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Indeachttiendeeninhetbeginvandenegentiendeeeuwomvattehetvakgebied
vandeorganische chemieuitsluitend destudievannatuurproducten;datwilzeggenmenbestudeerdedeeigenschappenvanstoffendieuitplantaardig ofdierlijk
materiaalwerdengeïsoleerd envandestoffendiedaaruitdoorafbraakreacties
verkregenkondenworden.Metdezeconstateringwordtdestandvanzakenindie
tijdechternietgoedweergegeven.Destoffendieuithetnatuurlijkemateriaal
waren geïsoleerdwerdenherkendalsstoffenmeteengeheeleigenkaraktermaar
pasinhetbeginvandenegentiendeeeuwwerddechemiediezichbezighieldmet
debestuderingvandezestoffendoorBerzeliusaangeduid alsorganischechemie.
Enigevandereedstoenbekendeverbindingenwarenb.v.cltroenzuur,appelzuur,
melkzuur,ureum,cholesterolenmorphine,maarmenhadnoggeenideevande
structuurvandezestoffen.Hetwerd indietijdookonmogelijkgeachtomeen
organischeverbindinguitzijnelementenoptebouwen.Mendachtdatdaarvoor
eenbijzonderraadselachtigekracht,delevenskracht,noodzakelijkwas.Dezeopvattinghield zekerstand tothetmiddenvandenegentiendeeeuw,ditondanks
hetfeitdatin1828doorWöhlerdeorganischeverbindingureumuithetanorganischeammoniumcyanaatwerdgesynthetiseerd!Dezevondstdoorbrakdetheorie
vande levenskrachtenhetjaar 1828wordtdaaromnogvaakaangeduid alshetgeboortejaarvandeorganischechemie.Hetzouechternogeendertigtaljarenduren
voordatdeorganischechemieeengezonderbasiskreeg.Datwasin 1860toenKékuléenCouperhunstructuur-theorievoorsteldenwaarindeconstantevierwaardigheidvankoolstof inalzijnverbindingen herkendenvastgelegdwerd.Hetis
achterafmoeilijk tebegrijpenwaarommentoennietdirectdedriedimensionale
structuurvaneenmolecuulheeftdoorzien.In 1874werdditideedoorVan 'tHoff
enLeBelgeponeerd enuitgewerkt envanafdietijd staatdebasis-bouwsteenvoor
iedereorganischeverbindingnl.eenkoolstofatoommetdemogelijkheid tothet
vormenvanvierbindingendiegericht zijnnaardehoekpuntenvaneentetraëder,
vast.

Zoalsreedswerd aangegevenhebbennatuurproducteneenzeergroterolgespeeld
bijdeontwikkelingendie inhetvoorafgaandekortzijnweergegeven.DehypothesevanVan 'tHoffenLeBelbijvoorbeeld steundesterkophetwerkvanWislicenusenvooralPasteur aanoptischactievenatuurproducten alswijnsteenzuur en
melkzuur.Ook indelatereontwikkelingvandeorganische chemieheeftdechemie
vannatuurproducteneenbelangrijkerolgespeeld.Deafbraak-reactiesdieuitge-
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voerdmoestenworden terophelderingvandestructuurvanvele natuurproducten
vormenvaakeenbronvannieuwevindingen,maardevaakingewikkelde structuur
vanhetnatuurproduct betekendevooralvoordesynthetischeorganische chemie
eenuitdagingdie tot inspanningenheeft aangezetwaarvanwe,alswede laatste
ontwikkelingenbekijken,derijkstevruchtennogmoetenplukken.

