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Da

*es enHeren.

engewoonte dat nieuwbenoemde kroondocenten zichaandegenieensch
ande Landbouwhogeschool voorstellen met een redemet debedoepubliek enig inzicht teverschaffen inhetvakwaarmee dedocent
g oudt.Toen ikdeze rede aanhet voorbereidenwas kwam ik totde
at

ik,als ikmij beperkte tothet vak "debiochemie"enmijn

0n

derzoeksintmceresse op het gebied van flavines en flavoproteinen,het pu-

bliek teW
or

t zou doen. Ikheb daarom besloten deze rede meer opde breedte

ediepte tebaseren,hetgeen inhetwoord biologisch inde titel
lng

komt. Inaanmerking nemend dat hetonderscheid tussenbio-chemie

ogische chemie eerder historisch danwetenschappelijk noodzakelijk
and isgekomen ende bio-chemie zichvandebio-logische chemie
Slecht~o A

doorhet woordje logisch onderscheidt lijktmijde inde titelgeombinatie niet zoon-logisch.Tochwil ikmet het volgende de titel
et beginvande beoefening vandewetenschap biochemie gaat 100jaar
IJ u

ietsmeer motiveren.
8 enkwam voort uit het gebied vandenatuurstof chemie.Deze laatste

tak
vanwetenschap hield enhoudt zichbezigmet de isolatie van relatief
moleculair organisch materiaal uitplanten endieren,de opheldering van
ructuren vanditmateriaal ende synthese enmodificatie vandenatuureten. Biochemie daarentegen isdewetenschap vanhoog-moleculair
sanischmateriaal,tedenkenvalt bijvoorbeeld aan eiwitten,de opheldering
un structuur enhun functie in levendematerie.Naarmate de biochemie
erde,werden nieuwe biomoleculen ontdekt,die tenopzichte vandeeiwiteculeneengeheel andere chemische samenstelling hadden en ook eengee

e

w

el andere functie in levendematerie vervullen. Dit zijn de nucleinezuren

kend als het genetisch materiaal vande cel.Biologische chemie zoudon

e dus kunnendefiniëren alsdewetenschap die geïnteresseerd is indewis-

selwerking tussen eiwitten ennucleïnezuren endechemische reactiesdie
deze biomoleculen apart en inwisselwerking met elkaar katalyseren.Deze
definities zijn geenszins volmaakt omdat het ergmoeilijk iseenduidelijk6
afbakening tussendebeide gebieden aan tegeven.U ziet dusdat uitgaande
vande scheikunde,diedebasisvormt vandegenoemde wetenschapsgebieden,
met de toenemende groei van inzicht inhet chemisch gebeuren inde levende
materie zichverschillende specialisaties hebben ontwikkeld. Vandaag probeert mendeze ontwikkeling weer inbeperktemate terug tedraaien.Zois
onlangs hier te lande onder dehoede vandeNederlandse Organisatie voor
ZuiverWetenschappelijk Onderzoek (ZWO)ende Stichting Scheikundig Onderzoek Nederland (SON)eendiscussiegroep Biomoleculaire Chemie opgericht.
Dezewerkgroep heeft totdoel onderzoekers uit verschillende specialisaties
weermet elkaar innader contact tebrengen en eventueel hunonderzoeksprogramma's beter op elkaar af testemmen.Waaruit umag concluderen,dat de
mening heeft postgevat,dat,willenwe instaat blijvenmet het buitenland
tekunnenwedijveren endevaakmeer enmeer ingewikkelde problemen,diede
natuur onsopgeeft,zoefficiënt mogelijk oplossen,eennauw samenwerkingsverband tussen chemici,biologen,biochemici,fysici,om ermaar een
paar tenoemen,eenvoorwaarde is.
Ikbenvanmening dat deze ontwikkeling ookmeteen een probleem signaleert,namelijk de positie waarinhet fundamenteel onderzoek inhet jongste
verleden terecht isgekomen. Erwaren tijden indeze eeuwwaarinonderzoekers,relatief klein inaantal enmet relatief bescheidenmiddelen,
onderzoek bedreven,zonder dat iemand vroegwat zededen.Erwaren tijden
waarin de regeringen overtuigd waren,dat onderzoek de basis vormde voor
het overlevenvande staat enhet daarommet hoge prioriteit ondersteund
werd. Het begrip onderzoeksvrijheid heeft zich inhet nabije verleden in
die zinveranderd,datdeonderzoeker niet alleen aanspraak maakt oponderzoeksvrijheid maar ookverwacht dat iemand voor dekosten opkomt.Wat
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e bet

reft staat de onderzoeker niet alleen,bijna alle belangen-

groepering
genverwachten dat hunvrijheid gefinancierd wordt uitdeschatkist,uu
"tdenken aanvakverenigingen,ondernemers organisaties,boeren,
isten,artisten envoetballers. Iederverwacht tegen een zo laag
mogej•:,
e investering aanvrijheidsbeperking en belastingbetaling eenzo
ogelijkeregeringssteun.Maar sindsdemiddelen vande overheid
kr
werden zijndoelconflietenontstaan enuitspraken als "iedereaar
bey«*.
voedingswaarde"of "niet ieder inzicht betekent vooruitgang"verkrijekenis.Endaar niet wijonderzoekers zelf beslissen inhoeverre
aatschappij onzewerkzaamheden alsnoodzakelijk ofjuist beschouwt,
en

wijbewuster dan inhet verleden onsdoen en laten ineengroter

andmoeten plaatsen enbeoordelen. Indeze samenhang zijn er vragen
PPerd als "is fundamenteel onderzoek nogvan algemeen belang?","zal
erz

°ek "ietveelmeer gericht moeten zijn opmaatschappelijk-relevante

emen enop toepassingsmogelijkheden?"Het lijkt mijgepast bijdeze
egenheid opdeze vragen in tegaan enaandehand van eenpaarvoorbeeln

ae complexiteit van dezevragen teschetsen. Ikbenmijwel bewust dat
antwoord,gezien de tijd diemij terbeschikking staat,slechts onvol-

led

ig kanzijn.
Wat ishet doelvan fundamenteel onderzoek inhet algemeen eigenlijk?

