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FUNDAMENTELE GENOEGENS

Geachte aanwezigen,
Inleiding
Bijde aanvaarding van het ambt van hoogleraar ishet
een goede gewoonte middels het uitspreken vaneen rede
brederebekendheid tegeven aan onderzoek- en onderwijsaspecten van hetbetreffende vakgebied.
Detitel vanmijn rede, 'fundamentele genoegens', geeft
al aandat ik het in hetkomende half uurmet Uwilhebben overeen aantal inspirerende aspecten van mijn
werk.
Nu staan wetenschappers erom bekend hun genoegens
vooral tevinden in hetwetenschappelijk onderzoek,
maartoch wil ikbeginnen Ueen aantal aspecten vanhet
huidige wetenschappelijke onderwijs tenoemen.
Onderwijs
Het geven van goed eninspirerend wetenschappelijk
onderwijs iseen belangrijke en stimulerende taak.
Studenten strijden met grote inzet voorverbetering van
hetonderwijs en vinden daarvoorintoenemende mate
desteun van docenten endepolitiek. Studenten hebben
recht opgoed en inspirerend onderwijs. Dat geldt met
namein het huidige stelsel van studiefinanciering, waar,
alsgevolg vantempobeurzen, prestatienormen, bindende
enniet-bindende studieadviezen, detijd om student te
zijn aldoor verder wordt beknot. In het huidige onderwijssysteem isteweinig ruimtevoor zelfontplooiing,
tenzij gefinancierd dooreen baantje als taxichauffeur,
cassière of schoonmaakkracht. Datiseigenlijk een fundamenteel ongenoegen.
Wanneerje alsdocent aandeuniversiteitje taak definieert alshetopleiden vanjonge mensen die,behalve

over kennis op niveau, ook beschikken over een gezonde
dosis zelfkennis en zelfvertrouwen, dan moetje proberen de universitaire studie meer te laten zijn dan het verzamelen van studiepunten. Hoewel ik me realiseer dat de
grens van het budgetmodel dit fundamentele genoegen
van het onderwijs momenteel intoenemende mate in de
weg lijkt te staan, vind ik het wel mijn taak aandacht te
vragen voor dit probleem. Ik doe dat vandaag met des
te meer overtuiging, omdat ik een aantal knelpunten signaleer, veroorzaakt door het huidige studiestelsel. In de
eerste plaats is dat het risico van verlies aan kwaliteit.
Niet de didactische kwaliteit van de colleges en van de
practica, maar de inhoudelijke kwaliteit, tedefiniëren als
het uiteindelijk te bereiken niveau van de gedoceerde
leerstof.Wanneer een vak, of een onderdeel daarvan, te
moeilijk is,stimuleert ons huidige systeem eerder het
laten vervallen van de betreffende leerstof dan dat het de
docenten en studenten stimuleert het betreffende niveau
nate streven.
Een tweede knelpunt is de toenemende stress bij de studenten zelf.Bijbaantjes, het studietempo en gebrek aan
tijd om alle privé-en studieproblemen te verwerken, leiden steeds vaker tot stress.
Het zou een fundamenteel genoegen zijn, wanneer de
politiek betere kaders zou scheppen voor een wetenschappelijke opleiding die uit kan stijgen boven een
jacht op studiepunten. Dat is een investering in onze toekomst.
Onderzoek: fundamenteel en toepassingsgericht
Helaas staat in de huidige tijd van bezuinigingen op het
stelsel van hoger onderwijs, niet alleen de financiering
van het universitair onderwijs, maar ook dat van het uni-

versitair onderzoek onder druk.
Depolitiek schrijft voordat wetenschappers de schaarserwordende middelen, diedemaatschappij en politiek
terbeschikking stellen,besteden aan maatschappelijk
relevante vraagstellingen.
Of, zoalsJ.Dubelaar enA.Erftemeijer het beschrijven
(1): "In plaats van in een studeerkluiswattezitten tobben,dienteen geleerde vandeParnassus aftedalen en
ineen maatschappelijk geëngageerde 'wetenschapswinkel'bedrijvig rond tedraven" (eindecitaat).In
Nederland lijkt momenteel "maatschappelijk" synoniem
tezijn voor "economisch rendabel".Wanneereen industriebereid isteparticiperen in een onderzoek, isdit
onderzoek daarmee ineensrelevanter en belangrijker
geworden. Ikbegrijp dat dezeopzet uitstekend lijkt voor
deBV Nederland.Wij kennen allemaal het genoegen
vanonze luxeendehuidige welvaart. Het instandhouden van dezeopwereldschaal bovengemiddelde levensstandaard, vereist het instandhouden vanonze concurrentiepositie viainnovatie eneen hogeintellectueletoegevoegde waarde voordeproducten diewij maken.Het
aanleveren van nieuwe opties enideeën voor dergelijke
innovatie lijkt een belangrijke taak tezijn geworden
voorde universiteiten.
Tochdurf iktestellen dat universitaire onderzoekers in
zogenoemd eerste entweede geldstroom onderzoek
meervrijheid moeten hebben dan devrijheid en kaders
gesteld door een economisch perspectief.Erbestaat
immers dederde geldstroom waarduidelijk economischeen maatschappelijke kaders aan onderzoek gesteld
kunnen worden.
Devandaag gekozen opzet vanonzebeide inaugurele
redes laat zien dat taakverdeling mogelijk moet zijn. Een

goedeafstemming ensamenwerkingtussen fundamenteelentoepassingsgericht onderzoek levert,alshetgoed
is,meerwaardeop,maarmoeterniettoeleidendatde
scheidslijnen tussen fundamenteel entoegepastonderzoekvervagen.
Genoemdeproblematiek vanafstemming, integratieen
samenwerkingtussen fundamenteel entoepassingsgericht onderzoek isvoorWageningen momenteelextra
relevant,geziendeinstellingeninvulling vanhetKCW,
hetKennisCentrumWageningen.
Devraagrijstdanwaaromhet,wanneerhetnutvande
interactietussen fundamenteel en toepassingsgericht
onderzoek evidentis,tochpolitiekedrukvereistom
dezesamenwerking totstandtebrengen.
Eénvanderedenen isdatinhethuidige onderzoekmanagement,devraagnaarnutennoodzaakmeerwaarderingkrijgt dandetheoretischekennisvraag,gestelddoor
dewetenschapperszelf.Ditleidttotuitspraken, waarbij
geconstateerd wordtdathetscreenen vanenkele 100duizenden stoffen goedkoper, snellerendusteverkiezen
isboven hetverkrijgen vanfundamenteel inzicht inhet
bestudeerdeprocesenhetlangsdielaatsteroute definiërenvannieuwe reactiemogelijkheden.
Almetalzouikwillenbepleiten datherwaarderingvan
mechanistisch inzichteenvereiste isvoordebeoogde
interactietussen fundamentele en toepassingsgerichte
onderzoekactiviteiten.
Eentweedebelangrijke oorzaak vandemoeitediehet
kostomtoepassingsgericht enfundamenteel onderzoek
bijelkaartebrengen isopnieuweencommunicatiepro-

bleem.