Latenwedegangvanzakenbijhetonderzoekvannatuurproducten eensnaderbekijken.
Hetonderzoeknaardestructuurendeeigenschappenvaneennatuurstofkanpas
beginnennadatdezegeïsoleerd isuitplantaardigofdierlijkmateriaal.Deze
isolatievaneennatuurproduct inzuivere toestand ismeteenheteerste lastige
probleemwaarvoordechemicuszichgesteld ziet.Deextracten,verkregendoor
bewerkingvanindenatuurvoorkomendmateriaalbevattenmeestaleengrootaantalverbindingen,diemeteenvoudige techniekenalskristallisatie endestillatieindemeestegevallennietzijntezuiveren.Dezetechniekenzullenalleen
doeltreffend zijnvoordieproductenwelke ingroterehoeveelheden inhetextract
voorkomen.Tegenwoordig ishet echterdoor systematisch toepassenvanscheidingstechniekenzoalskolom-,dunnelaag-engasvloeistofchromatografiemogelijkgewordenomveelmeercomponentenvanzo'nextract inzuiverevormteisoleren.Het
isnugeenzeldzaamheid dat30tot50verbindingenuitdergelijke extractenkunnenwordengeïsoleerdwaarmenervroegermaar3tot5uithaalde.Vandedrie
genoemdescheidingsmethodesheeftdegas-vloeistofchromatografiehetbezwaardat
de tescheidenverbindingeneerstindegasfasegebrachtmoetenworden.Dehiervoorbenodigdevaakhoge temperatuurbrengteengrotekansopontledingofongewenste thermischeomzettingenmetzichmee.Dezemoeilijkheidkanomzeildworden
doortoepassingvanderecentontwikkeldehogedruk vloeistof-vloeistofchromatografie.Deze techniekdievooralberustopeenverdelingvandestof tussentwee
nietmengbarevloeistoffenalsgevolgvaneenverschil inoplosbaarheid,wordt
uitgevoerdbijkamertemperatuur enhetscheidendvermogenisvergelijkbaarmet
datvandegaschromatograaf.Vooralwanneerdetechnischeontwikkeling zover
komt-endiekomt zeker-dat toepassingoppreparatieve schaalgoedmogelijk
wordt,kan,metnameophetgebiedvandeisolatievannatuurstoffen,eengeweldigeontwikkelingplaatsvinden.

Alseennieuw (natuur)product inzuiverevormgeïsoleerd isdanisdeophelderingvandestructuurvandezeverbindingdevolgende stap.Eenaantal chemische
reactieskunnenonshierbijinzichtverschaffen,vooralbijdeophelderingvan
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destereochemievanhetnatuurproduct.Veelmeer,veelsnellereenveelbetere
informatieoverdestructuurvanhetproductgevenechterdemoderne fysische
analyse-methoden.H.C.vanderPlasheeft inzijnopenbareleshetverschil in
werkwijzegeschetsttussendechemicusvroegerennumetnamebijhetoplossen
vanstructuurproblemen.Ikmemoreerdathieromdatuiteenvergelijkingvande
doorhemgeschetstesituatievan 1966metdehuidigeblijkthoesneldeontwikkelingenopditgebiednogsteedszijn.

Ultraviolet-eninfraroodspectroscopieblijvenhunwaardetenvollebewijzen
mededankzijdèontwikkelingvannieuwemicro-techniekenvoorde infraroodspectroscopie.Dekernmagnetischeresonantieneemteensteedsgroterevlucht;
VanderPlasspreektin 1966alvandefantastischeresultatendiezijnverkregenmetbehulpvandeprotonmagnetischeresonantie,eentechniekdieonsinzichtverschaftomtrentde plaats van de waterstofatomeninhetmolecuul.
Het isduidelijkdatdeze informatie eenenormhulpmiddel isbijdeopheldering
vandestructuurvandatmolecuul.In 1966warenapparatendiewerktenmeteen
radiofrequentievan60mHzalgemeeningebruik;tegenwoordigbehoorteenapparaatdatwerktmeteenfrequentievan 100mHz totdenormalelaboratoriumuitrustingenislandelijkeenapparaatwerkendmeteenradiofrequentievan200mHz
vooriedereonderzoekerbeschikbaar.Dezeapparatendiedusmeteenhogerefrequentiewerkenhebbeneengroteroplossendvermogenwaardoormeer gedetailleerde
informatieverkregenwordthetgeenvooralvoorgroteremoleculen (leesnatuurproducten)vangrootbelangis.

Eentweedeontwikkelingwasdeopkomstvandezogenaamde shiftreagentia.Deze
reagentiazijninstaatdeomgevingvanbepaaldewaterstofatomensterkteveranderenwaardoordezewaterstofatomengemakkelijk inhet spectrumherkendkunnen
worden.Indederdeplaatskangewezenwordenopdesterkeuitbreidingvanhet
assortiment aanhulpapparatuur zoalsdespin-ontkoppelaarwaarmee interacties
tussenwaterstofatomenbestudeerd kunnenwordenendecomputerwaardooro.a.
spectravanzeerkleinehoeveelhedenvaneenstofverkregenkunnenworden.