"ndamenteelonderzoek beoogt inzichten inde natuur,dusde levendeen
ematerie,teverwerven.De opgedane inzichten dienen ineerste instane

ee

alsbasis voor verder onderzoek. Dus zuiver academisch van karakter?

» de nieuwe inzichten kunnen vanzelfsprekend praktisch,dus op bestaande
nieuwe problemen toegepast worden.Hieruit isaf te leiden dat detoepas-

ingsmogelijkhedengroter enveiliger worden,naarmate debasis van het funamenteel inzicht degelijker is.Dus omde toepassingsmogelijkheden tevergroten,zijnwe gedwongenverder fundamenteel onderzoek tebedrijven.

-A

Kennelijk,hec probleem of het ei ofdekip de oorsprong vormt,ishier ni e
van toepassing.
Het beweerde zou ikmeteenmet eenvoorbeeld willen toelichten.Het
medisch ingrijpen,vasectomie genaamd,werd enwordt nog uiterst veel toegepast,omdat deze techniek simpel toepasbaar ismaar ookwat de gezondheid
betreft als zonder risicowordt beschouwd. Hetmaatschappelijke nut van
deze techniek zalniemand betwisten,gezien de stormachtige toename vanhet
aantalmensen op aarde ende ermee gepaard gaande dreiging van een immens
voedseltekort.Maar deonderzoekers Alexander enClarkson (1)hebbenrecentelijkmet betrekking totde techniek vasectomie eenprobleem gesignaleerd,
datmaatschappelijk gezien zelfs van groter belang kan zijndande techniekDeze onderzoekers hebben kunnen aantonen,dat apenwaarop een vasectomie
werd toegepast, invergelijking met apenwaarop alleen een schijn-vasectomie
werd uitgevoerd, sterk onderhevig zijnaanarteriosklerose als gevolg van
een immunologische reactie ophet door het eigen lichaam opgenomen sperma.
Deze onverwachte resultaten zijndirect op demens toepasbaar en tonen aan
datwenogveel van denatuur te lerenhebbenwillenwe zinvol gaan toepassen
Bijhet zojuist genoemdevoorbeeld isgebruik gemaakt van proefdieren,
die, ondanks de recentelijke discussies over ditwetenschappelijke hulpmiddel,nooit volledig uit debiologische laboratoriaweg tedenken zullenzijnWant alswe het experimenterenmet dieren terugbrengen of zelfs verbieden,
blijven alleenwijmensen over als proefkonijn,wat niemandsbedoeling kan
zijn.Niet uit het oogmoet worden verloren opditmoment,dathet inde
toekomst inbeperktematemogelijk zalworden proefdieren voor eendeel te
vervangendoor andere technieken,zoalsbijvoorbeeld hetwerkenmet weefsels
of organenvandieren.
Eenandere biologische techniek gaf engeeft nog aanleiding tot discussies. Ikbedoel de genetische manipulatie.Omdat niet-critische en
ongeregelmenteerde toepassing vandeze techniekmogelijke potentiële geva-
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*envoori
evendematerie inzichbergt,deel ikdebedenkingenvandetegedeeltelijk. DeAcademie vanWetenschappen heeftdit probleem
vroegtiïH• .
g herkend en een commissie ingesteld met de opdracht richtlijnen
e
internationalevoorschriftenop te stellenvoorhet manipuleren
van
ischmateriaal.Hoewel deze commissie eenadvies heeft uitgebracht,
heeftd
regering, in tegenstelling totdeonsomringende landen,npggeen
bes
lissino
n
ê genomen,waardoor het onderzoek opdit gebied inNederland een
and dreigt tekrijgen.Deze techniek kanvoorons inde toekomst
vanzeer
groot nut zijn. Bijvoorbeeld insuline,eenhormoondat aansuikerziekem
mensenmoetworden toegediend,kanombepaalde chemische redenenmoeigesynthetiseerd worden. Insulinewordt derhalve uit runder-ofvarkensreasgeïsoleerd. Dit opdezemanier verkregen geneesmiddel isaan twee
r

omingen onderhevig, teweten het aanbod voldoet niet aande vraag

X

J velepatiëntenveroorzaakt het eenallergische reactie.Dezepro-

m e n ku

"nen misschien inde toekomst uitdewereld geholpen worden.Het

namelijk gelukt insuline-producerend genetischmateriaal afkomstig van
te

n

n inbacteriën te transplanteren (2).Deze bacteriën produceren in

reageerbuis een soort ratteninsuline. Het ziet erdusnaar uitdat het

Selijkwordt met behulp van chemisch-gesynthetiseerd materiaal met behulp
n

2i

dezebacteriënmenselijke insuline teproduceren;de synthesetechnieken

Jn bekend.
Ikwil ununaar een andere toepassing leiden,waarmeewe allen gecononteerd worden.We etenvlees datwe opverschillende manieren toebereiden,