In het verleden hebben defundamentele endeoptoepassingen gerichte wetenschap hun eigen ontwikkeling
doorgemaakt. Deprestatie-indicatoren waaropde
betreffende onderzoekers worden afgerekend, zijn, als
gevolgdaarvan, verschillend. Een fundamentele wetenschapper diewordt afgerekend opcitatiescores ende
citatie-index van degepubliceerde artikelen heeft andere
problemen aan zijn hoofd dan deindustriële onderzoekerdieeen vastgesteld percentage rendement ophet
geïnvesteerd vermogen waarmoet maken.
DezeReturn OnInvestment (ROI)is voor universitair
onderzoek niet temeten.DeROIvan universitair fundamenteel onderzoek zou gedefinieerd moeten worden op
basis van haar maatschappelijk belang vooreengoed
leefmilieu opde langetermijn. Dit isniet een 5-jarenplan.Het iseen rendement voortoekomstige generaties,
nietvoorheteconomisch belangvandehuidigegeneratie.
De biochemie
Nadezegedachten rond deonderwijs en bestuurlijke
aspecten van mijn werk, wil ikUnatuurlijk ook graag
ietsvertellen overmijn onderzoek en vakgebied, de
biochemie.
Debiochemie vindt, historisch gezien,haaroorsprong in
despeculaties overde mogelijke rol van zuurstof inde
fysiologische verwerking van voedsel.
Leonardo daVinci (1452-1519) heeft, alséén vande
eersten, voedselverwerking door dieren endemensal
vergeleken met hetbranden vaneen kaars.Echter,de
ontwikkeling van debiochemie alsvakgebied begon pas
zo'n driehonderdjaar later,in delate achttiende eeuw,
toen dechemie als wetenschap vormbegon te krijgen.

In de periode van 1770tot 1774toonde Joseph Priestley
aan dat dieren zuurstof verbruiken, terwijl planten het
produceren. Pas in 1903gebruikte Carl Neuberg voor
het eerst de term biochemie.
Biochemici houden zich bezig met de chemie van levende systemen. De chemie dus van planten, micro-organismen, dieren en ook de mens. Deze chemie van levende
systemen verschilt van de organische chemie, met name
in de aard van de katalysatoren die door biologische systemen worden gebruikt om reacties te versnellen en te
reguleren. Deze katalysatoren noemen we enzymen.
Structuur-functie relaties
Hoewel enzymen te klein zijn om waar te nemen met
het blote oog, heeft de moderne wetenschap in de laatste
tientallenjaren technieken ontwikkeld, waardoor het
mogelijk is geworden in detail te beschrijven hoe een
enzym eruit ziet. Om U een idee te geven van die technieken kunt U op deze dia een plaatje zien van kristallen
van verschillende enzymen. Door nauwkeurige analyse
van dergelijke kristallen, met behulp van röntgendiffractie, kan de drie-dimensionale structuur van het enzymmolecuul worden vastgesteld.
Als voorbeeld kunt U hier een opname zien van een
cytochroom P450. Cytochromen P450 zijn in microorganismen betrokken bij de afbraak van milieuverontreinigende stoffen. Ook in ons eigen lichaam zijn cytochroom P450 enzymen betrokken bij het afbreken van
lichaamsvreemde stoffen. Met name de plantaardige
componenten van ons voedsel zitten boordevol natuurlijke stoffen die voor ons lichaam vreemd zijn en niet
direct bruikbaar, dan wel afbreekbaar zijn. Daarnaast

krijgen weviamedicijngebruik, een verontreinigd leefmilieu,of het gebruik vanvoedseladditieven, zoalsconserveermiddelen, kleur- en smaakstoffen, veel lichaamsvreemdeverbindingen binnen.
Enzymen zijn in staat stoffen tebinden om zevervolgenschemisch te modificeren. Zo'n chemische modificatiekan van nut zijn bij het opruimen van verontreinigendestoffen uiteen vervuild leefmilieu, bij het ontgiften
van verbindingen in ons lichaam, bij de verwijdering
van niet verteerbare voedselbestanddelen uitons
lichaam,bij het omzetten van voedsel inenergieen
bouwstoffen, of bij deindustriële productie van fijnchemicaliën. Ook kan het zijn, zoalsin meer detail uitgelegddoordespreker namij,datenzymen in ons lichaam
metabolieten maken diejuist toxischer zijn dan deoorspronkelijke verbinding.
Enzymen diewein hetLaboratorium voor Biochemie
bestuderen, zijn betrokken bij deontgifting of bio-activering van milieu- en lichaamsvreemde stoffen of bijde
productie vanindustrieel relevante verbindingen.
OmUeenbeeld tegeven vandewijze waaropweinhet
moderne biochemisch onderwijs en onderzoek enzymen
bestuderen, wil ikUallereerst wat computerbeelden
laten zien.
Wehebben tegenwoordig debeschikking over computerbestanden diedegegevens vanalle tot nu toeopgehelderdestructuren vaneiwitten,enzymen en/of biomoleculen bevatten.Viahetinternationale computernetwerk
kunnen webeschikken overdezegegevensen tot inde
kleinste atomaire detailsdedrie-dimensionale structuren
bekijken.
Hierhet voorbeeld vaneen cytochroom P450met inhet

actieve centrum de voor katalyse nodige heem cofactor
en het om te zetten substraat. Voor het begrijpen van de
reactie kan het vervolgens nuttig zijn alleen een detail
van de structuur te analyseren en dat kan gemakkelijk,
zelfs, met behulp van de uitgedeelde brilletjes, in drie
dimensies.
Het zal uit deze voorbeelden duidelijk zijn dat het kijken
naar moleculen op zichzelf al een fundamenteel genoegen is.
In de huidige biochemie neemt het aantal enzymmoleculen, waarvan we een dergelijk gedetailleerd structureel
beeld hebben, met de dag toe.Echter, een foto van een
persoon vertelt ons nog niet veel over zijn aard en
manier van doen, en zo is een drie-dimensionaal beeld
van een enzymmolecuul niet in staat ons in detail te vertellen hoe het enzym de chemische reactie voor elkaar
krijgt. Zo is bijvoorbeeld van het zojuist vertoonde cytochroom P450 enzym al meer dan 10jaar de drie-dimensionale structuur bekend (2),maar we begrijpen nog
altijd niet hoe de lichaamsvreemde stof in het actieve
centrum komt, hoe de hoge-valentie-ferryl-oxo vorm van
de porfyrine cofactor eruit ziet of hoe deze geactiveerde
porfyrine cofactor het substraat modificeert tot een beter
wateroplosbare metaboliet. Momenteel is de situatie in
de biochemie zelfs zo,dat gesteld kan worden dat de
toename in structurele kennis niet in balans is met het
chemisch inzicht en de toename in fundamentele kennis
over hoe die structuren daadwerkelijk bij katalyse zijn
betrokken.
Als we dan constateren dat we enerzijds in toenemende
mate inzicht krijgen hoe enzymen er precies uitzien en
anderzijds graag willen weten hoe en hoe snel ze hun

katalytische werk kunnen doen, isdevolgende stapdat
weinhetonderzoek namoeten denken over manieren
omdestructurele informatie tekoppelen aaninzichtin
het functioneren van enzymen.
