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Huizum-Leeuwarden in Maarssen? Ik corres
pondeerde hierover met zijn zoon Jan. 
Al vroeg moest .Sytze de kost verdienen voor 
zijn moeder en zusje, na het overlijden van zijn 
vader. Hij begon zijn loopbaan als piccolo in 
een hotel en maakte daar kennis met het hotel
vak. Om zijn talen te leren werkte hij in Duits
land, Frankrijk en Engeland. In 1913 kwam hij 
weer terug naar Nederland en huurde hij sa
men met zijn vrouw een hotel in Hindeloopen. 
Drie jaar later, in 1916, werd hij onder de wa
penen geroepen en werd dienstplichtig sol
daat. Dit beviel hem zeker wel, want na de Eer
ste Wereldoorlog werd hij, inmiddels sergeant
instructeur, geplaatst bij het korps Politietroe
pen in Oud- Millingen. 

Vier jaar later treffen we hem in de Vechtstreek 
aan, de Koning Willem 111- kazerne te Nieuwer
sluis werd zijn nieuwe werkterrein. Tot 1940, 
want toen werden de Militaire Politietroepen 
door de Duitsers opgeheven. Het gezin ver
huisde per schip naar Maarssen. Maar niet 
voor lang. In 1941 werd Sytze geplaatst bij de 
Rijkspolitie in Amsterdam. 
In 1950 kwam hij voor de tweede maal in 
Maarssen wonen en nu vestigde hij zich voor
goed aan de Julianaweg 28. 
Het huis werd dus voor de tweede keer door 
een gepensioneerd militair bewoond. 

(slot volgt) 
C. W.P. Bloemendaal 

Tot onze grote vreugde hebben wij de heer J.H.H. Heuschen bereid gevonden de geschie
denis van de Maarssense Kininefabriek, die door de jaren heen zo'n grote rol heeft ge
speeld in de Maarssense samenleving, voor ons op te schrijven ter publikatie in ons perio
diek. 
De heer Heuschen was van 1945-1985 in dienst van het kinine- concern. Hij begon als cor
respondent en kreeg al spoedig daarna het beheer over het directiesecretariaat. 
In 1971 begon hij als hobby, samen met Mr. J. de Wit, allerlei zaken te verzamelen over de 
geschiedenis van de drie Nederlandse kininefabrieken. Daarbij ontving hij veel medewer
king van de familie van de oorspronkelijke eigenaars en van gepensioneerden die voorwer
pen afstonden of in bruikleen gaven. 

Deze verzameling groeide uit tot een museumcollectie '300 jaar kinine-malaria'. 
Tijdens verschillende congressen over 'Tropical Medicine and Malaria', die iedere vier jaar 
ergens in de wereld worden gehouden, werd de collectie tentoongesteld. 

red. 

Maarssen en de Nederlandsche Kininefabriek NKF 
(1905-1967) 

De geschiedenis van een chemisch/farmaceutisch bedrijf, dat omstreeks de eeuw
wisseling een belangrijke rol speelde in de begin-fase van de industrialisatie in 
Maarssen. 

Onverbrekelijk verbonden. met de eerste fabriek 
van betekenis in onze gemeente zijn de namen 
van haar stichters, Ir. Hendrik van der Woude en 
Dr.lr. Arent van Linge. 
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In een bijgebouwtje van de villa 'Op Buuren' leg
de Van der Woude in 1895 de basis voor het be
drijf. Van Linge maakte van een klein, puur agra
risch dorpje aan de Vecht met 3450 inwoners, 



Tekening van P.J. Lutgers (1808-187 4) van de hofstede Op Buuren, voordat er sprake was van de aan
leg van het Merwedekanaal. 

een industieplaats die ver buiten Nederland be
kendheid kreeg, niet alleen door de productie 
van een wereldwijd gevraagd geneesmiddel -
KININE - doch mede door het vestigen, respec
tievelijk financieren van bedrijven uit andere in
dustriesectoren, en niet te vergeten de geldelijke 
steun aan de zich vestigende Maarssense mid
denstand. 

In dit verband kunnen we noemen: (bedrijven die 
mede met behulp of bemoeienis van Van Linge 
in Maarssen zijn gevestigd:) 
- De N.V. Plaatwerkerij & Verzinkerij v/h Bam

mens & Zn. oorspronkelijk gevestigd te Geer
truidenberg. Men kochf het benodigde terrein 
met opstallen van Van Linge. Hij werd be
noemd tot president-commissaris van dit an
dere, voor Maarssen, zo belangrijk geworden 
bedrijf. 

- N.V. Trio (later Orvema) 
- N.V. Tropie 

- De Kopergieterij (v/h Thijssen en Reith) 
- De schoenfabriek Marsua (v.h. Levie, later De 

Nijs) 
- De Metaalwarenfabriek Beyer en Eggelaar 
- De Transportwerktuigenfabriek Netrafa (later 

Langerak) 
- Minderheidsbelangen, o.a. in Zwaardemaker 
- Verscheidene agrarische bedrijven, alsmede 

een deel van de Bethune-polder. 

Even terug in de tijd. 
Hoe was de oorspronkelijke situatie in Maarssen 
en directe omgeving, wat was er meer dan alleen 
het agrarisch gebeuren, de turfwinning, de 
steen- en pannenbakkerijen, alsmede de aktivi
teiten van en aantal kleine ambachtslieden ? 

In de tweede helft van de 19e eeuw vestigden 
zich enige kleine bedrijven in de kom van het 
dorp, doch de meeste daarvan waren bij de 
eeuwwisseling weer verdwenen. Een uitzonde-
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Dr.lr. A.R. van Linge (1870-1934). 

ring hierop vormden de electriciteitscentrale van 
Wolft (1898) en de sigarenfabriek 'Deli Langkat' 
(later 'De Vechtstreek'). 
Bij het begin van de 20ste eeuw onderging het 
dorp Maarssen een gedaanteverwisseling; de 
steen- en de pannenbakkerijen maakten plaats 
voor moderne industrie. De aanleg van het Mer
wedekanaal en de centrale ligging van Maarssen 
- waar reeds veel vervoer over water plaatsvond 
via de Vecht - zijn hierop van grote invloed ge
weest. 

Wie waren Hendrik van der Woude en Arent 
van Linge? 
Hendrik van der Woude, zoon van Cas van der 
Woude, bleker te Utrecht, geboren op 30 okto
ber 1870, slaagde in 1889 aan de Polytechni
sche School te Delft. Hij was gehuwd met mejuf
frouw L. Oltmans; uit dit huwelijk werden twee 
dochters geboren. Vader Cas kocht in 1893 voor 
zijn zoon de buitenplaats 'Op Buuren' aan de 
Vecht. Deze villa had aanzienlijk aan waarde ver
loren, doordat een deel van haar landerijen ge-
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Ir. H.v.d. Woude (1870-1924). 

offerd moesten worden voor het nieuw te graven 
Merwedekanaal (1892). Het land en de boerderij 
'Op Buuren' aan de overzijde van de Vecht wa
ren al eerder verkocht (1871) en wel aan de fami
lie Van Wijk, die de oorspronkelijke naam 'Bijge
val' in ere herstelde en het bedrijf generaties lang 
bewoonde. 
In 1894 werd in 'Op Buuren' een 'Laboratorium 
voor Pharmaceutische Artikelen' gevestigd. In 
januari 1895 wordt door Burgemeester en Wet
houders van Maarssen vergunning verleend tot 
het plaatsen van een machine van 6 pk en een 
ketel met verwarmd oppervlak van 6 m2

, evenwel 
onder de voorwaarde dat 'afkomende stoffen 
geen afvoer in de Vecht hebbe'. In de periode 
van 1895 tot 1904 fabriceert men er aether, chlo
roform, collodium, zinksulfiet en schietkatoen. 