omers,willenwe het bijzonder gezellig hebben,gaanwe vaak barbecuen. Een
aniervanvleesbereiding zoals het alduizenden jarendoor demenswerd
gedaan. Het isniet debedoeling uwvolgend feest tebederven als ikreente vindingen vanDolara (3)enanderen hier even noem. Erwerd gevonden
at m rundvlees door barbecuen kankerverwekkende stoffenworden verwekt
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Er isookmeteen eenoplossing voorhet probleem gevonden: "raredone"
vlees bevat deze stoffen niet.Het isnognietmet zekerheid bekend hoe
deze stoffen ontstaan enwat hunchemische structuur is.Het vermoeden
bestaat,dat de kankerverwekkende stoffendoor chemische afbraak van biomoleculen ontstaan,hetgeen door hitte bevorderd wordt.Dusvlees niet
meer barbecuenmaar gewoon gaar latenworden inkokend water? Zelfs dit
blijkt het probleem niet op te lossen.Commoner enmedewerkers (4)hebben
aangetoond dat bouillon,vervaardigd doorkokenvan rundvlees naconcentratie ookkankerverwekkende stoffenbevat.Deze stoffen zijnchromatografischniet identiek met die afkomstig vanbarbecuen. Erbestaat een
duidelijke samenhang tussendekooktijd vanvlees endehoeveelheid kankerverwekkende stoffen gevormd.Mijns inziens zijnvoor de oorzaak twee
mogelijkheden tegeven:of dekwalijke verbindingen ontstaan uitbiomoleculenof stofwisselingsprodukten,wat mijminder waarschijnlijk lijkt,of
zij zijnafkomstig uithet voer vanhetdier.Dus zullenwemoeten teruggaannaardeboer enhemvragenmetwelke stoffen hij degrond bemest.
Met ditvoorbeeld werd ik inde gelegenheid gesteld de relatie te leggen
tussenmijnvak ende landbouwkundige vakgroepen enderhalvemijnvak in
dezeHogeschool te integreren.
U zult verbaasd zijndat deze vindingen pasdit jaar het publiek hebben
bereikt.De oorzaak is tezoeken inhet feit dat het gemakkelijke opsporen
vankankerverwekkende stoffen pasmogelijk werd door een screeningsmethode
recentelijk ontwikkeld door Ames enmedewerkers (5).Dit voorbeeld verduidelijkt ok alweer de samenhang tussen fundamentele inzichten endegrenzenvan toepassingsmogelijkheden. Ikwil hiermet klem benadrukken,dathet
nietmijnbedoeling iseenkankerhysterie op tewekken. Immers,demogelijke
schade diewe door het etenvanvlees zoudenkunnen oplopen,is ingrote
mate afhankelijk vande hoeveelheid diewe eten.Ookhier geldt "alte
veel isongezond".

er sprekend zouikgraagnoghetvolgende willenopmerken.
0ri

danksg r o t e f .
tinanciele inspanningen ishetnoch geluktdeoorzaakvan

knnk

er op t e
sporen nochhetkwaadmetgeneesmiddelen tebestrijden.Omde
l n g Z Ov e e l

mogelijk tebeperken worden alle kanker-verdachte stof-

fenver
a

»demensen gehouden. Onder deze stoffen valt ooksacharine,dat
vangen w H
°rdtdoor andere stoffen.Hoeingewikkeld deze problematiekis,
niagu ç, .
enuiteenbeweringvandeAmerikaanMorris Cramer, directeur
Ver

and Drug Administration's National Center forToxicologicalResearch. H'
ie m eeninterview (6)zei"that although saccharinmayindeed
c

ause cane
er-either directlyorby 'promoting'theeffectofsomesub-

s

tance—t-h
at cancer risksofthecarbohydrates that saccharin replaces
al times greater thanthecancer risk forsaccharin".Deoorzaak
ronderzoek zolangzaam vordert zoubest kunnen berustenopeen
n

eentezwakke basis,waarophetonderzoek isgeplaatst zodat
ere uitbreiding vanhetbovenhuis mogelijk wordt. Hiermee beweer

zins,datfundamenteel onderzoek nieteenopmaatschappelijk-releproblemen gericht karaktermaghebben,demeeste onderzoeksprojecten
bevati-p A•
n

dit element opeenlangere termijn gezienwel.Ookditisniet

iedereen duidelijk teontdekken.Hetopleggenvandwangomfundamenteel
°ek m eenbepaalde richting testuren,hetzij door administratieve
eningen,hetzij door grote financiële middelen vooreenbepaald prom terbeschikking testellen,kanopdelangeduur niet-bedoeldeen
bleemter1
e

2 P1f

met-gewenste gevolgen hebben.Ikbedoelhetzogenaamde rookgordijn
eff

•Vele onderzoekers zullen onder zulke omstandigheden geneigd zijn
onderzoeksprojecten schijnbaar teveranderen zodat dezeaandegesteld
b

eisen voldoen. Immers,meteenbeetje fantasie,endiekanmentoch
J elke onderzoeker verwachten, laat zicheenweinig gerelateerd onder

zoeksproject betrekken tot een gegeven probleem. Intijdenwaarinhetwool
openbaarheid zogrootwordt geschreven isdit rookgordijneffect zekernie1gewenst.
Het geforceerd sturenvan onderzoek op gerichte toepassingsmogelijkhe"
kan zelfsnadelige gevolgen voor demaatschappij hebben. Immers,alleenwat
bekend is,kanworden toegepast.Daarom ishet nietuit te sluitendat gepu
bliceerde-partiële resultaten kritiekloos,niet correct geïnterpreteerd of
zelfsmisbruikt of overhaastworden toegepast.Voorhet gemak noem ikweer
even sacharine en zijnopvolgers als voorbeeld.
Hopende umet dezevoorbeelden hetmaatschappelijke nut endenoodzaak
tot fundamenteel onderzoek aangetoond tehebben,zou ik inhet volgende
willen ingaanop devraag:Wat ismaatschappelijk-relevant fundamenteel
onderzoek? Wie beslist enbeoordeelt welke voorgestelde onderzoeksprojecten
maatschappelijk-relevant zijn? Ook dezevragenwil ik graagmet eenpaar
voorbeelden trachten tebeantwoorden. Doch eerst vragenwe ons afhoe een
onderzoeker op eenbepaald projectvoorstel komt.
Onderzoek bedrijven iszichbezighoudenmet het ophelderen vanonbekend'
inde natuur opgeborgen verschijnselen en leidt infeite tot steeds nieuwe
problemen. Eenvoorgesteld onderzoeksproject bevat dusaltijd eenrisico,
want het isalleen gebaseerd opbepaalde experimentele waarnemingen,éénof
meerdere hypothesen of insommige gevallen zelfs zuivere intuïtie.Dat deze
basis allemogelijkheden tot conflicten inzichdraagt isduidelijk.Als dan
ook noghet onderzoek tot zulke onverwachte uitkomsten leidt dat ook deexperts er geenraad meeweten, isdeconflictsituatie geboren. Bijvoorbeeld
in 1839 toonde deDuitse onderzoeker Theodor Schwann ineen wetenschappelijk
artikel aandat de omzetting van suiker (glucose)inalcohol en kooldioxide
(fermentatie)bewerkstelligd konwordenmet behulp van gist.Schwannkenmerkte gist als levendematerie enhijwerd daarom door demeest vooraan-
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aand
"itse chemiciWöhler enLiebig doormiddel van eenpublikatiegeti-