Eennogveelwaardevoller ontwikkelingvondplaats indeinstrumentele techniek
13
vande Ckernmagnetischeresonantiewaardoor toepassing instructuuranalyse
problemen inorganischeverbindingensterkgestimuleerdwerdennureedsalge13
meentoegepastwordt.Metbehulpvan Ckernmagnetischeresonantiekaninformatieverkregenwordenoverdewijzewaaropkoolstofatomen ineenorganische

verbindinggerangschikt zijn.Eenvandeessentieële stappenbijdeopheldering
vandestructuurvaneenverbinding isnamelijkhetvaststellenvanhetkoolstof13
skeletvandeverbinding;ditprobleemkanmet Ckernmagnetische resonantie
directwordenaangepakt.Bijkomendevoordelen zijndatdirectkanwordenvastgesteldwelkekoolstofatomeneenfunctionelegroepdragenenaanwelkekoolstofatomeneenreactieplaatsvindt.Ikbendanookbizonderblijdatdoorgezamenlijkeinspanningvande afdelingenBiochemie,FysischeenColloïdchemie,MoleculaireFysicaenOrganischeChemieeenpaarwekengeledenopdeDreijeneen
13
100mHzapparatuur isgeïnstalleerd diedeze Cmetingenmogelijkmaakt.

Demassaspectroscopieheeft zijnwaardevoor structuurophelderingreedslang
bewezen;detechniekwordtnog steedsverfijnd endeinschakelingvancomputers
vergrootdemogelijkheden.

Metbehulpvanoptischerotatiedispersiemetingenkunnenstereochemische problementegenwoordig snelleropgelostworden.

Parallel aandeze snelleontwikkelingenlopenderevolutionairevorderingenin
destructuurbepalingmetbehulpvanröntgendiffractie.Automatisering entoepassingvancomputershebbendemogelijkhedenvandezemethode zoenormdoentoenemendatvoordemeer ingewikkeldemoleculenzijeengeduchteconcurrent isvan
dereedseerdergenoemde fysischetechnieken.

Doordeopkomstvandesnelleendoeltreffendefysische techniekenisdenoodzaak totdemeerklassiekebenaderingomde structuurvaneenverbindingtebepalennl.doormiddelvanchemische (afbraak)reactiesgrotendeelsweggevallen.
Daarmeevervieleenwaardevollebronvaninformatieoverdemanierwaaropverbindingenwildenofkondenreageren.Dezefunctie istegenwoordigvooreengroot
deelovergenomendoordesynthese.Ontdektemenvroeger tijdensdestructuurophelderingnieuweprincipes enreacties,tegenwoordiggebeurtdat tijdensdesyntheseennietinde laatsteplaats tijdensde synthesevannatuurproducten.Deze
synthesemoetnl.doelgericht zijnendatvereistnietalleeneenzorgvuldige
planningmaar ookvaakdenoodzaak ombepaalde omzettingen temoetenrealiseren
waarvangeenvoorbeelden inde literatuurbekend zijn.Eenvandemeest schitterendevoorbeelden terillustratie isdeonlangsvoltooide synthesevanvitamineB,„doorderesearchgroepenvanWoodward enEsschenmoser.

DestructuurvanvitamineB„werd in 1956opgehelderd doorDorothyHodgkinen
methetwerkdezeverbinding synthetisch temakenwerd omstreeks 1960begonnen.
Voorde synthetischorganisch-chemicuseengeweldigeuitdaging!Menwistvante
vorendatreedsbekende synthese-routesniettoereikendwarenendatnieuwemethodengevondenmoestenwordenomhetgesteldedoeltebereiken.Woodwardhecht
aanbeide aspectenvanhetnatuurproducten-onderzoek,realiserenvandesynthese
enhetontwikkelenvannieuwereacties,eengelijkwaardigbelang.Hetontwikkelenvannieuweprincipesennieuwereacties isweliswaarvoordeontwikkeling
vandechemiebelangrijkermaarhetuiteindelijkedoel,denatuurstofdiegesynthetiseerdmoetworden,isdedrijfveervoorhetproject.Dateendergelijke
drijfveer inderdaadvanhetgrootstebelangismogewordengeïllustreerdmetzijn
eigenwoorden,ikciteer:"Vaakprobeerdenweeenreactie;alsdezemislukteprobeerdenwehetnogeensennogeensomtochtoteenresultaat tekomen.Deeerste
keerdat zo'nreactiegelukte,wasdeopbrengstmisschienmaar eenhalfprocent
ofnogminderenvaakmoestenweeenjaaraanéénreactiewerkenomhemzover
teontwikkelendathijvoordesynthesevanhetnatuurproductbruikbaarwas".
Uitzijnwoordenkomtduidelijknaarvorendatindieneenbepaaldereactieniet
striktnodig isomdesynthesevaneenproduct terealiserenmenmeestalniet
zohardnekkigzalproberendezetebewerkstelligenzodatbelangrijkenieuwe
vondstenmisschienachterwegezoudenblijven.