Arent van Linge, geboren in 1870 te Veendam 
deed in 1894 ;zijn technologisch examen aan de 
Polytechnische School te Delft en promoveerde 
enige tijd later te Bazel. Hij huwde met Gesina 
Everts. Uit dit huwelijk werden een zoon en een 



dochter geboren. Zoon Thorn werd later direc
teur van de N.K.F. en raadslid van de gemeente 
voor de liberalen en voor dochter Jetske werd na 
haar huwelijk met Ir. F. Hupkens van der Elst, 
eveneens directeur van de N.K.F., de villa Vech
tenstein gebouwd in 1933. 
In 1894 werd Van Linge door een consortium 
(vereniging van bankiers en industriëlen) naar Ja
va gezonden om op de onderneming Pandan 
Aroem een kininefabriek te stichten. Spoedig 
daarna werd hij benoemd tot technisch directeur 
van de Bandoengsche Kininefabriek (BKF). Het 
uitblijven van steun voor de modernisering van 
het extractie-procédé was voor Van Linge aan
leiding om ontslag te nemen en in 1902 naar Hol
land terug te keren. Na een kort verblijf in Berlijn 
ontmoette Van Linge bij toeval Van der Woude, 
een studiegenoot met grote technische gaven en 
veel ondernemingsgeest. 
Nog in datzelfde jaar deed Van Linge zijn intrede 
in 'Op Buuren'. Met geld van familie en vrienden, 
met name de heren H. van Houten en de Engels
man R. de Greeff, liet hij de kleine fabrieksinstal
latie verbouwen voor de extractie van kinabast 
en de bereiding van kinine-zouten. 
Op 15 juli 1904 werd de N.V. Nederlandsche Ki
ninefabriek Van der Woude en Van Linge opge
richt. Een jaar later werd besloten deze naam te
rug te brengen tot N.V. Nederlandsche Kinine
fabriek. Uit dit kleine en primitieve bedrijfje zou 
na herhaalde uitbreidingen één der meest mo
derne en best geoutilleerde kininefabrieken ter 
wereld voortkomen. 

In de begintijd op 'Op Buuren' werd de boek
houding verzorgd door de heer Feykes, bijge
staan door de jongste bediende Nol de 
Groot. De controle werd uitgevoerd door P. 
van Voorst, accountant. Om precies 15.00 
uur was het theetijd. Mevrouw Van der Wou
de kwam dan, vergezeld van een dienstmeis
je, dat gekleed was in een zwart jurkje met 
een wit schortje, het kantoor binnen. De thee 
werd geserveerd en de dames vertrokken 
weer. Prompt hierna ging de deur van het 
kantoor op slot, de thee werd in de gootsteen 
gegoten en de pot gevuld met rode port, die 
onder een luik in de vloer was verborgen. 
Als er overwerk was verricht werd dat ver
goed in de vorm van enige sigaren bij de 
thee ..... 

Koortswerende boom uit Peru, illustratie uit Na
tuur Historisch boek over Bomen en Struiken uit 
vreemde landen, deel 10, 1662, door Joh. Jon
stonus, medicus. 

Wat is kinine ? 
Door het extraheren van de bast van kinabomen 
kon men kinine fabriceren, dat als geneesmiddel 
toepassing vond bij de bestrijding van de ziekte 
MALARIA. 
KINA is de algemene aanduiding voor gedroog
de stam-, tak- en wortelbast van bomen van het 
geslacht Cinchona, familie der Rubiaceëen. Van 
de circa dertig in het wild groeiende soorten ble
ken uiteindelijk de Cinchona Succirubra en de 
Cinchona Ledgeriana de belangrijkste te zijn. Ki
nabomen kwamen onder andere voor in de Pe
ruviaanse Andes - vandaar de oorspronkelijke 
naam Cortex Peruvianus - en de grensgebieden 
van Bolivia, Equador en Columbia. De kinabast 
ontleent zijn waarde aan de koortswerende ei
genschappen. De naam kina of quina (mantel of 
bast), die men in 1651 voor het eerst in Europa 
gebruikte, stamt af van de Quichaotaal, die werd 
gesproken door de lnka's. Pas in 17 42 werd 
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door Linnaes de naam Cinchona aan de kina
boom gegeven. Dat was namelijk de naam van 
de echtgenote van de Spaanse onderkoning van 
Peru, Gravin Ana de Cinchon1, die in 1638 gene
zen was van zogenaamde wisselkoortsen door 
een aftreksel van kinabast te drinken, gekregen 
van Juan Lopez de Cazinares, Corregidor2 van 
de provincie Loja in Peru, die het middel zelf met 
succes had gebruikt. 
De kinabast werd in 1630 door de Spaanse vero
veraars in Zuid-Amerika ontdekt en als genees
middel toegepast door priesters van de Jezuïe
tenorde, die in de Spaanse legers mede als heel
meesters optraden. Een tijd lang heeft men kina
bastpoeder dan ook 'Jezuïetenpoeder' ge
noemd. 
Het aantal slachtoffers van de zogenaamde wis
selkoortsen liep, over de gehele wereld, in de 
tientallen miljoenen en de daardoor veroorzaakte 
economische schade was zo groot, dat de rege
ringen van landen met koloniën alsmede de Ver
enigde Staten van Amerika zich voor dit genees
middel gingen interesseren. Talloze botanische 
expedities werden naar Zuid-Amerika onderno
men om de veelheid aan verschillende Cincho
na's te identificeren en daarvan zaad en plantjes 
mee te nemen. Aangezien hierop al spoedig een 
uitvoer-embargo werd ingesteld, moest men ille
gaal gaan werken. 
Helaas overleefden de meeste plantjes de reis 
niet of sloegen niet aan op de plaatsen waar zij 
uitgezet werden. Evenmin had men in het begin 
succes met het gesmokkelde zaad. Men was 
derhalve gedwongen kinabast te kopen bij de 
Zuid-Amerikaanse regeringen , voor wie dit een 
belangrijke bron van inkomsten was geworden. 
De vraag naar kinabast kwam in een stroomver
snelling. Het gevolg was de uitroeiing van de 
Cinchona's, waardoor kinine nagenoeg niet 
meer verkrijgbaar was. 
Toen men besefte dat binnen niet al te lange tijd 
alle spontane bestanden zouden zijn afgestroopt 
en leeggehaald, ging men op diverse plaatsen in 
de tropen over tot experimenteel telen met ge
smokkeld kinazaad en kinaplantjes. Aanvankelijk 
had men evenmin succes. Dat was veelal het ge
volg van klimatologische omstandigheden. Dit 
gebeurde onder andere in Madagascar, Duits 
West-Afrika, San Thomé, Jamaica, Algerije en 
Frans Guyana. 
Uiteindelijk kwam men tot de conclusie dat kina 
het best gedijt in de tropen op berghellingen bij 
een temperatuur van ca. 16 graden celsius, in 
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een vochtig klimaat op ongeveer 1500 meter 
hoogte. Een dergelijk klimaat trof men vooral aan 
in de Engelse (Ceylon, Brits-Indië) en Nederland
se koloniën (Java, Sumatra). Later bleek dat ook 
Belgisch Kongo en nog veel later Guatemala ge
schikte gebieden had voor de kinacultuur. 