teld "o a
ntrathselde Geheimnis der geistigen Gährung"opeen fellemanier
Pot (7) J,
.
eze chemici beweerden namelijk dat vergisting van suiker een
2
uiver c h
emisch proces is.Voor henwas het onvoorstelbaar,dat levende
materie'
opgebouwd uit gewoon organisch materiaal;hetmoestdaarnaast
nog e e
niet-analyseerbaarvitaliteitsbestanddeel bevatten.Hun chemische
a
naly Se.
onde aandat gist slechts uit zulkmateriaal bestond endusdode
materiew
as.Weliswaar wetenwe vandaag dat debewering vandezeherenmet
betrekki
n
g tot deorganische samenstelling juist is.Ookwetenwe eveneens
bes

nde organismen engeïsoleerde biomoleculen instaat zijn chemische
teacties H ö
t aieop zich zelf slechts zeer langzaam tot produkten leiden,zeer
sterkv
e

rgemakkelijken.Omdat depublikatie van Liebig tegen Schwannvaneen

ende fantasie getuigt wil ikueengedeelte vandeze publikatie niet
en.Misschien ishet artikel van Liebig de fraaistewetenschappelijke
e ooitgeschreven engepubliceerd ineenwetenschappelijk tijdschrift.
dezeparodie echter heeft Liebig,hoewel hijhet zichniet realiseerde
ook niet konweten,dekringloop indenatuur beschrevenwaarvanwe
n het bestaanweten.Liebig schreef:"Mit Wasser zertheilte Bierhefe löst
unter diesem Instrumente (Mikroscop)auf,inunendlich kleine Kügelchen,
ekaum 1/800 Linie imDurchmesser haben und infeineFäden,dieunvern

areineArt Eiweiss sind. Bringt mandiese Kügelchen inZuckerwasser,

siehtman,dass sieaus EiernvonThieren bestehen;sie schwellenan,
zen,und esentwickeln sich daraus kleine Thiere,die sichmit einer
e

greiflichen Schnelligkeit aufdiebeispielloseste Weise vermehren.Die
dieserThiere isabweichend von jeder der bis jetzt beschriebenen 600

e

n , siebesitzen dieGestalt einer Beindorf'sehenDestillierblase (ohne

enKuhlapparat). Die RShredes Helm isteineArt Säugrüssel,der inwendig
mi

t feinen 1/2000Linie langen Borsten besetzt ist,Zähne und Augen sind

- 10-

nicht zubemerken;mankann übrigens einenMagen,Darmkanal,denAnus
(alsrosenroth gefärbten Punkt), dieOrganeder Urinsecretion deutlich
unterscheiden.VondemAugenblick an,wo siedem Ei entsprungen sind,sieh*man,dass dieseThiere denZucker ausderAuflösung verschlucken, sehrdeut'
lieh siehtman ihn indenMagen gelangen.Augenblicklich wird er verdaut
und dieseVerdauung is sogleich und aufsbestimmteste ander erfolgenden
Ausleerung vonExcrementen zuerkennen.Mit einemWorte diese Infusorien
fressenZucker,entleeren ausdem Darmkanal Weingeist,und ausdenHarnorganen,Kohlensäure.DieUrinblase besitzt imgefüllten Zustand dieForm
einer Champagnerbouteille, imentleerten ist sie einkleiner Knopf,man
beobachtet nach einiger Übung,dass sich in ihrem Innern eineGasblasebil"
det,die sichbis ins 10fachevergrössert;durch eineArtvon schraubenförmiger Drehung,welche dasThier durch ringförmig umdie äusserenKörpertheile gehendeMuskelnnachWillkür hervorbringen kann,wird die Entleerung
der Blasebewirkt".En ietsverder op inhet artikelwerd devolgende conclusie getrokken: "Ohne aufdieseHypothesenweiter einzugehen, siehtman
also ausdemAnus dieserThiere unaufhörlich eine speeifisch leichtere Flüssigkeit indieHöhe steigen und aus ihrenenorm grossen Genitalien spritzt
in sehrkurzen Zwischenräumen ein StromvonKohlensäure". Erwas eenmanals
Pasteur nodig,om30 jaar later Schwann inhet gelijk te stellen.Dit gebeur"
depas in1860.
Dat deuitvinding vande fermentatiemaatschappelijk belangrijkwas zal
niemand bestrijden.Enalswe straks vande geestrijke nazorg inalhaar
variaties mogen genieten ondankshet geestig produkt vanLiebig,dangetuigtdatvandegeestkracht vandemens.
Omstreeks 1830vond dusdegeboortevanhetvak Biochemie plaats.De
basisvoor deontwikkeling vandebiochemie konpas in 1930-1940gelegd
worden.Pas toenkonden de chemici eindelijkworden overtuigd,dat enzymen
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eiw

Cl

itten ziin

waarvandewerking niet opmysterieuze maar op chemischeprinPes berust u •
• uzietdus dat eenwetenschappelijke parodie,taalkundig goed

gggpï
z
Sc

eer grote gevolgen kan hebben opdeontwikkeling vandeweten-

hap. D e
aam enzym isafgeleid uit het Grieks enbetekent "ingist".In

etwoord
z

ym isdushonderd jaar biochemische geschiedenis opgesloten.

etvoorbeeld vanhetwerk van Schwann heb ikwillen latenzien
J het iseenbepaalde vondst ophaarwetenschappelijke merites
t e»
en. Hoeveelmoeilijker moet het dan zijneen wetenschappelijk
onderzoek
sproject voorshands tebeoordelen? Datwil ikmet een voorbeeld
Xt he

t jongste verleden toelichten.
Amerikaanse onderzoekers Guillemin en Schally,beidenvan Europese
n

g. hadden twintig jaar geleden het bezeten idee,dat hersenen zelf

ormonenproduceren. Hoewel de vakwereld toenalwist dat inhetdiermenselijke organisme eenbiochemische stuurinrichting bestaat,
dip j

synthese van hormonen de functies van andere hormoonproducerende
enenorganen controleert.Deze stuurinrichting isde hypophyse. Volonbekend was hoedehypophyse zelfgecontroleerd wordt.Het ideedat
en-deplaats van het intellect -hormonen produceren zoals eengeler