Hetisduidelijkdatditsoortonzerzoekvaak leidttotomzettingdievoorde
synthesevanhetgewenstenatuurproductvanweinigbelang ismaarvoorde(synthetische)chemiezeer interessant is.Ookhierkanalsillustratiegedacht
wordenaandesynthesevanvitamineB ]9 i diealszeerbelangrijk "nevenprodukt"dealombekendeWoodward-Hoffmanregelsheeftopgeleverd.Regels,diein
minderuitgewerktevorm inNederland ookalwarenvoorgesteld doorHavingaen
Oosterhoff endieindatgevaldirectvoortkwamenuithetonderzoekvaneenanderenatuurstof nl.hetvitamineD.Dezeontdekkingenwarenvantevorenniet
gepland;zijdoenzichvoor tijdenshetwerkenaaneenprobleemenelkechemicus
kaninzijnloopbaandergelijkevoorvallenaanwijzen.

Eeneigenonverwachte ervaringwerddooronsreedsopgedaanhier teWageningen,
ineenonderzoekdatalsdoelheeftde synthesevanStrigol,eenplantenhormoon
datoptreedt alskiemstimulatorvoordezadenvaneenopdewortelsvangranen
parasiterendeplant,Striga luteaLour.Indedooronsontworpensynthesewas
hetnodigomineencyclisch 1,3-diketonIeengesubstitueerde alkylrest IIin

tevoerenophetC-atoomtussendebeidecarbonylgroepen omopdezewijzete
komentothetproductVI.DealkyleringophetbetreffendeC-atoom ismoeilijk
enalleenreactievealkylhalogenidengeveninredelijkeopbrengsthetgoedere-
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sultaat.Inanderegevallenvindt inhoofdzaakalkyleringopeenzuurstofatoom
plaatsbv.totverbindingIII.Daarhetbromide IIalsreactiefmagwordenbeschouwdverbaasdehetonsnieteenredelijkehoeveelheidCgealkyleerd product
tevinden.Naderonderzoekvandestructuurbrachtechteraanhetlichtdatwe
temakenhaddenmeteenanderCgealkyleerd productV inplaatsvanhetgewenste
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productVI.ProductVkangevormdwordendoor eenomleggingvanhet ineerste
instantiegevormde0alkyleringsproduct IIIofdooreenaanvalvanhetringCatoomopdedubbelebindingvandeesterII,gevolgd dooreenafsplitsingvan
hetbroomatoom (eenS2'reactie).Steunend opditresultaat zijnwenutochin
staat tothetproductVItekomenechterdoornu te gaanalkylerenmet eenander,
aangepast,bromide.Dezevondstbiedt onsteven*demogelijkheid dezereactietoe
tepassenvoordebereidingvananderemoeilijk toegankelijkeC«-gealkyleerde
1,3-diketonen,verbindingendiealgemeenbelanghebbenalstussenproduct invooralnatuurproduct syntheses.