Kinacultuur in Nederlands-Indië. 
Zowel de uit Zuid-Amerika geïmporteerde als de 
door eigen cultuur verkregen kinabasten bevat
ten een gehalte aan kinine van slechts 1 - 1 ~ %. 
Bovendien waren de transportkosten hoog (ca. 
99% is onnodige ballast). Dat de kinaboom pas 
na zeven á acht jaar gerooid wordt, was natuur
lijk mede van invloed op de uiteindelijke hoge fa
bricageprijs van de kinine. Het gevolg was dat 
op vele ondernemingen de toen onrendabele ki
nacultuur werd gestaakt. 
Geconfronteerd met regelmatig optredende epi
demieën met zeer hoge koortsen, die schrikba
rende aantallen slachtoffers onder de bevolking 
eisten, drong men er al sedert het midden van de 
19e eeuw bij het Gouvernement op aan maatre
gelen te nemen om de aanplant van kina op Ja
va, met illegaal verkregen zaad en plantjes uit 
Zuid-Amerika, te bevorderen. 
Pas in 1852 ging men overstag en vanaf die tijd 
kreeg de kinacultuur de volledige steun van de 
Oost-Indische regering. Men ging zelfs zover dat 
men het fregat 'Prins Frederik der Nederlanden' 
voor een 'vriendschapsbezoek' naar Zuid-Ame
rika stuurde. De meegezonden Duitse botanicus 
Hasskarl, later beheerder van de Gouverne
ments Kina-onderneming, wist na het overwin
nen van grote moeilijkheden, waarbij zijn leven 
dikwijls in gevaar was, vijfhonderd plantjes aan 
boord te krijgen. Bij aankomst, in Buitenzorg, 
bleken daarvan slechts vijfenzeventig (Cinchona 
calisaya) nog in leven te zijn. Hoewel deze plant
jes later niet het verwachte resultaat opleverden 
is het toch een grote verdienste geweest van 
Hasskarl dat hij de eerste, voor verdere experi
menten geschikte plantjes van Zuid-Amerika 
naar Azië heeft overgebracht. 

1865 was het jaar van de belangrijke doorbraak. 
Dr. Van Gorkom had intussen de leiding van de 
kina-cultures op Java overgenomen en daar gro
te en succesvolle veranderingen ingevoerd. De 
Nederlandse regering kocht toen van de Engels
man Charles Ledger, een in Peru levende hande
laar en avonturier, 450 gram Boliviaans kina
zaad. Dit zaad was eerst door een broer van 



Ledger in Londen aan de Engelse regering aan
geboden, doch door het uitblijven van een be
slissing verliep de optie. Dit zaad bleek van zeer 
goede kwaliteit te zijn. In plaats van de 1-1 ~% ki
nine die men uit de bast verkreeg, beschikte men 
na enige tijd over bomen die 6 - 8% en later 10% 
bevatten. Na veredeling door gehalte-selectie en 
door kruisingen vond men 12 - 15% kinine in de 
bast. De Cinchona-variëteit, die nu nog steeds 
wordt gekweekt, verkregen door eindeloze 
zaadselecties op de proeftuinen, werd definitief 
de naam Cinchona Ledgeriana gegeven. Een 
eerbetoon aan de man door wiens aktiviteiten 
vele miljoenen malarialijders in leven konden blij
ven, doch die uiteindelijk op zijn oude dag met 
een aalmoes van zo'n f 1200 pensioen per jaar 
werd afgescheept. Ledger werd in 1905 in Austr
alië naamloos begraven. 
Pas toen Prof. Gramiccia na lang speuren in 
1986 zijn graf had gevonden, liet ACF Chemie
farma een grafsteen plaatsen met als opschrift : 
'Here rests Charles Ledger; He gave quinine to 
the world' .3 

In 1925 bezat Oost-Indië reeds het wereld-mo
nopolie van de kinakweek. 
De factoren die hiertoe hebben bijgedragen zijn 
o.a. 
- De krachtige en voortdurende steun van de 

Nederlandse regering. 
- Het plaatsen van wetenschappelijk gevormde 

ambtenaren aan het hoofd van de cultuur. 
- Het bezit van een superieure Cinchona soort 

met een klimaat en een bodemgesteldheid, 
waarbij deze zich krachtig kan ontwikkelen 
(een natuurlijk monopolie). 

- Lage produktiekosten. 
- Uitmuntende inrichting van de Amsterdamse 

kinamarkt. 
- Het bereiken van het humanitaire doel, dat bij 

invoering van de cultuur in Nederlands-Indië 
voorop heeft gestaan. 

Het zou te ver voeren hier de talloze namen uit 
de eeuwenlange kinageschiedenis te noemen. 
Een uitzondering is evenwel te maken voor Dr. 
M. Kerbosch. 
Na twee jaar assistent directeur van 's Lands 
Plantentuin te Buitenzorg te zijn geweest, was 
Kerbosch van 1913 tot 1938 directeur van de 
Gouvernements Kinaplantage 'Tjinjiroean' op 
West-Java circa 45 kilometer van Bandoeng, ge
legen tegen de westhelling van de berg Malabar. 

Brief van 11 januari 1895 van Charles Ledger 
(1818-1905). 3 

In het oude Oost-Indië werd Kerbosch 'de ko
ning van Malabar' genoemd. In Malabar ontving 
hij vele groten der aarde, zoals Prins Leopold, de 
latere koning van België, de staatsman Clemen
ceau en de schilder Monet. De voor die tijd goe
de huisvesting van de arbeidersgezinnen werd 
regelmatig gecontroleerd op hygiëne. Het loon 
werd deels uitbetaald in natura (rijst) om verlies 
door gokken en wedden te voorkomen. 

In 1931 werd in de 'Missouri Botanica! Garden' 
te St. Louis in de Verenigde Staten, feestelijk 
herdacht dat 300 jaar daarvoor voor het eerst het 
gebruik van en de genezing door kina was vast
gesteld. Het congres werd bijgewoond door ki
nologen uit de hele wereld. Als gastsprekers tra
den onder andere op Dr. Kerbosch en Dr. Van 
Linge. Zij werden door de speaker als volgt voor
gesteld : 'Today Dr. Kerbosch is recognized as 
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the world's leading authority on the cultivation of 
cinchona trees, tor trom the trees under his per
sonal supervision comes 97% of the world's 
supply of the Bark. Dr. van Linge is president of 
the Nederlandsche Kininefabriek at Maarssen 
who occupies the responsible position of direc
tor of the so-called Dutch Quinine Monopoly. 
Mrs. and Dr. Van Linge started in Java, living in a 
bamboohouse between tigers and snakes at 60 
dollars a month. That experience resulted in the 
company at Maarssen.5 Vervolgens werd het qr
kest gevraagd het Nederlandse Volkslied te spe
len, waarop tot verbazing van de Nederlanders 
'Wien Neerlands Bloed' werd ingezet. 