Een deel vanonsonderzoek in het Laboratorium voor
Biochemieiseropgericht die link te leggen tussen
enzymstructuren enerzijds en hun werking anderzijds.
Hetopstellen dusvan structuur-werkingsrelaties.
In het bestegeval kunnen dergelijke structuur-werkingsrelaties een kwantitatief karakter hebben, zodat weop
basisvan destructuur vaneen omtezetten stof, aldan
nietin combinatie metde structuur van het enzym,kunnen voorspellen hoe snel enopwelke manierdereactie
zal verlopen.Wedefiniëren dan kwantitatieve structuuractiviteits-relaties,kortweg QSARsgenoemd. Omdergelijke QSARs tekunnen opstellen, maken weinhet
onderzoek opnieuw gebruik van computertechnieken.
QM/MM reactierouteberekeningen en QSAEs
Alsvoorbeeld laatikUderesultaten zien vanberekeningen uitgevoerd doorLarsRidder in het kadervan zijn
promotie-onderzoek. Hetin dit voorbeeld gekozen
enzym isparahydroxybenzoaat hydroxylase,ookwel
PHBHgenoemd.Ditenzym katalyseert de aromatische
hydroxylering vanparahydroxybenzoaat tot 3,4-dihydroxybenzoaat, viaeen geactiveerde vorm vande cofactor,
deC(4a)hydroperoxyflavine genoemd. Dereactie iseen
essentiële stapindeverwijdering vanhet aromatische
substraat uit verontreinigde bodem of verontreinigd
(oppervlakte)water.
Dekristalstructuur van hetbetrokken enzym, in complex
met zijn substraat, wasdoorWillem van Berkel vande

vakgroep Biochemie van de Landbouwuniversiteit, in
samenwerking met kristallografen uit Groningen, al
opgehelderd toen ik in 1986bij de vakgroep Biochemie
kwam werken (3).Deze kristalstructuur hebben we
recent gebruikt om na te gaan wat de energetische effecten zijn tijdens de enzymatische omzetting van het substraat door de geactiveerde C(4a)hydroperoxyflavine
vorm van de cofactor in het actieve centrum van het
enzym.
Voor deze reactierouteanalyses maken we gebruik van
gecombineerde quantummechanische - moleculair
mechanische (QM/MM) berekeningen (4,5).Het actieve
centrum en met name de C(4a)hydroperoxyflavine cofactor, het substraat en de aminozuren die betrokken zijn
bij de reactiechemie, worden benaderd via de quantummechanica. De omliggende eiwitstructuur wordt meegenomen in de berekening, door via de moleculaire
mechanica haar invloed op de geometrie van de reactieroute intermediairen te modelleren.
Deze gecombineerde quantummechanische - moleculair
mechanische berekeningen geven als uiteindelijk resultaat aan wat het meest gunstige energieprofiel is voor de
omzetting van het substraat in het product in het actieve
centrum van het enzym. Uit dit profiel volgt dat het een
zekere energie-investering vraagt om de zogenoemde
activeringsberg te overwinnen en de reactie te laten verlopen.
Via deArrhenius vergelijking kan deze berekende activeringsenergie vervolgens gerelateerd worden aan de
reactiesnelheid en kunnen we uitrekenen hoe snel de
reactie zal verlopen.
De op deze wijze voor een aantal substraten van PHBH
berekende relatieve activeringsenergie blijkt een goede
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relatie tevertonen metdeexperimenteel gemeten snelheid vanomzetting vandeze substraten door het enzym
(5).Wehebben hierdus een QSAR, een kwantitatieve
struetuur-activiteits-relatiegedefinieerd. Zo'n QSAR
biedt de mogelijkheid om voor nog niet geteste substraten hun snelheid vanomzetting door hetenzym tevoorspellen opbasis van alleen een computerberekening.
Inhet onderzoek hebben wedeafgelopen jaren velevan
dergelijke QSARsgedefinieerd (5-12). Bijvoorbeeld
QSARs voordeomzetting van lichaamsvreemde stoffen
doorcytochromen P450of glutathion S-transferasen,
reacties waarvan hetbelang voordetoxicologie ende
risico-evaluatie door devolgende spreker nader zullen
worden toegelicht. Daarnaast hebben weook QSARs
beschreven voordeomzetting van milieuverontreinigendecomponenten door microbiële enzymen, zoalshet
zojuist besproken parahydroxybenzoaat hydroxylaseof
catechol 1,2-dioxygenasen en QSARsvoorde effectiviteit van antioxidanten, of deproductie van geur-en
smaakstoffen met behulpvan peroxidasen.
Voordetoxicologische,industriële of milieutechnologischetoepassing zal hetvaak voldoende zijn een ideete
hebben van hoesnel een reactie verloopt. Echter, vanuit
fundamenteel wetenschappelijk oogpunt is het daarnaast
vanbelang teconstateren dat een dergelijke reactierouteberekening ook antwoord kan gevenopdevraag hoehet
enzymdereactie voorelkaar krijgt.
Vaniedere intermediaire structuur in dereactieroute,kan
exact aangegeven worden, wat degeometrie isen hoede
electronen, deelectrofiele -en nucleofiele reactiviteit en
de ladingen zijn verdeeld. Met andere woorden: we krijgen een gedetailleerd beeld van alle veranderingen die
zich structureel enelectronisch voordoen in hetcom-
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plex,terwijl de reactie voortgaat. Zo is bijvoorbeeld na
te gaan of groepen geprotoneerd dan wel gedeprotoneerd moeten zijn om tot reactie te kunnen komen,
informatie die niet uit de kristalstructuur kan worden
verkregen, omdat op basis van een röntgenanalyse de
positie van de protonen niet kan worden aangegeven. Zo
blijkt voor ons voorbeeld, de PHBH reactie, dat de
hydroxylgroep van het substraat moet deprotoneren, dat
de distale zuurstof van de C(4a)hydroperoxyflavine
geprotoneerd moet zijn en dat tevens een initiële verlenging van de peroxide zuurstof-zuurstof binding noodzakelijk is om toteen goede verdeling van de nucleofieleen electrofiele reactiviteit binnen het complex en dus tot
reactie te kunnen komen.
Het zal duidelijk zijn dat in werkelijkheid al deze reactieroute intermediairen vaak veel te instabiel zijn om ze
ooit met een experimentele techniek waar te kunnen
nemen. Vanuit fundamenteel wetenschappelijk oogpunt
bieden deberekeningen dus wellicht de enige mogelijkheid inzicht te krijgen in het mechanisme van reacties en
de aard van niet-stabiele overgangstoestanden en reactieroute intermediairen.
Bovendien is via dergelijke benaderingen op voorhand
het effect van verandering van een bepaald aminozuur in
de structuur, aangebracht via site-directed mutagenese,
te analyseren. Dit kan helpen bij het ontwerpen van
nieuwe generaties enzymen met betere katalytische
eigenschappen.