' werd door de experts als absurd afgedaan.Maar debeideonder-

erswaren ervan overtuigd,dat dehypophyse ophaar beurt doormiddel
hormonen gestuurd wordt.Ondanks het feit,datde beide onderzoekers
antastenwerden betiteld endevakgenoten omhun idee lachten,werd
voornemen financieel gesteund.Met recht,zoumen geneigd zijn tezeggen omhetwerkenmet hersenen opzich zelfalmaatschappelijk relevantis.
e tegenslagen lukte het ineen reageerbuis aan te tonendat hypophyseselalleen danhormonen produceert als er hypothalamusweefsel aanwezig
l

s- Daarmee begonde slag omde isolatie endeopheldering vande onbekende

verbindingen.Uit het feit dat Guillemin (8)éénmilligram (mg)van eenon-
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bekende verbinding uit 270.000 schapenhersenen isoleerde en Schally (9)
100.000varkenshersenen nodig had om 3mgvandezelfde verbinding te krijgenkunt uaflezen,dat enorme preparatieve inspanningen nodigwaren.Hun
laboratoria lekendanookmeer op een fabriek dan op een onderzoekslaboratorium. Dankzijdemoderne apparatuur ishet deze onderzoekers geluktmet
eenkleinehoeveelheid terbeschikking staand materiaal de structuur vande
verbindingen volledig op tehelderen.Deverbazing was groot toenvaststond
dat hetmolecuul uit slechts drie aminozuren bestaat,die echter aanhun
uiteinden chemischverzegeld zijn.Een factor die dedefinitieve ophelderingvande structuur sterkvertraagde.
De chemische structuur vandithormoon,bekend onder denaam thyrotropin-releasing factor (TRF),wil ikuniet onthouden (structuur A ) .Het
menselijke hormoonbezit dezelfde structuur.Door dit zeer fraaiewerkwerd
voor het eerst bewezen,dat indehiërarchie vande sturingsprocessen in
het lichaam dehersenen alshetware de rolvande chef spelen.Met relatief simpel gebouwdemoleculen,diedaarenboven slechts insporendoor de
hypothalamus afgescheidenwordenenweer zeer snelworden afgebroken, sturen
dehersenen viadehypophyse dehormonale controle uit over alle levensgebeurtenissen. Vijf jarengeleden ishet dezelfde onderzoekers gelukt een
ander hersenhormoon,genoemd luteinizing hormon-releasing factor (LRF)
(structuur B ) ,teisoleren en tekarakteriseren. Dit hormoon ismedischge-

pyroglutamyl — H i s — T r p — S e r —Tyr
Pro—Arg— Leu—Gly
H2N^O
Hypothalamic thyrotropic
hormone releasing factor
(TRF); pyroglutamyl-histidylnrnlinamiHo

B

GlyNH 2
Luteinizing hormone
releasing factor (LRF)

I
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lichtvangroter belang danhetTRF.Ookdithormoon iseen relatief
xm

Pel chemischmolecuul.
etmolecuul LRFenderivaten ervanbezitten veelbelovende toepassings-

regelT4I,L

JKneden.Het iseenmogelijk "once amonth"contraceptief dat geenof
e

^J-effecten opwekt.Het isniet uit tesluitendathet hettoekoms-

tige
contraceptiefvoormannenwordt,waardoor het probleemvasectomiekan
° r d e n opgelost. Schally enGuillemin kregenvoorditwerk in 1977deNobelJ s voormedicijnen.Ditmoet bijdeonderzoekers eengroot gevoel van
S he

t e kr

bben opgewekt,geziende grotemoeilijkheden hunwerk gepubliceerd

ijgen.
u

it dit voorbeeld valt gemakkelijk af te lezen,dat zuiver fundamenteel

erzoek -ditwas ineerste instantie dedrijfveer voor dit onderzoek s

"ltatenkan en steeds nogdoetopleveren die niet alleenmaatschappelijkevantzijnmaar ook gefundeerde toepassingsmogelijkheden openen.Hetvoorx

en

a leert ons ookdatwij voorzichtigmoeten omgaanmet allerleimaatrege-

diedeonderzoeksvrijheid teveel besnoeien.Want,zoalshet laatstge-

noemdevoorbeeld duidelijk maakt,ermoet eenbepaalde ruimte zijnvoor
SCn

ijnbaar kansloos onderzoek. Uit dit soort onderzoek ontpopt zichvaakon-

vermoed nutvoordemaatschappij.Wat inhet land vande onbegrensde mogeijkhedenvanzelfsprekend is,moet ook hier-zeker inbeperktemate m

°gelijk zijn,willenwe de toekomst vanonzekinderenniet belemmeren.
Inhet voorgaande heb ikdewoorden eiwit enenzym slechts eenpaar
ee

r genoemd. Inhetvolgendewil ik ietsover deze biomoleculen vertellen

° m opdezemanier dichter bijmijnonderzoekinteresse terecht tekomen.Hoe
ijnenzymen ontstaan enwelke functiesvervullen ze in levende materie?
Om 1