Malaria 
Het woord malaria is afgeleid van het Franse be
grip 'mal'air', dat bedompte lucht betekent. 
Malaria is een parasitaire infectieziekte die wordt 
veroorzaakt door ééncellige organismen, plas
modiën genaamd. Bij de mens zijn vier vormen 
van malaria bekend, daarvan is de Malaria Tropi
ca de meest gevreesde omdat deze vorm 
meestal de dood tot gevolg heeft. 
Gedurende tweeëneenhalve eeuw werd Kina 
toegepast bij de behandeling van met tussenpo
zen optredende, heftige koortsen. 
Kinabast bevat verschillende alkaloïden; dat zijn 
sterk werkende, stikstofhoudende plantaardige 
verbindingen, die in kleine dosis als geneesmid
del worden verstrekt, bijvoorbeeld morfine, co
caïne, strychnine, etc. 
Over een onderzoek van Kina-alkaloïden hield 
Pasteur in 1853 een beroemd geworden voor
dracht. De uitkomst van zijn studie gaf aan dat 
kinabast onder andere de alkaloïden kinine, cin
chonine, kinidine en cinchonidine bevat, die alle 
werkzaam zijn tegen malaria. Kinidine en kinine 
hebben de grootste werking. Door steeds verbe
terde analyse-methoden kon men tot een zuiver
der produkt komen. De kinabast bevat een der
mate laag percentage aan kinidine, dat het oor
spronkelijk, economisch niet haalbaar was dit 
middel te gebruiken voor de malariabestrijding. 
Toen men er wel in slaagde een scheikundige 
omzetting van kinine in kinidine te bewerkstelli
gen was de toepassing van deze alkaloïden als 
middel tegen malaria sterk teruggelopen, als ge
volg van het gebruik van synthetische anti-mala
ria preparaten. Kinidine bleek namelijk ook werk
zaam te zijn bij hartritmestoornissen. Voor dit in 
Maarssen geproduceerde produkt werd onder 
andere in de Verenigde Staten een groot afzet-
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gebied gevonden. 

Pas in 1880 ontdekte Laveran, een Franse mili
taire arts in Marokko, de malaria-parasiet in de 
rode bloedlichaampjes van de mens. De eerste 
Nederlander die ze waarnam was Dr. Bonebak
ker (1891). 
De Brits-Indische arts Ross verkondigde in 1897 
zijn theorie over de vermenigvuldiging van de 
malaria parasieten in muggenmagen. Een onbe
smette mug steekt een met malaria-parasieten 
besmet mens. Daardoor wordt die mug besmet 
en als die mug vervolgens een gezond mens 
steekt, wordt deze op zijn beurt besmet. De Itali
aan Grassi ontdekte vervolgens dat alleen de 
vrouwelijke mug van de soort Anopheles de ma
laria overbracht. Deze Anopheles-muggen heb
ben hun broedplaatsen in stilstaand water, zoals 
moerassen en moerasachtige gebieden bij uit
mondingen van rivieren, alsmede in niet stro
mende binnenwateren. Zij onderscheiden zich 
van de zogenaamde 'zingende muggen' doordat 
ze 'op hun kop staan'. 
Malaria is zo oud als de mensheid zelf. In 323 
v.C. stierf Alexander de Grote, een der belang
rijkste figuren uit de wereldgeschiedenis, aan 
malaria, met als gevolg het uiteenvallen van een 
wereldrijk. In 202 v. C. was de beslissende ne
derlaag van de veldheer en staatsman Hannibal 
in Zuid-Italië te wijten aan malaria en ondervoe
ding van zijn legers. De Romeinse geleerden Va
ro en Columella brachten malaria in verband met 
stekende insecten. Het gebied in de nabijheid 
van de Pontijnse moerassen bij Rome was voor 
de drooglegging totaal ontvolkt. 'De mug vliegt 
voor de ploeg uit' zei men daar. Het Panama-ka
naal kon pas gegraven worden nadat ter plaatse 
de malaria was uitgeroeid. 

Malaria is door de eeuwen heen volksziekte 
nummer één geweest. Kinine was tot de Tweede 
Wereldoorlog hèt geneesmiddel voor de bestrij
ding van malaria en vaak een levensreddend 
middel. 

'Quinine, quinine is the cry; give us quinine or we 
die!' 5 

Reeds voor de Eerste Wereldoorlog vonden 
grootscheepse akties plaats om de muggen te 
verdelgen en/of kinine als voorbehoedmiddel te 
verstrekken aan de gehele bevolking van een be
paald gebied. Dit vond met name plaats in Ne-



derlands-lndië, waar door de regering kosteloos 
versuikerde kinine tabletten werden verstrekt, 
die dagelijks moesten worden ingenomen. 
In Europa waren Nederland, Italië en Griekenland 
berucht om de malaria. Ook in de Verenigde Sta
ten waren een aantal grote gebieden waar veel 
malaria voorkwam, met als belangrijkste de gro
te Mississippi-delta. 

Door de Japanse bezetting van Oost-Indië (be
gin 1942), ontstond er een kinaschaarste met als 
gevolg een versnelde ontwikkeling van syntheti
sche anti-malariamiddelen. Hierdoor verloor de 
toepassing van kinine aanzienlijk terrein. Deze 
nieuwe middelen bleken op den duur niet overal 
meer te werken. Het in 1945 geïntroduceerde 
Chloroquine bijvoorbeeld, kan nu nog maar in 
enkele gebieden van Afrika en Azië worden ge
bruikt. De in 1955 gestarte, wereldwijde uitroei
ingscampagne onder supervisie van de Wereld 
Gezondheidsorganisatie (WHO) leek aanvanke
lijk succes te hebben, doch eindigde vijftien jaar 
later met een grote teleurstelling. De mug bleek 
de mens steeds te vlug af te zijn. 
Pesticiden (DDT) tegen de muskiet en syntheti
sche middelen tegen de parasiet hadden in bei
de gevallen resistentie tot gevolg. Ook nieuwere 
synthetische middelen verloren na verloop van 
tijd veel van hun waarde als profylacticum. (pre
ventief middel). Door de verschrikkelijke come
back van de malaria kwam er weer belangstel
ling voor kinine. Met name de vraag naar kinine
bihydrochloride voor de behandeling van de zo 
gevreesde Malaria-Tropica. 
leder jaar krijgen meer dan 200 miljoen mensen 
malaria, waarvan twee à drie miljoen sterven, 
daaronder bevinden zich ca. 800.000 zeer jonge 
kinderen. 

Malaria / Kinine in Nederland. 
'Ziet ge muggen lang van poot, aarzel niet 
maar sla ze dood'. 

Door dergelijke leuzen werd in en na de Tweede 
Wereldoorlog de bevolking door de overheid be
wust gemaakt van het malaria gevaar. De ziekte 
kwam door de eeuwen heen voor in Nederland 
en wel de minder gevaarlijke Tertiana variant. 
Periodieke koortsgevallen deden zich voor in 
Zeeland, Friesland en vooral in Noord-Holland. 
Ondanks de drooglegging van de Purmer, 
Schermer en Beemster in de 17e eeuw, bleven er 
genoeg broedplaatsen voor de muggen over. In 
sommige streken was meer dan 15% van de be-

volking besmet, daaronder waren veel kinderen. 
Tijdens de epidemie van 1918 ging men tot aktie 
over via volksvoorlichting. De laatste en ergste 
uitbarsting vond plaats in 1946. Alleen in de 
Zaanstreek leden 15.000 mensen aan de 'ande
redaagse koorts'. 
Een rijmpje dat de kinderen 's avonds voor het 
naar bed gaan moesten opzeggen luidde als
volgt: 

'koorts, koorts ik ben niet thuis, 
ga maar naar een ander huis.' 