Toekomst
Momenteel gebruiken we in het onderzoek quantummechanische - en moleculair mechanische berekeningen
om de link te leggen tussen theorie en praktijk. De
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geschetste benadering zal in detoekomst een rol moeten
spelen als aanvullende methode in grootschalige screeningsprocedures in industrieel, maarook toxicologisch
onderzoek. Daarnaast zal hetonderzoek bijdragen aan
verdere verbreding en verdieping van fundamenteel
inzicht indeprocessen van biokatalyse.De genoemde
benadering is momenteel uniek in Nederland, maar
samenwerking met laboratoria in Europa en,metname,
deVerenigde Staten vanAmerika, vormen debasis voor
verdereontwikkeling van degekozen benadering.
Daarbij richten wij onsinWageningen niet zozeeropde
ontwikkeling van derekenmodellen zelf, maar veeleer
opdevalidatie en hetonderzoek naarde mogelijkheden
omdeontwikkelde modellen intezetten voor hetoplossen van fundamentele, zowel als toepassingsgerichte
vragen omtrent het functioneren endeefficiëntie van
enzymen.
Slot
Damesen heren,
In het voorgaande hebik geprobeerd Ueen beeld te
geven vandefundamentele genoegens,somsongenoegens,die hetwerken inonderwijs enonderzoek aan de
universiteit indehuidige tijd met zich meebrengen.Ik
realiseer medatjuist die huidige tijdgeest ertoe leidt dat
deuniversiteit niet langer deveel beschreven ivoren
toren is,maarfunctioneert in een maatschappelijk en
politiek kader en krachtenveld. Eenieder heeft zijn taak
indit veld van krachten en interacties. Daarom zal het
ookdirect duidelijk zijn dat mijn functioneren samenhangt en afhangt van veel mensen ommij heen.
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Hooggeleerde Veeger, beste Cees,
Het isoverbodig te zeggen dat ik veel van wat ik vandaag heb bereikt aanjou heb te danken. De weg dieje
me liet gaan was niet altijd de weg van de minste weerstand, of de meest gemakkelijke. Het was de weg van de
wetenschap, inclusief de gevechten en discussies die
daar deel van uitmaken. Daarnaast hebje me geleerd
oog te hebben voor meer dan de wetenschap, en ook dat
is van belang. Kortom, hoewel de onrust dieje soms
wist te creëren in mijn werk en zelfs mijn vakanties af
en toe groot was,kan ik op een dag als vandaag niet
anders concluderen dan dat ikje dankbaar ben voor alles
watje voor me hebt gedaan.
Hooggeleerde Koeman, beste Jan,
Bijjouw vakgroep heb ik aan deze universiteit mijn eerste afstudeervak en ook mijn promotie verricht. Ik ben
blij dat we nog altijd op gezette tijden van gedachten
wisselen over allerlei aspecten van onderwijs en onderzoek in onze verwante vakgebieden. Ik hoop dat dit ook
in de toekomst zozal blijven.
Hooggeleerde Van Bladeren, beste Peter
Gedurende de achterliggendejaren hebben we samengewerkt in een groot aantal projecten in de biochemische
toxicologie.Vandaag krijgt deze samenwerking vorm in
meer dan gezamenlijke wetenschappelijke publicaties,
namelijk in een gemeenschappelijke inaugurele rede.
Ik heb van de samenwerking metjou altijd zeer genoten,
omdat hij efficiënt en met veel kennis van zaken verloopt. Ik verwacht deze samenwerking in de toekomst
zeker voort te zetten.
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ZeergeleerdeAlink, beste Gerrit,
Onderjouw leiding hebikbijdevakgroepToxicologie
voor het eerst gewerkt aan antioxidanten en oxidatieve
stress,eerst in het kader vaneen afstudeervak en later
tijdens mijn promotie-onderzoek. Deopgedane kennis
blijkt nog altijd relevant. Ikbenje dankbaar voorde
vriendschap die indiejaren werd opgebouwd endienog
altijd bestaat.
Hooggeleerde Laane,beste Colja,
Sindsjij tweejaar geleden opnieuw naarWageningen
kwam, als leerstoelhouder Biochemie, hebben wesamen
een aantal nieuwelijnen vanonderzoek opgezet, zoals
bijvoorbeeld het QSAR werk aan antioxidanten. Ik
waardeer desteun enruimte dieje megeeft binnenjouw
leerstoelgroep. Ik hoopdat wein detoekomst onze
gezamenlijke ideeën enplannen ophet gebied vande
biochemie waarkunnen maken.
Collega's van deleerstoelgroep Biochemie,
Indejaren dieikintussen metjullie opde
Landbouwuniversiteit binnen devakgroep,nu leerstoelgroep,Biochemie hebdoorgebracht iserveel veranderd.
Watechter altijd is gebleven isdebereidheid om samen
tewerken aan het vinden van antwoorden opvragen van
wetenschappelijke, praktische of persoonlijke aard.Het
werken inteamverband isvoor hetdoen van goed
wetenschappelijk onderzoek en hetgeven vangoed
wetenschappelijk onderwijs een voorwaarde.Ikben
eenieder vanjullie dankbaar die,ook inde toekomst,
samen met mij wil werken aandeontwikkeling van
onderwijs enonderzoek indebiochemie binnen
Wageningse eninternationale kaders.
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Met name wil ik vanaf deze plaats Marelle Boersma,
Ans Soffers en Sjef Boeren bedanken. Jullie steun en
inzet voor het onderwijs en onderzoek in de werkgroep
is essentieel en heeft bijgedragen aan het werk van de
vele studenten, promovendi en post-docs die in de loop
derjaren onze werkvloer hebben gedeeld.
Dames en heren studenten,
Jullie blijven altijd jong, nieuwsgierig en vol idealen. Ik
hoop dat ik er aan bij zal kunnen dragen datjullie verblijf aan deze universiteit meer wordt dan eenjacht op
studiepunten en dat de studietijd in alle opzichten zal
helpenjullie verwachtingen en idealen waar te maken.
Beste familie en vrienden,
Ik ben blij datjullie de moeite hebben genomen vandaag
hier te komen om iets over mijn werk te horen. Speciaal
mijn ouders wil ik bedanken voor het feit dat zij mij
altijd hebben gesteund en gestimuleerd om mijn eigen
studie en werk te doen. Het levert uiteindelijk een druk
leven op, waarin ik niet altijd de tijd heb om te zeggen
wat ik zou willen zeggen. Maar vandaag dan toch een
moment omjullietebedanken voorjullie liefde en steun.
Tenslotte,
Jacques,een woord voorjou isopzijn plaats.Jouw steun,
op alle fronten, is onmisbaar. Jij en onze twee zonen,
Max en Kevin, dragen voor mij persoonlijk het meeste
bij aandefundamentele genoegens in mijn leven en werk.
Ik hoop dat dat nog lang zo zal zijn.
Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren
Ik dank U voor Uw interesse en aandacht.
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UITZICHT OP TOEPASSING

Damesen heren, zeergewaardeerde toehoorders,
Inleiding
Een oratie wordt inprincipe uitgesproken alsbeginvan
een bestaan alshoogleraar. Dat isdeze keerietsanders,
depositie van hoogleraarToxicokinetiek en
Biotransformatie bestaat alvijfjaar, maar is kortgeleden
voorvijfjaar verlengd, zodat ertoch sprakeisvan een
soort nieuw begin. Ik hebnuookdekansomniet alleen
vol enthousiasme nieuwe plannen aan uvoorte leggen,
maarook onderwijs enonderzoek in perspectief tepresenteren. Ik vertrouw erop uduidelijk temaken dat het
bestaan vaneen 0,0 hoogleraar zekerniet zoleeg isals
determ wellicht doet vermoeden.