Zeerbelangrijkvoordegerichtesynthesevanorganischeverbindingen isde
planningvandetevolgenweg.Dereactiesdiemenwil latenverlopenmoeten
eenhogeopbrengst aangewenstproductgevenenindienmogelijk,moetenvoor
kritieke stadia indetevolgen.wegeenaantalreeëlealternatievenbeschikbaar
zijn.Eénvandeactueleontwikkelingen indesynthetische organische chemiebeoogtderealisatievandeplanningvaneensynthese-wegmetbehulpvandecomputer.Eenaantalsuccesvollepogingenhiertoe zijnalgedaanenreedsnuvalt te
voorziendatdesyntheticus er indetoekomst eenbelangrijke steunvanzalondervinden.Deeenvoudiger synthetische problemen zullenzekerdooreengoedgeprogrammeerde computer opgelostkunnenwordenenvoordemeer ingewikkeldeproblemenkanheteenuitstekendhulpmiddel zijn.Desyntheticus zalzichdannogmeer
kunnenenmoetenrichtenophetuitwerkenvannieuwereacties,bijvoorkeuralgemeentoepasbarereacties,wantdaarinligt éénvandebelangrijkebeperkingen
vandecomputer; erzijnnl.geenof zeerweinig algemeentoepasbareorganischchemischereacties.Vaak zietmendat eenreactiedie algemeentoepasbaarwordt
geacht ineenspeciaalgevalnietverlooptmaargelukkig,komthetookwelvoor
dateeninhet algemeenslechtverlopende reactie ineenspeciaalgevalzeer
goederesultaten geeft.Eenvoorbeeld vaneendergelijkereactiekanik-ook
weeruit eigenervaring-aanhalen.Dereactievanestersmet fijnverdeeld natriumgeeft inhet algemeeneena-hydroxyketonalsreactieproduct.Dezereactie,
diebekend staat alsdeacyloïne-condensatie,verloopt niet ofzeer slechtmet
esterswaarbij ookeenthioether-functie inhetmolecuul aanwezig is.Voorde
synthesevaneenvandesleutelverbindingen inmijnpromotieonderzoek,het
diketonIX,wasjuistdeacyloïne-condensatievandezwavelbevattendediester
VIItothethydroxyketonVIII,gevolgddooreenoxidatie totIX,demeestdirecte
weg.Dankzijdespeciale situatiewaarinzichhet zwavelatoom indiesterVII
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bevindtverlooptdeacyloïne-condensatievandezediester zeergoed.Inditgeval tredendecomplicatiesnietopdie inandere thioethersweleenkanskrijgen.
Alsdecomputer zouzijningeschakeld alshulpmiddelvoorhetvaststellenvande
tevolgenroute,danwasinditgevaldezemogelijkheidvoordesynthesevanIX
nietvermeld.

Metditvoorbeeldwordttegelijkeentweedebeperkingvandecomputergeïllustreerd enwelhetfeitdateencomputernooitmeerkanreproducerendandatgene
watreedsbekend is.Decomputerkandatveelsnellerenvolledigerdandemens
maar zijnbeperkingenzijndebeperkingenvandehuidige standvandewetenschap
eneendoordecomputergegevenoplossing isdusinprincipevoorverbetering
vatbaar.Desyntheticuszalzichdaarom,zoalsreeds eerderwerdopgemerkt,
moetenrichtenophetontwikkelenvannieuwesynthetischemethoden.Alswebedenkenhoeprachtigendoeltreffenddenatuurhaarproductenmaakt,doormiddel
vanenzymendieomzettingenbewerkstelligendieinvrijwel 100%opbrengstverlopenenproductengevenmetpreciesdejuisteruimtelijkerangschikkingvan
deatomen,danmoetenweonsrealiserenhoeverwenogtegaanhebbenvoordat
we inhet laboratoriumdenatuur indezeopzichtenookmaarenigszinskunnen
benaderen.De samenstellingenderuimtelijke structuurvandebetreffendeenzymenendewijzewaaropbepaalde omzettingenbewerkstelligd wordenmoetdaarvooreerstbekend zijn;daarnakunnenweeraangaandenkenommoleculenmetde
goederuimtelijke structuur tesynthetiseren,indehoopdatdezemoleculen
eenzelfdewerking alshetenzymzullenvertonen.

Wietegenwoordignatuurstoffen synthetiseertheeftmeesteentweetalmeerconcretedoelenvoorogen.Heteerstedoelisdereedsgenoemdeontwikkelingvannieuwe
principesennieuwereacties indechemie,het tweede is,hetbeschikbaarkrijgen
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vanbiologischveelbelovendeverbindingendieuitnatuurlijkebronnenslechts
moeizaamgeïsoleerdkunnenworden.Bijvoorkeurmoetdesynthesevandezeverbindingenzobenaderdwordendateenveelvoud aanderivatenopeenvoudigewijze
gesynthetiseerdkanwordenzodatstructuur-werkingsrelaties getestkunnenworden.