Tot die tijd werd alleen het bittere geneesmiddel 
kinine voorgeschreven. Nu ging ook de bestrij
ding van de mug met DDT van start, onder ande
re door bespuiting van huizen en stallen tijdens 
de winterrust van de muggen. Ook werden ra
men en tochtdeuren van de woningen voorzien 
van fijn gaas. Inmiddels werd er veel meer ge
bruik gemaakt door de boeren van landbouwin
secticiden, die kwamen in de sloten terecht, 
waardoor de algengroei werd bevorderd en 
muggenlarven zich niet konden ontwikkelen. 
Verder werd het slootwater minder brak doordat 
het IJsselmeerwater zoeter werd. Zo is de mi
lieuvervuiling toch nog ergens goed voor. 
Het behaalde succes, na jarenlange behande
ling, was dermate groot dat de Wereldgezond
heidsorganisatie in 1970 Nederland 'malaria vrij' 
verklaarde. 

Eerste Kina Conventie in 1907. 
Rond de eeuwwisseling was de productie van ki
nine grotendeels in handen van Duitse fabrieken. 
Hieraan ging nu een einde komen. Van Linge had 
op Java Dr. Seely leren kennen, de mede-eige
naar van Paris Medicine Co. in de Verenigde Sta
ten, wiens firma veel kinine aankocht. Van Linge 
reisde eerst zelf door Amerika met een kistje kini
nemonsters. Al spoedig kwam een goede relatie 
met dit Amerikaanse bedrijf tot stand. Op aan
dringen van Van Linge opende de bevriende En
gelse Firma Greeff een filiaal in de Verenigde 
Staten. Zij hebben tientallen jaren met veel suc
ces de producten van eerst de NKF en later van 
de 'Combinatie' (A.C.H.F., B.K.F., N.K.F.) ver
kocht. 
De buitenlandse fabrikanten konden de door Van 
Linge gevolgde tactiek - die tot toenemende be
drijvigheid in Maarssen leidde - niet begrijpen. 
Op voorstel van de Duitsers werd besloten een 
bijeenkomst te houden. Zo kwam in 1907 de eer
ste Kina-Conventie tot stand, waaraan vier Duit
se (waaronder toen nog de Amsterdamse Chini-
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De fabriek 'Op Buuren' ± 1910, gezien vanaf de overkant van de Vecht. De villa 'Op Buuren' is hier nog 
duidelijk links in beeld. 

nefabriek) vier Franse, twee Amerikaanse en het 
Maarssense bedrijf deelnamen. Tijdens de on
derhandelingen wist Van Linge zoveel invloed uit 
te oefenen, dat zij voor de NKF tot een bijzonder 
gunstig resultaat leidden. Het gevolg hiervan 
was dat in Maarssen over werd gegaan tot uit
breiding van de fabricage faciliteiten. In 1911 
werd de oude pannenfabriek 'Welgelegen' opge
kocht, die aan de overkant lag van het verbin
dingskanaal tussen het Merwedekanaal en de 
Vecht. Op dat terrein werd de nieuwe fabriek 
'Welgelegen' opgezet met een voor die tijd mo
derne krachtinstallatie. 

In 1913 kwam de eerste Kina-overeenkomst, sa
menwerking tussen planters en fabrikanten, tot 
stand. Men richtte te Amsterdam het Kina Bu
reau op, waar de bast-analyses zouden plaats
vinden. Door het uitbreken van de Eerste We
reldoorlog werd het werk van het bureau echter 
aanzienlijk beperkt. De geallieerden gingen na
melijk de invoer van kinabast in Nederland en de 
uitvoer van kinine scherp controleren, opdat er 
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niets in handen van de Duitsers zou vallen. Na 
lang onderhandelen wist Van Linge van de En
gelsen gedaan te krijgen dat zij akkoord gingen 
met de overdracht van de in Duitse handen zijn
de aandelen A.Ch.F. aan hem en aan Dr. Sieger, 
directeur van de Amsterdamsche Chininefabriek 
(A.Ch.F.). In 1915 werd Van Linge benoemd tot 
commissaris van de A.Ch.F. Daarmee was de 
band van de A.Ch.F. met de Duitse fabrikanten 
definitief verbroken. Sedertdien werd deze kini
nefabriek als een Nederlands bedrijf beschouwd. 
Vanaf 1916 hebben deze Nederlandse kininefa
brieken een nauwe relatie gehad. Plannen om de 
A.Ch.F. te liquideren werden door Van Linge ver
hinderd. Hij voorzag dat men elkaar nodig had. 

In 1920 werd door de drie Nederlandse fabrieken 
(de Bandoengsche Kininefabriek had zich inmid
dels aangesloten) ter bedrijfsvoering, voor geza
menlijke rekening, een maatschap aangegaan 
onder de naam 'Combinatie N.V. en Amsterdam
sche, Bandoengsche en Nederlandsche Kinine
fabriek, kortweg genaamd DE COMBINATIE. 



Deze kaart geeft de situatie weer omstreeks 1939. 

Opnieuw was er in Maarssen ruimte nodig voor 
uitbreiding. Deze ruimte werd gevonden aan de 
overzijde van de Vecht op een deel van het ter
rein van de voormalige steenfabriek 'de IJsvo
gel'. Daar werd in 1925 'Serdangveem' 7 ge
bouwd. Oorspronkelijk werden de grondstoffen 
uit dit entrepot langs een grote omweg, via de 
Kaatsbaanbrug, op lorries naar de fabrieken ver
voerd. Dit was voor Van Linge aanleiding ter 
plaatse een brug te laten bouwen. Deze naar 
hem genoemde brug schonk hij in 1926 aan de 
gemeente Maarssen, die daardoor een tweede 
oeververbinding van de Vecht kreeg. Personen
vervoer geschiedde tot dan via een overzetboot
je à raison van 1 cent per persoon. 
De heer Van Linge bewees de gemeente wel va
ker goede diensten. 
Toen de gemeente in 1925 Huys ten Bosch had 
aangekocht met de bedoeling er het gemeente
huis in te vestigen, bleek de kas leeg. De nood
zakelijke restauratie, interne verbouwing en in
richting zou vooreerst niet kunnen plaatsvinden. 
Desgevraagd verklaarde de heer Van Linge zich 
bereid het geld te fourneren tegen zeer gunstige 
condities. 

De Dr. Van Lingebrug werd in 197 4 vervangen 

(In bruikleen van C. W.P. Bloemendaal) 

door de grotere en modernere Termeerbrug, die 
een verbinding vormt tussen de Parkweg en de 
Huis Ten Boschstraat. Dit werd belangrijk in ver
band met de uitbreiding van de nieuwbouw in 
Maarssen. In 1985 werden de laatste resten van 
de Dr. Van Lingebrug afgebroken. 

De zaken gaan goed 
De gang van zaken bij de kininefabriek ontwik
kelde zich dermate gunstig dat men overging tot 
de aankoop van terreinen aan weerszijden van 
de Vecht, tussen Maarssen en Zuilen. Hiertoe 
behoorden onder andere de percelen met de ko
renmolen 'De Hoop' van de gebroeders De Rid
der, die in 1939 werden aangekocht. 