Hetperspectief dat ikuwil schetsen zal zich intwee
richtingen uitstrekken:
Teneerste hoopik u,in vervolg opdevorige spreker, te
laten zien dat voorgoed,toegepast, multidisciplinair
onderzoek een stevige,monodisciplinaire, fundamentele
basis noodzaak isen misschien wel vooral,dat eentoekomstige toepassing alsdoel tot uitstekend fundamenteel
onderzoek kan leiden.Deenzymsystemen die uinhet
afgelopen half uurderevue hebt zienpasseren en waar
zulk mooi werk aan isgedaan doorcollega Rietjens,
spelen een belangrijke rol in depotentiëletoxische
effecten van stoffen maarook in hettherapeutisch effect
vangeneesmiddelen en het positieve effect opde
gezondheid van talloze zgn "non-nutritive dietary compounds".Deuitdaging ligt indejuiste keuzes voor fundamenteel onderzoek enerzijds eneen efficiënte toepassing
vannieuwe kennis anderzijds.
Tentweede zal ik ulaten zien dat een structurele samenwerkingtussen deLandbouwuniversiteit en hetonder19

zoeksinstituut TNOVoeding voor de relaties van beide
organisaties, de studenten en het bedrijfsleven buitengewoon nuttig is,maar gezien voor de hand liggende verschillen in cultuur niet zonder inspanning van beide kanten tot stand komt.Juist in deze periode waarin KCW
vorm aan het krijgen is,een relevant onderwerp. Het is
interessant om de wijze waarop een "niet-Wagenings"
instituut tracht hier vorm aan te geven nog eens tegen
het licht te houden.
Toxicokinetiek en biotransformatie
De toxicologie, waar biotransformatie en kinetiek een
essentieel deelgebied van is,is bij uitstek een toegepaste
wetenschap, hoe diepgravend ook beoefend. Een te
onderzoeken stof moet altijd aanleiding geven tot negatieve effecten op de gezondheid van mens of dier of een
model vormen voor zulke effecten. Juist door nieuwe
inzichten, in bijvoorbeeld de werking van bepaalde
enzymen, ontstaat een beter begrip van de mechanismen
die aan de toxische effecten ten grondslag liggen.
Omgekeerd levert het oplossen van een specifiek probleem vaak algemene inzichten en geeft de verstoring
van de normale fysiologie van een cel door een toxische
stof vaak een goed beeld van fysiologische processen.
Vijfentwintig jaar geleden maakte professor Koeman in
zijn oratie al duidelijk dat de toxicologie zich bezig
houdt met de preventie van vergiftigingen en derhalve
met de evaluatie van toxicologische risico's ofwel de
risicoschatting (1).
Voordat een stof zijn effect uit kan oefenen moet hij de
daarbij betrokken receptor bereiken.
Daartoe dienen op zijn minst een aantal membranen
gepasseerd te worden en de processen die daar een rol
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bij spelen,kunnen zichdan ook verheugen in een hernieuwde grote belangstelling, niet in het minst omdat
transporters, zoals het Multidrug Resistance-associated
Protein of deGSXpomp,betrokken lijken tezijn bij de
resistentie die sommigetumorcellen ontwikkelen tegen
cytostatica,degeneesmiddelen waarmee ze behandeld
worden(2).
Tijdens het verblijf vaneen (lichaamsvreemde)stof in
het lichaam isdeze stof onderhevig aan tal vanprocessendiegezamenlijk beschreven worden met determ
kinetiek. Belangrijkste fenomeen daarvan isdeveranderingvandeconcentratie indetijd, waardoor uiteindelijk
deduurendehevigheid vandeinteractie vandestof
met zijn doelmolecuul endus vanhet therapeutisch of
toxisch effect worden bepaald. In verreweg de meeste
gevallen worden lichaamsvreemde stoffen niet onveranderd uitgescheiden, maar vindt biotransformatie plaats.
Een aantal enzymsystemen poogt destof beterwateroplosbaartemaken en zogemakkelijker uitte scheiden.
Niet alleen worden stoffen opdeze wijze onschadelijk
gemaakt (detoxicatie),ook worden ernog aleensmetabolieten gevormd met een groterereactiviteit dan deuitgangsstof (activatie) endeze metabolieten zijn vervolgens verantwoordelijk voorhettoxische effect.
Dezelfde enzymsystemen die verantwoordelijk zijn voor
deomzetting van lichaamsvreemde stoffen, zijn ook
betrokken bij het metabolisme van verbindingen diein
het lichaam thuishoren, zijn essentieel vooreen goed
functioneren vaneenorganisme.Bekende voorbeelden
hiervan zijn verschillende typesonverzadigde vetzuren
en Steroiden.
Hiermee kom ikopderelatie met voeding.Die isniet
nieuw:een eerdere dubbeloratie aan de

21

Landbouwuniversiteit vondvijfentwintig jaargeleden
plaatstoendehoogleraren KoemanenHautvastzich
gezamenlijk presenteerden (1).Derecente belangstelling
voorpositieveinhoudsstoffen, voedingsbestanddelen die
eenpreventief effect hebbenopmetnamekanker,hartenvaatziekten enveroudering,komtvooreenniet
geringdeelvoortuitderealisatiedatbeïnvloedingvan
biotransformatieprocessen doordittypestoffen een
gezondheidsbevorderend effect kanhebben (3).Hiermee
wordt "voeding"nognietdirect alleen "negatievetoxicologie",maarderelatietussenbeidevakgebieden blijft
onmiskenbaar.
Zoalsgezegdhoudtdetoxicologie zichvooral bezigmet
deinschatting vanderisico'svanstoffen voordemens.
Centraal daarbij staatdealdoorParacelsusopwaarde
geschattedosis-effectrelatie. Deuitdagingen voorde
toxicologievanvandaaglatenzichaandehandvandie
relatiegoedbeschrijven. Metbetrekkingtotdedosis
gaat hetomdeextremegevallen.Watishetgevolgvan
eenkortdurendeblootstelling aanzeerhogeconcentraties,zoalsbijeenexplosie.NaderampmetmethylisocyanaatbijBhopal werden naastdeacuteeffecten ook
lateroptredende systemischeeffecten gevonden.Deze
bleken hetgevolgvaneen"opslag"vanhetzeerreactievemethyl isocyanaat indevorm vanglutathion conjugaten,dielaterweeruitelkaarvielen onderterugvorming
vanhetisocyanaat(4).
Watishetgevolgvaneenlangdurigeblootstellingaan
lageconcentraties,waarbijeffecten pasnavelejaren
zichtbaar worden?Voordevoorspelling vanzulke effecten zijn deklassieketoxicologische onderzoeksmethodes
nietzondermeergeschikt.