Inhetvoorgaandeheb ikgetrachtdeontwikkelingen indeorganische chemieen
deroldiedenatuurproductendaarbijhebbengespeeldvoorU teschetsen.Een
enkeleopmerkingkanhiernogaantoegevoegdworden.Destimulerenderolvande
natuurproducten isuiteraardnietbeperkt totdeorganischechemie.Velevakgebiedenbuitenenbinnendechemie,mendenkebijvoorbeeld aandebiologie,de
farmacie,defysiologie endemoleculairebiologie zijntendeleofvolledig
afgestemd opdebestuderingvanindenatuurvoorkomendeverbindingenenvande
processenwaarbijzebetrokkenzijn.Deanalytischechemieheeftvelestimulansengekregenvoordeontwikkelingvanbetere scheidingsmethodenvooralvoortkomenduithetnatuurproducten onderzoek omdatvooraldaarhogeeisenaanoplossendvermogengesteldworden.Woodwardmerkt ineeninterviewopdat ineen
bepaald stadiumvanhetwerkdebeschikbaarheidvanhogedrukvloeistof-vloeistofchromatografievanbeslissendebetekenis isgeweestvoorhetwelslagenvan
desynthesevanvitamineB„.

Eenanderfacetwatuithetvoorgaandenaarvorenkomtisdegroteveelzijdigheiddienodigisomnatuurstoffenonderzoek tekunnenbeoefenen.Eengoedekennis
vandegenoemde scheidingstechniekenendefysischeanalysemethodenisnodigom
metenig succes inhetvakgebiedwerkzaam tekunnenzijn.Alsmennatuurproductenwilgaansynthetiserenkomtdaarbijdenoodzaakvaneengrondige,uitgebreide
kennisenervaringindeorganischesynthese.Dezeopmerkingengeldendannog
maar alleenvoordeorganisch chemische aspectenvanhetonderzoek.Erwerd reeds
opgemerktdathetbelangvanhetnatuurproductenonderzoeknietbeperkt istot
deorganischechemiealleen,het.ligtveelalookdaarbuiten.Eeninterdiciplinaireaanpakwaarindusmeerderevakgebiedenmetelkaarsamenwerkenishiervoor
deoplossing.DeLandbouwhogeschoolbiedt zeergunstigemogelijkheden,omtot
derealisatievaneeninterdiciplinaire aanpak tekomenenindienhetbinnen
mijnvermogenligt,zalikgaarnemijnmedewerkinghieraangeven.

Geachtetoehoorders,totnutoeheb ikhetonderzoekvannatuurproductenbekeken
alseenkatalysatorvoorhetfundamenteleonderzoek.Eenmotivatievoornatuurproductenonderzoek zelfbehoef iknauwelijks tegeven;zijheeftimmersdirect
betekenisvoorwatzichindenatuurvoltrektenvertoontveleraakvlakkenmet
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hetonderzoekdat zichbezighoudtmetdebestuderingvandelevendematerie.
Detweedebetekenisvanfundamenteel onderzoek aaninstellingenvanhogeronderwijs ligtvooral indegroteroldieonderzoekkanspelenbijhetonderwijs,
inde latere,zobelangrijke stadiavandestudie.Studentenkunnendebeste
indrukvanwetenschappelijk onderzoekkrijgendoordaar zelfaandeeltenemen.
Datkanopdemeest zinvollemaniergebeurenalszeingeschakeldkunnenwordenbij
goed lopendonderzoek.Eénvandevoornaamste takenvandedocent isomditonderzoekopeenverantwoordewijze tedoenplaatsvinden zodatderesultatenzowel
voordewetenschapalsvoorhetonderwijsoptimaalzijn.Hetisdezeonderzoektaakdiede laatstejarensteedsmeereensluitpostdreigt teworden.Doorde
grotetoenamevanhetaantal studentenvraagthetonderwijs steedsmeertijd
zowelvandevastealsvandetijdelijkewetenschappelijkemedewerkers.Praktikamoetendoor steedsmeerensteedsbeterekrachtenbemandworden.Erblijft
daaromminder tijdovervooronderzoek terwijl steedsmeer studentennaaronderwijs-gebondenonderzoekvragen.Hetisdehoogste tijdomdezeontwikkelingen
afteremmenenomtebuigenalsmenwildatgeïnspireerd onderzoekdeelblijft
uitmakenvanonswetenschappelijk onderwijs.Hetteruglopenvanonderzoekaan
eenafdelingwordtmeestalonherroepelijk gevolgddoor stilstand indeontwikkelingvanhetonderwijs inhetbetreffendevakgebied.Deroldiegoedeen
enthousiastepromovendi spelenbijhetopganghoudenvanonderzoek enonderwijs
isnauwelijks teoverschatten.Latenweerdaarommetzijnallenvoorwakendat
deonderwijstaak zowordtverzwaard datroofbouwwordtgepleegd oponzevruchtbaarsteakkers.