Toen, in 1947, de Amerikaanse ambassadeur 
in Nederland een bezoek bracht aan de NKF 
wilde hij, alvorens van de reeds klaarstaande 
koffie en sigaren te genieten, de molen van 
De Ridder met een bezoek vereren. Boven in 
de molen stootte Mr Baruch echter zodanig 
zijn hoofd, dat hij geen zin meer had in een 
bezoek aan het bedrijf zelf. Men heeft hem 
nooit meer teruggezien. 

In de beginjaren werd bijna alle door de N.K.F. 
geproduceerde kinine naar Engeland en de Ver-
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enigde Staten geëxporteerd. Spoedig volgde ex
port naar Spanje, Griekenland, Italië, Rusland en 
China. Later, in Combinatie-verband, toen de 
productie van Amsterdam naar Maarssen was 
overgebracht in 1927, werd kinine in bulk (groot
verpakking) vanuit ons dorp over de gehele we
reld geëxporteerd, om door de kopers verwerkt 
te worden tot een geneesmiddel in tabletvorm. 
De Maarssen-etiketten, gedrukt door de firma 
Schuileman, aan de Langegracht, kon men ver 
over onze grenzen aantreffen. 

Met de sleepboot 'Cinchona' en een vijftiental 
zolderschuiten werden de grondstoffen, zoals ki
nabast en chemicaliën, alsmede steenkolen uit 
Rotterdam, gehaald. Cacaobonen en -schilfers 
kwamen uit de Zaanstreek. Per trein werden uit 
Duitsland en België vloeibare chemiecaliën en 
oplosmiddelen in tanks aangevoerd. De kinine in 
bulk ging per schip of per vrachtauto naar Rot
terdam. Een kleine hoeveelheid kinine werd naar 
de A.Ch.F. gezonden, daar tot tabletten verwerkt 
en vervolgens, via de eigen groothandel van Am
sterdam, aan apothekers en apotheekhoudende 
artsen verkocht. Voor vrachten van en naar Am
sterdam werden lokale beurtschippers inge
schakeld, zoals Reimus en Van Heezik. 
Het aantal werknemers van de N.K.F. groeide in 
de periode 1910-1940 van vierentwintig naar 
ruim vierhonderd personen. 
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Een van de markante figuren van de NKF was 
Piet Feddema. 
Op zijn twaalfde jaar kwam hij als krullenjon
gen, in dienst bij Van der Woude, om uitein
delijk op te klimmen tot chef technische 
dienst. Toen hij na vijfenvijftig dienstjaren af
scheid nam, was hij geen dag ziek geweest 
en ook geen dag afwezig. Hij weigerde name
lijk vakantie te nemen! 

Feddema was a/s jongen al slim. Eens kreeg 
hij van Van der Woude een cent opslag per 
uur, vervolgens ging hij naar Van Linge, die 
hem ook op een cent opslag trakteerde. De 
boekhouder begreep er niets van, twee cent 
opslag in één keer. 

Feddema: 'Als jongen van dertien jaar liep ik 
twee keer per week langs het kanaal naar de 
avondschool in Utrecht. Als ik thuiskwam had 
mijn moeder een pan gebakken aardappelen 
klaar staan. Soms was ik zo 'moei', dat ik de 

vork met aardappels langs mijn hoofd in de 
muur prikte.' 

De directie. 
De heer Van der Woude moest om gezondheids
redenen in 1919 ontslag nemen als directeur. 
Sinds zijn echtscheiding in 1909 werd zijn huis
houden aan de Binnenweg 18, gedaan door de 
gezusters De Kruyf, die bij hem inwoonden. De
ze levensgenieter en trouwe vriend van Van Lin
ge overleed al in 1924. Zijn belang in de N.K.F. 
kwam in handen van zijn beide schoonzoons 
Prof. G. Meyer en Ir. A.C. Oltmans. 

Omstreeks de eeuwwisseling had Van der 
Woude de gewoonte om zo nu en dan, met 
een kanon, een lading grind richting Maars
sen te schieten. 
'Mijn vader vertelde mij', aldus Jan Servaas, 
voormalig chef Algemene Zaken ter secreta
rie, 'dat bij schade, aanvankelijk niemand het 
in zijn hoofd durfde te halen een claim in te 
dienen voor een kapotte ruit of dakpannen'. 
Later greep de overheid in. Van der Woude 
mocht zijn kanon wel houden. Het schieten 
moest evenwel geschieden onder toezicht 
van een kolonel van de Utrechtse Genie. Het 
kanon werd op een dekschuit gemonteerd, 
die vervolgens naar 'open water' werd geva
ren. De kolonel arriveerde in gala-tenue, met 
oppas, per paard en wagen. 
Volgens een verhaal mislukte een keer de af
vaart. Men had de loopplank op 'scherp' ge
zet, die kantelde en de kolonel ging, in vol or
naat, te water. Het water was echter zeer on
diep en dus modderig. Nadat hij eruit was ge
vist, bleek de kolonel zijn sabel te missen en 
tot ieders verbazing dook hij weer in de mod
der om triomfantelijk met zijn sabel boven te 
komen. 

Toen de smederij van de nieuwe fabriek 'We/
gelegen' in 1911 volop in bedrijf was, contro
leerde Van der Woude het personeel met een 
verrekijker vanuit een zo/derdakraam van 'Op 
Buuren '. Als er gelanterfant werd, loste hij 
een schot hagel op het, deels glazen, dak van 
de smederij ! 

In 1929 trad Dr. Van Linge af als directeur. Hij 
bleef tot 1932 commissaris · van de N.K.F. Hij 



overleed in 1934. Zijn stoffelijk overschot werd 
gecremeerd op Westerveld, onder buitenge
woon grote belangstelling uit binnen- en buiten
land. Ook vele Maarssenaars waren daar aanwe
zig. Het toendertijd door iedere Maarssenaar ge
lezen huis aan huis blad 'De Magneet' schreef 
hierover het volgende: 
'Maandagmiddag ontviel ons dorp de weldoener 
en toeverlaat voor zovelen onzer, raadgever en 
steun in wijden kring ver buiten onze dorpsgren
zen. Met de oprichting en uitbouw van zijn kini
nefabriek trad een tijdperk van grooten bloei in, 
tot zegen voor ons dorp. Diep zijn allen getroffen, 
die uit welken hoofde dan ook, het voorrecht 
hadden met den overledene in aanraking te ko
men.' 
In de 'Indische Mercuur' van 19 september 1934 
lezen wij: 

'Met de dood van Dr. A.R. van Linge ver
dwijnt een der leidende figuren, die sinds de 
aanvang dezer eeuw de kinacultuur en de ki
nine-industrie op hechte grondslag hebben 
gebracht. Een harde werker, een overtuigd 
strijder voor zijn mening, een sterke persoon
lijkheid is met hem heengegaan aan wie de 
herinnering duurzaam zal blijven.' 

Gelijktijdig met het aftreden van Van Linge, in 
1929, werd diens pleegzoon Ir. J. Homan van der 
Heide tot directeur benoemd. Zoon Thorn van 
Linge was van 1931-1937 mededirecteur. Com
missarissen werden Prof. J. Böseken, Prof. Mey
er en Ir. Oltmans. In 1937 wordt Th. van Linge 
opgevolgd door Ir. F. Hupkens Van der Elst, die 
gehuwd was met dochter Jetske van Linge. Zij 
woonden in het voor hen gebouwde 'Vechten
stein'. Na het overlijden van Ir. Hupkens werd 
diens plaats in de directie in 1939 ingenomen 
door Ir. H.L. Dinger. In 1948 verlegde Ir. Dinger 
zijn werkterrein naar de A.Ch.F. in Amsterdam. 