Blootstelling vindt alleen inhetlaboratorium aanéén
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stof tegelijk plaats.Inwerkelijkheid, inonzevoeding,in
deluchtdieweinademen, gaat hetom vaak complexe
mengsels van stoffen. Dewetmatigheden waaraan zulke
situaties voldoen beginnen heel langzaam bekend te
worden, niet in het minst dankzij enkele dappere onderzoekers vanTNOVoeding:prof.Feron endr.Groten (5).
Indeformelerisicoschatting,zoalsdiedoordeoverheid
gevraagd wordt, wordt metdezewetmatigheden nog
geen rekening gehouden.
Kijken wenaardeeffectkant, dan zijn ertwee dingen
belangrijk. Indien het werkingsmechanisme van een stof
bekend is,kan eenrisicoschattingen vooral deextrapolatievanproefdier- en in vitrogegevensmet veel meer
zekerheid gebeuren.
Bovendien ishetdan inprincipe mogelijk omeen klasse
van verbindingen in haargeheel tebeoordelen met
behulpvanQSAR's, zoals uinhetvorige half uur
gehoord heeft. Tentweede,hetisiedereen duidelijk dat
mensen onderling grote verschillen vertonen.Datgeldt
natuurlijk ook voorbiotransformatie- enzymen,eneen
methodeom metdieverschillen echtrekening te houden
zou het mogelijk maken niet meerhetrisicovoorde
gemiddelde mens,maarvoordeindividuele mens vastte
stellen en datiswatiedereen wil weten: zijn eigenrisico,of dat van zijn buurman!
Interindividuele verschillen in biotransformatie
Verschillen inbiotransformatiecapaciteit hebben verschillende oorzaken. Demeeste biotransformatieenzymen bestaan alsfamilies vanenzymen, meteen
grote matevanovereenkomst tussen de leden vaneen
familie, maarook metessentiële verschillen in substraatselectiviteit en regulatie.Voordeze verschillen zijn een
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aantal oorzaken aante wijzen.
Genetische verschillen zijn eroptwee niveaus.Zij ontstaan door mutaties indecodering voor de enzymen
zelf, diekunnen leiden toteenveranderde activiteit zoals bekend voordehumane glutathion transferase van
deklasse pi-of totale afwezigheid, zoals bekend voor
de humane glutathion transferases muenthêtaen
CYP2D6 enCYP2C19. Deze laatste genetische deficiëntie speelt bijvoorbeeld bijdebevolking inJapan veel
meereenroldaninEuropa (6).Genetische verschillen
ontstaan ookdoor verschillen ininduceerbaarheid. De
expressie vanhumaan glutathion transferase pi wordt
onder andere geregeld door eenantioxidant responsive
element (ARE). Mutaties indeARE, maar ookinde
transcriptiefactor dieaanhetARE moet binden, leiden
tot verschillen inrespons opdeaanwezigheidvan
antioxidanten.
Phenotypische verschillen zijn hetgevolg vanexogene
factoren waar hetindividu aanisblootgesteld. Deze
variëren vantypische milieucontaminanten zoalsde
PCB's endioxines, waar devakgroep Toxicologievan
deze universiteit zulk succesvol onderzoek naar doet,tot
voedingsmiddelen zoals hetspruitje of hetglas grapefruitsap. PCB's induceren onder andere CYP1A1,de
isothiocyanaten in spruitjes induceren glutathion transferase alpha en naringenine, eenflavonoid uit grapefruit
sap remt CYP3A4(3).
In dediawordt getoond opwelke wijze eenchinon,in
ditgevaleenniet-natuurlijke verbinding aanratglutathion
transferase 3,3remt door covalente binding opdesubstraat bindingsplaats. Deopheldering vanditmechanisme wasslechts mogelijk door een samenwerkingmet
prof.Armstrong, biochemicus uitdeVerenigde Statenen
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prof.VanderGreef,één vandezeergoede analytici van
TNOVoeding(7).
Het huidige promotieonderzoek vanMarlon vanIersel is
vooral gericht opdeinhibitie-karakteristieken vanglutathion transferase pi.Beide subunitsvan dit enzym hebben een cysteineresidue opplaats47 waaraan zeer
gemakkelijk electrofielen binden.Alszo'n reactie
plaatsvindt meteen alpha,beta-onverzadigdketon is zij
reversibel,dus hetelectrofiel kan erweer af. Eén vande
werkhypotheses isdatdezereactie iets metde regulatie
van deenzym-activiteit te maken heeft (8).
Dewijze waaropeen individu leeft bepaalt derhalvede
effectiviteit vanzijn biotransformatie-systeem ende
gevolgen diedit heeft voorzijn individuele gevoeligheid
voortoxische stoffen. Het maginmiddels geen verrassing meer zijn dat voedsel degrootste bron vandittype
stoffen isen dan bedoel ik niet alleen watook welde
genotmiddelen genoemd werden.
In derelatie voeding en gezondheid spelen de hierboven
beschreven effecten misschien weleen grotere rol danin
detoxicologie inengerezin.
Het isdaarom een zeergoede zaak dat voedingen
gezondheid, inclusief demoleculaire mechanismen die
daareen rol in spelen,één van dedriethema's isvanhet
netopgerichteTopinstituut Voedselwetenschappen,
waarin zowel LUW alsTNOVoeding vertegenwoordigd
zijn en evenzodat NWOeen programma voeding-gen
interacties heeft gehonoreerd.
Naast de studie vandegevolgen van interindividuele
variatie,ishet nu vooral zaakomdeoorzaken van interindividuele verschillen ingevoeligheid tebepalen enmet
diekennisgewapend gerichtepreventietedoen.De
wijze waaropenzyminductie tot standkomt isslechtsin
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een incidenteel geval bekend en is onderwerp van studie
in vele laboratoria opdit moment. Als die mechanismen
bekend zijn zal het mogelijk worden een receptor-based
screenings-systeem op te zetten waarmee snel en zeker
deze eigenschap voor tal van bijvoorbeeld anti-oxidanten gemeten kan worden.
Physiologically-based pharmacokinetic modelling
In het bovenstaande is besproken dat biotransformatie
een complexiteit van reacties betreft waarin zowel activering en detoxicatiereacties gekatalyseerd worden, door
per individu verschillend samengestelde families van
enzymen. De balans van al die processen bepaalt de
concentratie actieve stof of reactieve metaboliet waaraan
een individu wordt blootgesteld en daarmee het nuttig
effect van een geneesmiddel of het nadelig effect van
een toxische stof. Sinds de tachtigerjaren is het zogenaamde physiologically-based pharmacokinetic modelling ontwikkeld. Met deze methode is het mogelijk om
de kinetiek en dus de concentratie actieve stof in het
doelorgaan te modelleren overeen groot concentratiegebied.Als er een kwantitatieve relatie bestaat tussen concentratiestof en effect kunnen op deze wijze ook effecten voorspeld worden (9). Succesvolle toepassingen zijn
vooral bekend voor de extrapolatie van gegevens van de
ene species naar de andere, zoals van proefdier naar
mens. Zo werd voor het metabolisme van het oplosmiddel methyleen chloride vastgesteld dat door glutathion
conjugatie een carcinogene metaboliet wordt gevormd,
dat deze route in de muis belangrijk is maar in de rat en
de mens veel minder. De rat vormt in dit geval een beter
model voor de mens dan de muis en risicoschatting kan
dus worden gebaseerd op de resultaten die bij de rat
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worden gevonden.Gebruik makend vandezelfde principes,dusuitgaande vandeparameters bepaald voorindividuele enzymen kunnen ook degevolgen vaninterindividuele verschillen worden bepaald.