DamesenHeren,alslaatsteonderdeelvandezeredezouiknogenigeopmerkingen
willenmakenoverdehuidigeontwikkelingen inhetwetenschappelijk onderwijs
endemogelijke consequentiesdiedaaruitvoortvloeien.Doordemassaliteitvan
hetonderwijswordthetkaraktervandestudiegrondigbeïnvloed.Meerenmeer
trachtenweopeenzoefficientmogelijkewijzezoveelmogelijkacademiciafte
leveren;eenlangzame "Posthumusering"isreedslangopgang.Het iszeerde
vraagofwehiermedeopdegoedeweg zijn,zekeralswedesituatiebekijkenwaarinzoweldeuniversiteitenenhogescholenalsdestudentenendeafgestudeerden
terechtkomen.Alswekijkennaardemaatschappelijkebehoeftedanmoetenweconstaterendataandekwantitatievevraagnaar academici,ennietinde laatste
plaatsaanlandbouwkundige ingenieursenchemici,ruimschootswordtvoldaan.
Eenstudieregeling diezichmeerrichtophetopvoerenvandekwaliteitvande
afgestudeerden zalmijns inziensbeter aandenodenvandemaatschappij tegemoet
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komendaneenregelingdievooraldekwantiteit opvoert.Dehuidige ontwikkeling
isvooralgerichtopdekwantiteit enhetkomtmijvoordatditbijsturingvereist.
Aandeanderekantisernatuurlijkdeenormevraagnaarhogeronderwijs;wetenschappelijke interesse,optimalepersoonlijkheids-ontplooiingendewenszicheen
zogoedmogelijkeuitgangspositievoor eenmaatschappelijke loopbaanteverschaffen,zijneenpaarvandemotievenomtegaanstuderen.Het isduidelijkdathet
hogeronderwijsaandezevraag zoveelmogelijktegemoetmoetkomen;zowelhet
individualsdemaatschappijvarenhierwelbijmaar latenweonshoedendeze
situatiezondermeer tevertalen ineenpraktijkwaarineeniederdiedemiddelbareschoolheeftdoorlopenverdermoetgaanstuderenopeenuniversiteitof
hogeschool.Deinstellingenvanhoger onderwijskunneneenzogrotestroomstudentennietopvangenenverwerken;Dewetenschappelijk geïnteresseerde studenten
verdrinken indemassaenvaneenoptimalepersoonlijkheids-ontplooiing isgeen
sprakemeer.Studentendieweldeaanlegencapaciteitenhebbenommetsucceste
studerenwordenvandezeontwikkelingendedupe;ditiseentoestanddievermeden
moetwordenenhet iseenluxedieweonsnietkunnenpermitteren.

Aanheteindevandezevoordrachtgekomen,dankikHareMajesteitdeKoningin
voormijnbenoeming totlectoraandeLandbouwhogeschool.

HetbestuurvandeLandbouwhogeschoolwilikgaarnedankzeggenvoorhetvertrouwendathetinmijgesteldheeftdoormijvoorditambtvoortedragen.

DamesenHeren,Heteindevandezeopenbarelesiseengoedegelegenheid omde
mensendiebijgedragenhebbentotmijnopvoedingalsmensenalschemicuste
bedanken.

BesteHeitenMem.
Met zoveelvanzelfsprekendheidhebbenjulliemij indertijd indegelegenheidgesteldomscheikunde tegaanstuderendaternauwelijksplaatswasvoorverwondering.Pasachterafhebikmijgerealiseerdhoeveelonzekerhedenenonbekendheden
ertoeneigenlijkwaren.Voormijzelfmischienmaarzekervoorjulliedoorde
groteonbekendheidmet studerenin 'talgemeenmaarmetdescheikundeende
scheikunde-studie inhetbizonder.Voorhetvertrouwendatjullietoeninmij
steldenkanikjullienietgenoegdanken.
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HooggeleerdeWijnberg
Toen iksamenmet eenaanzienlijk aantaljaargenoten inhetbeginvandezestigerjarenmijnstudie indeorganische chemieonderUwleidingmochtbeginnen,
kondatgebeurenaaneenafdelingwaar enerzijdsveelervaring eneenzeergoede
traditieindeorganische chemieaanwezigwaren,maar anderzijdsUweigenresearch
ineenopbouw-faseverkeerde.Hetenthousiasme,deinzetendewijzewaaropU
dataanpakte zijnvoormijeengrotestimulansgeweestendeervaringen toenopgedaanhebbenreedsmeerderemalenhunvruchtenafgeworpen.Deinternationale
faamvandeorganische chemieinGroningenkwamopnieuwtotbloei.Datkwamniet
alleentotuitingindevelegastsprekers engastmedewerkersdievanverrenaar
Groningenkwamenmaarwerd ookopuniekewijzenaarbuitengebrachtdoordereis
vandegehelestafnaardeVerenigdeStaten;eenreisdieindeeersteplaats
doorUwinspanningenmogelijkwerd.Hetwaseenervaringdieniemandvandedeelnemers,denkik,ooitzalvergetenenhijistyperendvoordewijzewaaropUde
chemieenalleswatdaarmeesamenhangtbenadert.