leven,indebiologische zin,tekunnenbegrijpen ishetmisschienverstandig evenkort naardeoorsprong van leven terug tegaan.Naar schattingenwerd deaarde enhet universum 5-9 milliard jarengeleden gevormd. Deat-
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mosfeer bevatte toenvooralwaterstof (H„). Organisch materiaal,dat voor
leven noodzakelijk is,was nogniet aanwezig.Uitgaande vancyaanwaterstoi
(HCN)vormden zich inde loopvan 1milliard jaren eerst eenvoudige organisC
moleculen,waaruit doorverdere chemische reacties langzaam groteremolecule
werden gevormd.Op dezewijzevormden zichaminozuren,nucleinezuur basen,
koolhydraten, lipide en ander organischmateriaal.Verdere chemische evolut1
bracht eiwitten ennucleinezuren voort.De losse aggregatie van laatstgenoe"1
moleculen,maakte devorming van de eerste cel,dekleinste eenheid van leve1"
mogelijk.Deze cellen,omstreeks 3-4milliard jaren geleden gevormd,bezaten
dus allekenmerken van leven,teweten stofwisseling en reproductie,ineen
primitieve vorm.Dit primitieve levenwerd onmiddellijk geconfronteerd met
alle omstandigheden die levenplezierig maar ookminder plezierig maken.Wij
zeggen plezierig levenkost geld,doch decelheeft alleen energie,dusvoed'
selnodig omhet leven terekken.Deze energiewerd enwordt ookheden nog
door omzetting vanorganisch materiaal verkregen.De aanhoudende veranderin"
gen inde omgeving vande cel tenaanzienvanbeschikbaar voedsel enklimaat'
veranderingen,dwongendecel zichcontinu aan tepassen aannieuwe omstandigheden.Dit had totgevolg dathet stofwisselings enhet reproductie"appa~
raat"van de celmoestworden verfijnd enzonodig bijgesteld. Dit leidde
tot steeds grotere differentiatie en specialisatie enuiteindelijk totde
vorming vanvormenvan levendie uitmeer dan één type cel samengesteldwarenToende eerste cel tot levenwas gewektwas nog geen zuurstof (0_)in
de atmosfeer aanwezig.Als uevenvoor eenpaarminutende adem inhoudt,
kunt u zichgemakkelijk inde situatievan zo'ncelverplaatsen. Zuurstof
kwam pasveel later indeatmosfeer terecht.Ennu stond decelweer voor
eenkeuze,wilde zehet levenbehouden,of zichgaanaanpassen of zichnaar
plaatsen terugtrekken waar geen zuurstof aanwezig was.Zo simpelwas toen
dekeuzenog.Hetmenselijk levenhebbenwe tedanken aandat toenmalig Ie-
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Vend

6er

materiaaldat "besloot"tegaan leven inde zuurstof-bevattende atmos-

- H i er ligt danook deoorsprong vanhet verschijnsel ademhaling ende

da

armee samenhangende energieproductie door het verbranden vanvoedsel onder

ln

vloed van zuurstof.Het hoogst-ontwikkelde levendewezendemens ontwik-

t e zichomstreeks 2millioen jarengeleden,waaruit umag afleiden dat
bl

° l o g i s c h e evolutie tothethele spectrumvan leven,zoalshet onsbekend

ls

» eenuiterst langzaam proces isendat debiologische ontwikkeling

Van

demens, envanhet leven inhet algemeen,continu doorgaat. Inde bij-

bel

staat geschreven dat God demens opde zesdedag schiep,maar ieder van

dez

e dagenwasmilliarden jaren lang.We zijnpasaanhet beginvande tweede

«eek;w e z i j n kinderenvandeachtste dag.Biologische revolutie,inplaats
Va

z

n evolutie,zaldusvoor het levenvernietigende gevolgen hebben, lieruit

" H e n we kunnen,of zelfsmoeten lerendat ook politieke en socialever-

anderingen zichhet best kunnen ontplooien door een afgewogen,aandemomeiitel

e situatie aangepaste,dosering vanveranderingen,ervoor wakend defun-

damentele envoor het leven essentiële factoren over boord tegooien.
Ikveroorloof mij deze gedachte ietsmeer gedifferentieerd door te
bekken. Bijvoorbeeld het levenvandemens hangt afvan ingewikkelde bioiogisch-chemischeprocessen,die zich indecellen afspelen. Deze cellen
°efenensomsmeer,somsminder gespecialiseerde functies uit,bijvoorbeeld
m deverschillende organen.Ook binnendeze organen bestaat een soortgeli

Jke organisatie.Om het levenvanhet lichaam, leesdemaatschappij,niet

ingevaar tebrengen,moeten alle cellen,ofbinnen een groter verband of
binneneenmeer gespecialiseerd kleiner verband, coöperatief meewerken, ledereen isevenbelangrijk,hoewel deeneeenmeer endeandere eenminder
belangrijke functievervult.Het opzeggen van het samenwerkingsverband
vaneen cel

binnen eenorgaankan totkwalijke gevolgen voor liethele

lichaam leiden,zoals ziekte endood. Bijvoorbeeld demens bestaat uit onge-
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veer 60.000milliard cellen.Daarvan zijn zowat 250milliard rodebloedcelle
waarvandagelijks 2milliard doodgaan enopnieuw geproduceerd moetenwordenDit feit toont aan,dat de dagelijkse slijtage continu afhangtvan afbraak
enopbouwvan cellen endat een langdurig verloop vandit gebeuren alleen
gewaarborgd isdoor het goed functioneren van de interne organisatie van
alle bijdeverschillende reacties betrokken biomoleculen.Als er éénde
dienstweigert,wordthet systeem langzaam uit evenwicht gebracht,hetgeen
leidt totniet-herstelbare schade.Ditvoorbeeld verduidelijkt ookmeteen
dediepere zinvanhet gezegde "leven iseencontinu gevecht".
Eenander interessant aspectvan debiologische evolutie ishet feit,
datde atomaire samenstelling van eenbepaald type

constant is.

Echter geziende continue aanmaak en afbraakvan cellen enbiomoleculen is
het eenkomen engaanvan atomen. Indit licht gezien ishet zo opmerkelijk,
dat levende organismen toch een geheugenhebbenmet betrekking tot ervaring"
endie zehebbendoorgemaakt.Het isderhalvevermeldenswaardig dat Prigogi°e
(10)inzijnNobelvoordracht vanuit theoretisch standpunt hetbegrip geheugen
heeft aangetoond infysische en chemischeprocessen eneenvergelijking trekt
met het biologisch geheugen.
Wehebben gezien datvelemilliarden jarennodigwaren omvanuitde
oorspronkelijke celhet complexemulti-cellulairewezenmens teontwikkelen.
Hieruit zalmenmogen afleiden,datdemens ietsbijzonders is.De ameube
bestaat slechts uit één celen toch isze in staat zich inéénuur eenaantalmalen tereproduceren endaarbij zeer grotemoeilijkheden voor demens
enandere creaturenvandenatuur veroorzaakt door zijngestalte teveranderenalsmede zijnplaats en zijngrootte teveranderen.Als een ameube als
eencellig organisme zoveelkandoen,danmag verwachtworden,dat er inde
mens ruimte isvoorwijsheid enverstand.
Indeboven aangegeven processen vervullen enzymeneenbelangrijkerol.
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z