Recent onderzoek naar het metabolisme van isopreen,in
Zeist uitgevoerd doorJan Bogaards,vormt een illustratie
vandesituatie waarin verschillende enzymsystemen
gezamenlijk bepalen wathet uiteindelijk effect zal zijn.
Isopreen iseen grondstof voorrubber, maarwordtook
endogeen geproduceerd inratten,muizen en mensen.
Isopreen wordtdoorcytochroom P450omgezet intwee
verschillende epoxides,die verder worden gemetaboliseerdtot een diepoxide.Bijdeze oxidatiestappen ismaar
één isoenzymbetrokken, namelijk CYP2E1.Deconcentratievandemonoepoxides wordt ook bepaald door
twee andere vervolgreacties: viaepoxide hydrolase
wordt een diolgevormd en viaglutathion transferase een
glutathion conjugaat. Deepoxide hydrolase reactieis
vijftien maalefficiënter indemensdan indemuisen
tienmaal efficiënter dan inderat(10).
Metbetrekking totdeglutathion conjugatie isde situatie
omgekeerd: derat is viertot tienmaal snellerdande
mens. Kijken weechter naardeisoenzymen diebij die
reactiebetrokken zijn dan isdezaak iets genuanceerder.
Devoornaamste isoenzymen zijn thetaen mu,waarvan
bekend isdat zegenetisch polymorf zijn. Erisduseen
aanzienlijke groepmensen diedeepoxides van isopreen
veel mindergoed zullen verwijderen.
Hetgebruik vaneen PBPK model samen metin vitro
bepaalde parameters voordebetrokken biotransformatie
enzymen wordt hetmooist geïllustreerd metons onderzoek aande model verbinding ethyleen dibromide.Dit
project iseen samenwerking metProf.Vermeulen van
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deVrije Universiteit, waarmeeiktwintigjaargeleden
ookaldezezelfde verbindingonderzocht.Ethyleen
dibromide werdveelgebruiktbijvoorbeeld alsanti-klopmiddelinbenzineeniscarcinogeen in proefdieren.
Metabolisme vindtplaatsviatweeroutes, conjugatie
gekatalyseerd doorglutathion transferases enoxidatie
viacytochroom P450.Deconjugatie reactieleidttoteen
reactief glutathion conjugaat, eenverbindingmetdezelfdeeigenschappen alsmosterdgas.Hetreactieveintermediairiseenepisulfoniumion datefficient metDNA
reageert enzeerwaarschijnlijk verantwoordelijk isvoor
hetcarcinogeneeffect. Devragen zijn dus:hoebelangrijk deconjugatie routeindemensis,kunnenwedit
voorspellen enwatisdeinterindividuele variatiedie
daarbij optreedt.
Eenaantalglutathion transferase isoenzymen vertonen
activiteit tenopzichtevanethyleendibromide.Depolymorfe thetaklasseheeft dehoogsteactiviteit voorzowel
deratalsdemens,maaromdaterindeleverveelmeer
alphaklasseenzymvoorkomt spelendezeeenbelangrijkererolindeomzettingvanethyleendibromide.Bijde
oxidatierouteisdezaakeenvoudiger,alleenCYP2E1
speelteenrol,zowelbijderatalsdemens-maarjuist
voordatenzymzijn groteinterindividuele verschillen
bekend.
De"key-enzymes"zijn nubekend,hetisnuzaakzein
eenPBPKmodelsamentestellen.Ditgebeurtdoor
eerstopteschalen naardehelelever,diestaptecontrolereninvitromethumaan levermateriaal envervolgens
uitdielevereenheleratofeenheel mensoptebouwen
indecomputer.
Ookdezestapkanwordengecontroleerd, inderat.De
waarden,gevondenvoordeplasmaconcentratievan
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ethyleen dibromide,komen goedovereen metdevoorspelling.
Wekunnen nu voordemens voorspellen wat derelatievebijdrage vandeverschillende betrokken enzymen zal
zijn en wekunnen berekenen hoedaterin extreme situaties uitziet.Vaneenentwintig humane levermonsters
werdvoordegenemethethoogstegehalteaanglutathion
transferase en het laagstegehalte aan P450voorspeld dat
eranderhalf maal meerconjugatieproduct zou worden
gevormd dan voordegemiddelde mens.Indeomgekeerde situatiekonden welaten zien dat zelfs bij zeer
lageconcentraties ethyleen dibromide enhoge gehaltes
P450deconjugatieroute echter significant aanwezig
blijft (11).
Doordeidentificatie van desleutelenzymen indebiotransformatie van eenbepaalde stof,opschaling vande
kinetische gegevens en inpassing in het zojuist beschrevenPBPK model,is hetmogelijk inzicht tekrijgen in
hetbelang vandeverschillende routes,maar vooralom
inzicht tekrijgen inde spreiding die verwacht kan worden ineen helepopulatie endaarmeedegrenzen vande
risico's vasttestellen. Opdezelfde wijze kunnen ook
interspeciesverschillen worden bestudeerd.
Voordezezeer praktische enuiterst noodzakelijke toepassingen is fundamenteel inzicht inde eigenschappen
van dieenzymen en fundamenteel inzicht inde mechanismen dieinterindividuele verschillen bepalen,onontbeerlijk.
Toekomst
Een vandeveel gehoorde verzuchtingen ondertoxicologen isdaterzoveel stoffen nogonvoldoende bestudeerd
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zijn endateen mechanism-basedriskestimatederhalve
eenuitzonderingzalblijven. Ikmeendatweaande
vooravond vaneenrevolutieindetoxicologiestaan,
waarin dooreencombinatie vanQSAR's,PBPKmodelling,verdergaandegenotypering, genexpressiesystemen
engebruik makendvandemethoden voorhighenmediumthroughput screeningzoalsdieinde farmaceutische
industrie toepassingbeginnentevinden,hetmogelijk zal
zijn diegrotehoeveelheid stoffen wélzorgvuldigte
bekijken enhunnegatieveeigenschappen inteschatten.
Overigenszullen diezelfde methoden dankunnenwordengebruikt vooropsporing vanpositieveeigenschappenindevoeding,waaruiteenstemeerblijkt datbeide
gebieden nogveelaanelkaarkunnenhebben.
Fundamenteel entoegepast
Ikkomnuaanhettweedeperspectief vandezeoratie.
Devoorbeelden dieikuhebgeschetst maken duidelijk
datvooreenzooptimaal mogelijk antwoordopeentoegepastevraagstelling fundamenteel inzicht noodzakelijk
is.Eenmethodeomdattebereiken ligtvoordehanden
wordtveelgebruikt:debezittervanzo'n vraagstelling
gaat"shoppen"enzoektdeuniversiteiten eninstituten
vandewereldaf naardefundamentele kennisdievoor
deoplossing vanzijn probleemnoodzakelijk is.Daaris
nietstegen,maardaarmeewordteenantwoordwelvoor
eengrootdeelaanhettoevalovergelaten.Eenbetere
oplossingisnatuurlijk dekennisinfrastructuur zodanigte
organiseren datvraagenantwoord opeen vanzelfsprekendewijze bijelkaarkomen.Overdatonderwerphebbenbuitengewoon verstandige mensen alheelveel
gezegdendatbetekent meestaldatergeeneenduidige,
voordehand liggendeoplossingis.