HooggeleerdeStrating,zeergewaardeerdemedewerkersvanhetorganisch laboratorium
aandeBloemsingelteGroningen.

Eenprettigeenstimulerendeomgevingomintewerkenisvanbijzondergrootbelang.Menbeseftdatpastenvollewanneermeneendergelijkeomgevingverlaat;
voordebijzonder leerzameperiodeende zeerprettige tijd inUwmiddendoorgebrachtwil ikUallenhartelijkdanken.

ZeergewaardeerdemedewerkersvanhetCentraalLaboratoriumvanD.S.M.

Hetkerende tijindechemiewaskenmerkend voordeperiodedieikopUwlaboratoriumgewerktheb.Develedaaruitvoortvloeiende gesprekkenensituatieszijn
voormijeenzeerwaardevolleervaring geweest.Demedewerkersvandeafdeling
electrochemiewil ikhartelijkdankenvoorhunkameraadschap engoederaad.

Zeergewaardeerdemedewerkersvanhetorganisch laboratoriumvandeTechnische
Hogeschool teEindhoven.

Inveleopzichten isdetijddoorgebracht opUw laboratoriumbijzonder leerzaam
geweest.VooralDr.Godefroizou ikwillendankenvoorhet inmijgesteldever-

- 15-

trouwenenvoordevrijheid die ikkreegbijhetopzettenvannieuweresearch.
De samenwerkingmet afstudeerders enmedewerkers,metnamevandewerkgroeporganischesynthese,wasvoormijeenzeerprettigeervaring.

HooggeleerdeVanderPlas
Deprettige samenwerking gedurendedetijddieikreeds ophetorganisch laboratorium inWageningenwerkte,hebbendehogeverwachtingendie ikdaarvanhad
alleenmaarbevestigd. Ikhoop-enUkennendeben ikerwel zekervan-datde
goedeverstandhouding langzalmogenblijvenbestaan.

HooggeleerdeDenHertog
Vanharte zouikUwillendankenvoorUwbereidwilligheid omhetcollegeover
natuurproductenvoordecursus 1972-'73nog teverzorgen.Mijn onderwijstaak
werd hierdoor indebeginperiodebeduidendverlichtwaardoor eensoepelerovergangeneenmeergeleidelijke introductievanvoormijnieuwetakenmogelijk
werd.

Zeergewaardeerdemedewerkersvanhetorganisch laboratorium teWageningen
Degoede sfeerophetlaboratoriumwasmijreedsuitverhalenvanvriendenbekend;het afgelopenjaarhebikditookzelfkunnenvaststellen.Reedsdebenoemingsproceduredievoordevervullingvandit lectoraat gevolgdwerd,getuigdevaneenopenhartigebenaderingvanbelangrijkebesluiten enikhebheteen
eergevondenreeds toeneenlezingvoorU temogenhouden.DatmededoorUwinvloeddekeus toenopmij isgevallen isvoormijeensteungeweest indebeginperiode inWageningen.Vandesamenwerking indetoekomst stelikmijveelvoor
enikziehaarmethetvolstevertrouwen tegemoet.

DamesenHerenStudenten
Hetkaneenmoeizameweg zijnvaneerstejaars student toteeningenieurdiein
redelijkematebeschiktoverdeeigenschappenendekennisdiehijvoorzijn
beroepnodigheeft.Het isookmijn taakdezeweg zogoedmogelijk aantegeven
enUdiebagagemee tegevendieonderweg endaarnanuttig is.Utehelpendeze
bagageuit tezoekenentepakken iseentaakdie ikgaarneopmijneemennaar
bestekunnen zaltrachtenuit tevoeren.
IkdankUvoorUwaandacht.