ymenkatalyseren allerlei reacties noodzakelijk voor het voortbestaan

even

e

' Heden zijnal twee duizend enzymen bekend diemeestal zeerspe-

reacties katalyseren.Devraag doet zichvoorwaarom zelfs soortge-

enzymen,wat hun chemische samenstelling betreft zeer uiteenlopende
le

s katalyseren. Bijvoorbeeld alle flavoproteinenbevatten,zoalsde
aangeeft,flavine als coenzym. Deze enzymen zijn instaatomofoxi-

lesof reducties van substraten tebewerkstelligen,maar zijnook betrokijzuivere electronenoverdracht reacties.Porfine iseenanderbasisecuul,datmet specifieke eiwitten enzymenvormt,die ieder instaat zijn
er

verschillende reacties tot stand tebrengen.Porfine enmagnesium (Mg )

indenwe ingroene planten indevorm van chlorofyl,waar zehet zonlicht
°Pvangen omopdezemanier de,voor dechemische omzetting vankooldioxide
° 2 )enwater (H20) in suikers,benodigde energie terbeschikking testellen.
l t

ac

proces noemenwe fotosynthese. Eenander belangrijk produkt vandezere-

tie is zuurstof. Inhet bloed vindenwe haemoglobine,dat ook porfinemet
s

™etaal ion twee-waardig ijzer (Fe ++ )bevat.Haemoglobine isverantwoor-

ell

jk voor de transport van zuurstof naar de reactiecentra,waarde zuurstof

omgezetwordt totwater inreacties betrokken bijdeenergievoorziening. Bij
>-tproces wordt organischmateriaal totkooldioxide geoxideerd.
Ishet toeval dat een bepaald produkt vandeene reactie hetuitgangsmateriaal voor de andere reacties vormt? Ikdenk vanniet.Alswe inde
biologische evolutie teruggaan zienwedat fotsynthetische systemen,dus
he

t molecuul porfine,al aanwezigwas voordat zuurstof inde atmosfeer kwam.

e

evolutie totde fotosynthese heeftderhalve een belangrijke bijdragege-

leverd tothet terechtkomen van zuurstof indeatmosfeer. Inhet bloedvindenwe een ander porfine bevattend enzymdat ook ijzermaar dandrie-waar1

& (Fe )bevat,catalase genaamd. Dit enzym zorgt ervoor dat hetwater-

stofperoxide (H 2 0 2 ), dat bijniet volledige reductie van zuurstof ontstaat,

onmiddellijk wordt vernietigd omdat het zeer toxisch is.Indeplantenvervullen de peroxidasen,die structureel zeernauwverwant zijnmet catalase>
dezelfde functie.Hoewelwe zuurstof voor het levennodig hebben, ishet
levenmet zuurstof en zijn toxische reductieprodukten,met uitzondering van
water,een gevaarlijke onderneming.De biologische evolutie heeft ookhier
getracht de eventuele problemen,diehieruit kunnen ontstaan,zogoedmoge"
lijkonder controle tehouden.Door Fridovich (11)iseenpaar jaar geleden
gevonden datbloed nog eenander enzymbevat,dat een zeerbelangrijkebeschermende functie tegen toxische zuurstofproduktenheeft.Het enzymheet
Superoxide dismutase enverwijdert superoxide (0) ,eenéën-electrongereduceerd zuurstof molecuul,uithet bloed.Datwaterstofperoxide en zuurstof"
radicalen zeer toxisch zijn,isaf te leiden uit het feit,dat catalase en
superoxide dismutase demeest efficiënte enzymen zijndiewe totnu toekenne
Ik zal nuproberen ueen antwoord tegevenopdevraag hoe de natuur
deze verschillen bewerkstelligt. De aminozuren zijnbouwstenen vandeeiwitten. Chemisch gezienkan elke aminozuur twee structurenhebben,namelijk
eenL- en eenD-structuur,waar de enehet spiegelbeeld vande andere is. n e
beidevormen zijndus stereoisomeren. Er zijn twintig aminozuren bekend,
die essentieel zijnvoor levendematerie.Deverschillende functies van
enzymen laten zichgoed zien alswe eenrelatie leggen tussende aminozuren
ende 26 letters vanhet phoenetische alfabet,diedebasis vormenvoor alle
woorden indeWesterse talen.Denatuurmaakt geengebruik van D-aminozuren,
wat inonze beeldtaal overeenkomt met het gebruikmakenvanomgedraaide letters.Hoewel beidemogelijkheden niet ondenkbaar zijnheeft denatuur gedurende de evolutie op eenbepaald tijdstip devoorkeur gegeven aande L-aminozuren.Zoalswe letters ineenbepaaldevolgorde aanelkaarvoegenomeen
bepaald woord tevormen,gebruikt denatuur hetzelfde principe voor deopbouw vanenzymen uit aminozuren. En zoalswemet allerlei lettercombinaties
verschillende woordenmet verschillende betekenis vormen zobouwt de natuur
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met

verschillende functies uitverschillende aminozuurcombinaties.

ijkheid iswel ingewikkelder, maar debeeldtaal geeft hetgecomplieferde

r

P °ces goed weer.
zymen vergemakkelijken niet alleen specifieke reacties, ze zijnook
r

n

specifiek watbetreft de stereochemie vanhetsubstraat. Pm deze

interesseren zich chemici meer enmeer voor enzymen voor toepassings-

moppi ~ i' ,
Jkneden inde scheikunde. Hoewel opditgebied nogrelatief weinig is
u

e

» zal naar hetzich opditogenblik laat aanzien inde toekomsthet

rzoek indeze richting sterk groeien. Er zijn devolgende toepassingsijkheden: produceren vanchemisch moeilijk tesynthetiseren organische

"beulen

, geneesmiddelen, scheiding van racemisch mengsel, enzovoort.Funmenteel onderzoek opditgebied kanzelfs eenbelangrijk bijdrage aande
P ossing vanhet toekomstige energieprobleem leveren, door terug te gaan
a a r oms

tandigheden op aarde voordat zuurstof indeatmosfeer verscheen.