Net als Dr. Van Linge was Ir. Homan een sociaal 
bewogen mens. Ook hij onderhield goede kon
takten met bestuur en bewoners van de ge
meente Maarssen. Vanaf 1931 hadden de direc
tieleden van de N.K.F. al een plaats in de ge
meenteraad. Zij speelden een belangrijke rol in 
het sociaal maatschappelijk gebeuren van onze 
gemeente. Zij werden in de raad gekozen als 
vertegenwoordigers van de Liberale Staatspartij 
'De Vrijheidsbond'. Vanaf 1929 bekleedde Ir. Ho
man deze positie. De gewone man in Maarssen 

Ir. J. Homan van der Heide, die inmiddels de re
spectabele leeftijd van 102 jaar heeft bereikt. 

wist niet beter dan dat hij de nieuwe eigenaar 
van de N.K.F. was, de opvolger van Van Linge. 
Intussen was Homan ook benoemd tot directeur 
van de N.V. Voor Beheer over Effectenbezit, wel
ke de bezittingen van de familie Van Linge be
heerde. 

De Nederlandse Kininefabriek tijdens de Duit
se bezetting. 
De directie van het bedrijf werd in 1940 gevoerd 
door Ir. Homan en Ir. Dinger. 
Het was tijdens de oorlog de gewoonte bij alle 
grote, voor de Duitsers belangrijke, bedrijven, 
een Verwalter aan te stellen. Dit was een des
kundig controleur. Ook bij de N.K.F. werd ie
mand geïnstalleerd, een chemicus. 
Toen dan ook Ir. Homan op zekere dag zijn kan
toor binnenstapte zat er een Duitser op zijn stoel, 
die zich als Verwalter voorstelde. In de aangren
zende kamer kon men vervolgens meegenieten 
·hoe Ir. Homan deze Duitser 'eruit sodemieterde'. 
De man, totaal van streek door een dergelijke 
woede-uitbarsting, nam zonder protest genoe-
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gen met een plaats elders in het bedrijf. Men 
heeft nooit meer last van hem gehad. 

In april 1942 werd 'Vechtenstein' gevorderd, dat 
toen nog eigendom was van de familie Van Lin
ge, ten behoeve van de Duitse Marinestaf. In de 
laatste maanden voor de bevrijding huisde er 
ook het opperbevel van het Duitse leger. 
Een deel van het terrein van Vechtenstein, als
mede de zich daarop bevindende kassen, werd 
gebruikt voor onderzoek naar en het kweken van 
geneeskrachtige kruiden, zoals Artemisia- en Di
gitalissoorten, die eerst als potplanten werden 
uitgezet in een groot deel van de Bethune pol
der, die toen nog eigendom was van de familie 
Van Linge. Oorspronkelijk werd de kruidencul
tuur van de N.K.F. uitgeoefend te Oosterbeek. 
Vandaar werd het werkterrein in 1941 verplaatst 
naar de polder. Toen die echter in april '45 onder 
water werd gezet, gingen 200.000 potplanten 
verloren. Spoedig na de bevrijding werd de krui
dencultuur verplaatst naar Rhenen en omgeving. 

Intussen werd om tewerkstelling in Duitsland te 
voorkomen een deel van het personeel van de 
N.K.F. in de polder aan het werk gezet. Daartus
sen bevonden zich ook talloze onderduikers. 
Vanaf september 1944 werd wekelijks f 2000,
beschikbaar gesteld voor die onderduikers. Per 
persoon ontvingen zij f 24,- voor levensonder
houd en f 10,- zakgeld. In totaal werden vieren
twintig gezinnen onderhouden. Uit de verkoop 
van tabak in Amsterdam konden onvoorziene 
kosten worden gedekt. Deze tabak werd ver
bouwd in de polder. De bladeren werden ge
droogd op de zolder van boerderij 'Welgelegen', 
die het Joodse echtpaar Lindheimer met hun ou
ders huurde van Ir. Homan. 
Toen deze familie zich in 1942 melden moest in 
kamp Westerbork, spoedde Ir. Homan zich naar 
ene Blaauwendraad, NSB-directeur van de 
'Landstand' (boerenbond), om uit te leggen dat 
hij Lindheimer onmogelijk in de polder kon mis
sen. Blaauwendraad wist toen gedaan te krijgen 
dat de Lindheimers spoedig naar huis konden 
terugkeren. Op advies van Ir. Homan, ('kies uw 
eigen gevangenis') zijn zij dadelijk daarop onder
gedoken. 

Aan de andere kant van de Nieuweweg-dijk in 
het petgatengebied bij de vijfde plas staat aan 
de 'Kalverstraat' het zomerhuisje 'De Pol', toen 
ook eigendom van de familie 'Van Linge. Dit 
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werd tijdelijk onderkomen van de knokploeg van 
de Binnenlandse Strijdkrachten. Achter in het riet 
van De Pol werd de N.K.F. sleepboot Cinchona, 
gecamoufleerd, verstopt. 

Door gebrek aan kinabast moest de kininepro
ductie worden stopgezet. Grote hoeveelheden 
ongebruikte chemicaliën, hulpstoffen, oplosmid
delen en ook kolen, werden vervolgens verstopt, 
zodat zij niet in handen van de Duitsers zouden 
vallen. 
Toen op het einde van de oorlog het Duitse mili
taire gemotoriseerde verkeer zich ging verplaat
sen, als gevolg van de opmars van de geallieer
den werd alle brandstof die daartoe geschikt 
was of geschikt was te maken, gevorderd als 
benzine. De grote hoeveelheden oplosmiddelen, 
die zich bevonden in de fabrieken van de N.K.F. 
waren daarvoor uitstekend geschikt. Nog net op 
tijd gaf Ir. Homan opdracht de middelen zo te 
vermengen dat zij onbruikbaar werden als mo
torbrandstof. Dit geschiedde en na vordering en 
gebruik van de brandstof kwamen de Duitsers 
met vastgelopen motoren stil te staan in Utrecht. 

Vlak voor de bevrijding werd Ir. Homan met an
dere Maarssenaars op transport gesteld naar 
Kamp Vucht. Enige medewerkers van de N.K.F., 
Karel en Anton de Vries en Wim Snel werden op
gepakt en naar Kamp Amersfoort gebracht, waar 
zij door toeval aan een executie ontkwamen. 
Snel wist uit Amersfoort te ontsnappen. 
Een tiental dagen voor de bevrijding mochten 
zieken en gewonden (mishandelden), waaronder 
de gebroeders De Vries, door Het Rode Kruis, 
naar een ziekenhuis vervoerd worden. 
Ir. Homan kwam ongedeerd uit Vught terug en 
kort na de bevrijding werd hij benoemd tot lid 
van een tribunaal voor de berechting van oor
logsmisdadigers. 

Tot slot 
De drie kininefabrieken waren van oorsprong ty
pische extractie- bedrijven, die zich gedurende 
lange tijd uitsluitend bezighielden met de pro
ductie van kina-alkaloïden. Later ging men over 
tot de extractie van andere natuurlijke grondstof
fen , zoals cacaobonen en -schroot (theobromi
ne en caffeïne), Ma-huangbast (ephedrine), Arte
misiaplant (santonine), Yohimbebast(yohimbine) 
Rauwolfiaplant (reserpine), Veratrumwortels 
(protoveratrine) en Digitalisplant (digoxine). 
Het extraheren van plantenmateriaal is te be-



Een luchtfoto van de Nederlandse Kininefabriek in de jaren dertig. Aan de Vechtzijde oefent de Genie. 
Zij bouwen een pontonbrug. 

schouwen als de eerste fase in de ontwikkeling 
van het bedrijf. 

In 1919 werd in Amsterdam de groothandel van 
de A.Ch.F. opgericht met als doel de afzet van in 
eigen bedrijf gemaakte producten en preparaten 
te stimuleren, anderzijds om een zo groot moge
lijke sortering, afkomstig van zowel Nederlandse 
als buitenlandse fabrieken, op de binnenlandse 
markt af te zetten. 

Het confectioneerbedrijf voor de eindproducten 
(tabletten, pillen, capsules, injectie-vloeistoffen, 
enz.) werd in Amsterdam gevestigd. Alle verzen
dingen van bulkproducten (de pure werkzame 
stof van de geneesmiddelen in grootverpakking), 
geschiedden vanuit Maarssen. 

Als tweede fase kan de uitbouw in anorganische 
richting worden gezien. In 1925 begon men met 
de productie van Ascal (calcium-asperine) jodi
um en jodiumzouten, later gevolgd door water
stofperoxyde en calciumgluconaat in Amster-

dam. 

Nog voor de Tweede Wereldoorlog startte men 
een ontwikkeling in organisch-synthetische rich
ting, te zien als derde fase. Dit ging vergezeld 
van de opbouw van een research-apparaat in 
Amsterdam, dat haar aktiviteiten ontplooide in 
de chemische, pharmacologische en medisch
klinische zin. Vanaf 1948 nam de productie van 
sulfonamides (bestrijding van infectieziekten) 
een grote vlucht. In 1952 gevolgd door de fabri
cage van anti-coagulantia (bloedstolling vertra-
· gende middelen). 
Een andere, zeer belangrijke aktiviteit was de 
omzetting van kinine in kinidine (tegen hartritme
stoornissen). Door het afgenomen gebruik van 
kinine tegen malaria werd overgegaan op de 
productie van het synthetisch middel Primaqui
ne. Voorts bleek dihydrokinine (lnhibine) werk
zaam te zijn tegen nachtelijke spierkrampen, met 
name bij oudere mensen. Sommigen uwer zullen 
zich ongetwijfeld nog de lichtreclame voor Aflu
kin, tegen verkoudheid en griep, herinneren, die 
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Foto: Aerophoto Schiphol. In 1971 werden alle aktiviteiten van de Combinatie in Maarssen samenge
bracht. 

was aangebracht op de schoorsteen van het ke
telhuis. De reisziektemiddelen Suprimal en Pri
matour mogen niet onvermeld blijven. 

De start van de fabricage van Vanilline, in 1957, 
betekende een stap naar de voedings- en genot
middelenindustrie, waaraan reeds kinine (tonics, 
kinawijn, Campari) en caffeïne (Cola) werden ge
leverd. 
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In samenwerking met de Belgische firma Jans
sen Pharmaceutica - inmiddels onder de geniale 
leiding van Dr. P. Janssen uitgegroeid tot ge
neesmiddelen- research en productiebedrijf met 
wereld reputatie - werden een aantal zeer inte
ressante producten ontwikkeld, zoals Palfium en 
Cinniperine. 

Door de politieke ontwikkelingen in Indonesië -



het productiebedrijf van de B.K.F. was genatio
naliseerd - was de Combinatie gedwongen el
ders om te zien naar mogelijkheden voor de ki
nateelt. Deze werd gevonden in Belgisch Kongo 
en Guatemala. 

Zo had de samenwerking van de drie Nederland
se kininefabrieken geleid tot een moderne all
round geneesmiddelenindustrie met een vesti
ging in Maarssen. In 1967 gingen de drie, tot 
dan, zelfstandige vennootschappen fuseren, 
waarmee een einde kwam aan het multifamiliale 
karakter van de samenwerkende kininefabrieken 
en zo dus ook aan het bestaan van de door Van 
der Woude en Van Linge in 1905 opgerichtte Ne
derlandsche Kininefabriek. 

J.H.H. Heuschen 

Noten: 

1. Ana de Cinchon werd geboren op het kasteel Cin
chon in de buurt van Madrid. In het plaatsje Cin
chon is een limo~adefabriek gevestigd, die de beel
tenis van Ana op haar etiketten voert. 

2. Een corregidor was een vertegenwoordiger van de 
Spaanse bezetter in Zuid Amerika, een soort gou
verneur. 

3. Sir, Ik verliet Zuid-Amerika (nadat ik daar 47 jaar ge
woond had) in 1883 en sindsdien heb ik in Wales 
gewoond. 
Ik was de man die bijzonder betrokken was bij de 
succesvolle cultivering van de Cinchona in koloniën 
die behoren aan Europese machten en die het zaad 
verkreeg, dat mijn broer in 1866 in Londen heeft 
verkocht aan de Nederlandse consul, en dat vervol
gens werd beschreven door John Eliot Howard als 
'Var Ledgeriana' in zijn Kinologie van de Oost-Indi
sche plantages. Ik neem de vrijheid me tot u te wen
den en u te vragen of u zo vriendelijk wil zijn gewag 
te maken van het succes dat is behaald met het 
hiervoor genoemde zaad: almede ook van de staat 
van uw waardevolle plantages. In 1848/49 had ik 
het genoegen kennis te maken met Dr. Weddell in 
Corioco in de verzengende hitte van Bolivia. Ik was 
goed bevriend met de heer Shucraft - vroeger con
sul van Nederland in La Paz, Bolivia. In 1858 was de 
heer Shucraft, gedurende een aantal jaren, secreta
ris van mijn partner in experimenten met Kinabast, 
de heer Bloudel. Hoogachtend, C. Ledger. 

4. Hier rust Charles Ledger: hij gaf de wereld kinine. 
5. Tegenwoordig wordt Dr. M. Kerbosch beschouwd 

als de belangrijkste autoriteit op het gebied van het 

kweken van de kinaboom in de wereld, want van de 
bomen die onder zijn persoonlijke supervisie staan 
is 97% van de wereldvoorraad van de bast afkom
stig. Dr. Van Linge is president van de Nederlandse 
Kininefabriek te Maarssen en hij is lid van de direc
tie van het zogenaamde Nederlandse Kinine Mono
polie. De heer en mevrouw Van Linge zijn begonnen 
op Java, terwijl zij woonden in een bamboehut te
midden van tijgers en slangen, voor een salaris van 
60 dollar per maand. Die ervaring leidde tot het be
drijf in Maarssen. 

6. Kinine, kinine is de kreet; geef ons kinine of we zul
len sterven. 

7. Serdangveem deed toen dienst als fictief entrepot, 
een opslagplaats voor nog niet ingeklaarde goede
ren. 
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21 . Algera-Van der Schaaf M.A.W. : Dr. Johan Eliza de 
Vrij, apotheker en kinoloog, (1813-1989). 

22. Van Wijk W. : De geschiedenis van de boerderij 
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