Ikwilmijn beschouwingen afronden meteenpaar uitspraken gedaan door
ntonino Zichichi (12)ineenrecentelijk interview, dieuitstekend inhet
Sekozen onderwerp passen. Hijzegt: "Thegreatest three things that mankind
as

created are first language, then logic, and finally science. Language

needs very little logic, just enough forinternal consistency. Logic, inVented 2000 years ago,isabove language; itissomething new... Science,
ch

began with Galileo, isthe logic ofnature ... Science tells youif

y°u want tobelieve something just asknature. Butscience hasno impact in
"man culture. Human culture is still dominated by language. People can
st

ill be influenced bya slogan. Invent a slogan andyouwill have millions
people following you.A slogan isan insult tohuman intelligence. Science

a

s produced a lotof science butvery little culture. What would be poetry
poets had kept their work only ina closed drawer, or communicated only

among themselves? ..My conviction is that thesame should happen with science.
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One day everybody will be scientist -not in the sense that theywillmake
discoveries,but theywill understand thediscoveries thatothers aremaki11»'
which isalready avery great step forward".

Aanhet einde vandeze redewil ikmijndank uitspreken aanHare
Majesteit deKoninginvoordebenoeming aandeLandbouwhogeschool.

HetCollegevan Bestuur vandeLandbouwhogeschool ben ik erkentelijk
voor demedewerking aanmijnbenoeming gegeven.

Dames enHeren,
Devoorgeschiedenis vandeze dagwerd slechts inzeer beperkte mate
doormij zelf bepaald.Velemensenhebben doorhundirekte of indirekte
invloed mijnwetenschappelijke ontwikkeling sterkbeinvloed.Deze plechtig"
heid steltmijdanook indegelegenheid inhet openbaar mijn dank uit te
spreken.

Hooggeleerde Hemmerich, lieber Peter,
Als ich in 1961,gerade den chemischen Kinderschuhen entwachsen,
unterDeiner Leitung dieDissertation begann,ahnte ichnichtwelcheKonsequenz dieser Schritt fürmeine berufliche Entwicklung haben sollte.Durch
Deine strenge Schule habe ichgelernt wissenschaftliche Resultate objektiv
und kritisch zubeurteilen und ineinengrösseren Zusammenhang einzuordnen.
DeineFähigkeit die rein-chemischen Resultate ineineunmittelbare Beziehung zurbiologischen Chemie zubringen,haben inmir das Interesse für
die biologische Chemie geweckt und denGrundstein fürmeine spätereUmschulung gelegt.Diese Umschulung verdanke ich zumgrössten Teil DeinenFreundenEhrenberg undMassey,die,dank desengenwissenschaftlichen Kontaktes
mit Dir, in ihrenbiologischen Studiendie Chemie nie aus demAueeverloren.

2!
LieberPeter
er

,.
i andieser Stelle spreche ichDir den innigsten Dank aus für

alle j) .
ineMuhen und die Geduld,die Du sooft freiwillig aufgebracht hast.
Ichhoffe H
>lass unsere Freundschaft auch inZukunft bestehen bleibt und
inzur beiderseitigen wissenschaftlichen Befruchtung führt.

Ho

°ggeleerde Veeger,beste Cees,
zeven jaren,die ikaan het Laboratorium voor Biochemie benver"'

eb ik er

8 geprofiteerd van jouw spontane enthousiasme voorweten-

PPelijke problemen. Ikhoop,enben ervan overtuigd,dat ons samenngsverband ook inde toekomst op eenplezierigemanier zalverlopen,
E
Zoals
,1•i n
°als al
aL

inhetverleden isgebeurd. Ikdank jevoor alleswat jevoormij

hebt

e

gedaan.

achte leden van deVakgroep Biochemie,
°eprettige werksfeer,die opde afdeling Biochemie heerst,isin
an

grijke mate tedanken aan jullie inzet. Ikhoop,dat inde toekomst

samenwerking even soepel blijft verlopen als inhet verleden. Ikdank
iieallen voor jullie bijdragen,die het tot stand komen van vruchtbaar
"enschappelijk w e r k heeft mogelijk gemaakt.
Inhet bijzonder zou ikWillem van Berkelwillen bedanken voor deinet

l

Jden dat ditmij wegens andere taken onmogelijk was.Jouw inzetwasmede

an

Vo

waarmee hij het wetenschappelijk werk voormij heeft waargenomen,op

groot belang voor dewerkgroep van Dr.Beintemavanhet Laboratorium

°r Biochemie inGroningen envoor dewerkgroep van Prof.Drenth vanhet

aboratorium voor Structuurchemie inGroningen waarmee inhetkader vanhet,
°°rde Stichting Scheikundig Onderzoek Nederland,gesubsidieerde nationaal
"onderzoeksproject "p-hydroxybenzoaat hydroxylase"wordt samengewerkt.
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Dames en Heren Studenten,
Ik hoop dat ik door mijn rede u heb kunnen duidelijk maken hoe bela n 8
rijk fundamenteel onderzoek is en hoe moeilijk het is een bepaald onderzoeK
project op zijn maatschappelijk-relevante merites te beoordelen. Een onder"
zoeksproject heeft meestal een voorgeschiedenis en een toekomstvisie. Bij
de beoordeling mogen deze factoren en het grotere k a d e r , waarin het onderzoekproject is geplaatst, niet uit het oog worden verloren, willen we onderzoek, dat een belangrijke bijdrage levert aan onderwijs niet tot een
zuiver steunmiddel voor andere doeleinden laten devalueren.
U heeft ook kunnen zien dat interdisciplinair onderzoek een belangrij* 6
rol speelt en ook in grotere mate in de toekomst gaat spelen. Wat dit betre 1
bent u hier in Wageningen in een bevoorrechte positie terecht gekomen, omdat tot nu toe nergens in Nederland een studierichting als Moleculaire Weten
schappen bestaat, waar de integratie van de verschillende disciplines tot
stand is gebracht.

Ik dank u voor uw aandacht.

ft
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