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TNOheeft al langetijd geleden alsoplossing gekozen
voorformele samenwerking met universiteiten. De
benoeming van eenTNO'er alshoogleraar isdaarde
eenvoudigste vorm van.Een volgende stapisdevorming vaneen gemeenschappelijk onderzoekscentrum,
zoals hierinWageningen hetCentrum voor
Eiwittechnologie. In zo'n centrum wordt een onderwerp
vangezamenlijk belang voorTNOen universiteit
bewerkt dooreen substantiële groeponderzoekers.Naast
degeneratie vannieuwe kennis fungeren deze samenwerkingsverbanden alsdoorgeefluik, voor vragen van
industrie enoverheid richting universiteit en voornieuweontwikkelingen indeonderzoekswereld vanuniversiteit naarTNOenverder.Deorganisatie voor toegepast
onderzoek dieTNOis,fungeert dan alsvertalerinbeide
richtingen.
Welkealgemeneconclusies laten zichvanuit dezespecifiekevoorbeelden trekken.
Teneersteblijft hetiniedereresearchorganisatie zodat
deonderzoekers deessentiëlefactor zijn. Dejuiste mensen met dejuiste instelling bij elkaar brengen en zemet
elkaar laten communiceren iseen absolute voorwaarde.
Deeenvoudigste organisatievorm diedit bereikt iswaarschijnlijk een pot koffie opeen centraleplaats!
Belangrijk isook datdegezamenlijke kennis opbeide
plaatsen "opgevangen" wordt en ingepast in het overige
werk. Ditgeldt in sterke mate voorhet Topinstituut
Voedselwetenschappen: dekennis diedaar gegenereerd
zal worden,moet door debetrokken kennisinstellingen
vertaald kunnen worden intoepassingen, maarookin
gerelateerde fundamentele vraagstellingen. Het communicatieproces moetgoed georganiseerd zijn.
Nu spelen er nog twee andereproblemen. Dekloof tus-
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senwetenschapenindustrieheeft devorige sprekeral
genoemd.Hoesmalofbreeddiekloof ookis,Nederland
verkeertindegelukkigesituatiedaterspecialeoverbruggingsorganisaties bestaan:TNOenookDLO.Deze
organisatieskunnen zichdeproblemen vandeindustrie
eigenmakenenrichtenzichopcontractonderzoek inde
competitieve sfeer, zewerkenopvertrouwelijke basisen
worden afgerekend inguldens,nietinaantallen publicatiesencitation index.Heteerdergenoemde centrum,het
TopinstituutVoedselwetenschappen endeLandbouwuniversiteit zijn toegerustvoorprecompetitief onderzoek,waarsturingvandeproblemendoordeindustrie
endemaatschappij alsgeheelzeergewenstis,maarniet
detoepassingbepaalt.Daarmeekomtook duidelijkheid
overdeverschillen tussenuniversiteiten enorganisaties
voortoegepast onderzoekinzicht.Afbakening van
gebieden leidtaltijd totgrensconflicten encompetitie.
Allerlei mensen gaanzichverdedigend opstellen.
Afbakening vanmissies,watzijn dedoelstellingenvan
beidetypen organisaties,leidtechtertoteen samenwerkingopbasisvansterktesendustotmeerwaardevoor
beidepartijen.Voordeuniversiteit betekentditeen
nadrukopdekwaliteit vandebasisvakken,inTNO-termendetechnologieplatforms, enopdekwaliteit vande
(praktische,toegepaste)doelstellingen. Ikzalmetveel
plezierdekomendevijfjaar hiereenbijdrageaanleveren.
Voordestudenten,diehierdebelangrijkste bevolkingsgroepvormen,levertdecombinatie vanmissieverduidelijking ensamenwerking tussen fundamenteel entoegepast werkendeorganisaties debest mogelijke omgeving
op,voordemaatschappij alsgeheeldemeest efficiënte
eneffectieve oplossingen voortechnologischevraagstellingen.
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Slot
Damesen heren,
Ik hebgepoogd utweeperspectieven te schetsen:
Teneerstedat voorgoed, toegepast, multidisciplinair
onderzoek indetoxicologie een monodisciplinaire, fundamentele basis noodzaak isendateen toekomstigetoepassing alsdoel tot uitstekend fundamenteel onderzoek
kan leiden.
Tentweede dat een structurele samenwerking tussen de
Landbouwuniversiteit en hetonderzoeksinstituut TNO
Voeding voorde "klanten"van beideorganisaties,de
studenten enhet bedrijfsleven, buitengewoon nuttigkan
zijn. Deuitdaging ligt indejuiste keuzes voor fundamenteel onderzoek enerzijds eneen efficiënte toepassing
van nieuwekennis anderzijds.
Meneer deRector, geachte leden van hetbestuur vanhet
LIFTfonds, geachte leden vanhetCollegevan
Curatoren,
Ikben uzeererkentelijk voorhetdoorugetoonde vertrouwen in mijdat geleid heeft tot mijn benoemingen
deverlenging daarvan. Hooggeleerde Breimer, hetdoet
mij groot genoegen nu,zoveeljaren na mijn promotieonderzoek onderjouw leiding,mijn universiteire werkzaamheden weeronderje toezicht te laten plaatsvinden.
Bovendien zal ikje verbaasde gezicht,toenje duidelijk
werd dat ikechtopserieuze toon hetwoord kinetiek uitsprak niet snel vergeten.
Geachte leden vandeRaad van Bestuur vanTNO,
Ikben ubuitengewoon dankbaar vooruw inspanningen
derelatietussenTNOendeuniversiteiten tebevorderen,
en mij indegelegenheid te stellen daarpersoonlijk deel
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vanuittemaken.ZeergeleerdeFolstar,ditgeldtdanzeer
inhetbijzonder voorjou.Ikstelonzemaniervan
samenwerken, zoalsdiealsinds 1994plaatsvindtzeer
opprijs enikweetzekerdatwedaarnogjaren meedoor
gaan.
Collega's vandeleerstoelgroepToxicologieenandere
onderdelen vande Landbouwuniversiteit,
Hetdoet mijgrootgenoegen mijalseen vanjulliete
kunnenbeschouwen.Datgeldtzeerzekervoordeleden
vandevakgroepToxicologie,waariksindsmijn vertrek
naarTNOin 1987eigenlijk nooitwegben geweest.
Hooggeleerde Koeman,alvelejaren bespreken wij
samendeproblemenindetoxicologieenderestvande
wereld.Ikhoopvanhartedatwijdatnogvelejarenop
evenvruchtbareenplezierige wijze zullen blijven doen.
HooggeleerdeRietjens,je scherpegeesten bijzondere
daadkracht makenonzesamenwerking alsinds 1984 een
genoegen,misschien weleenfundamenteel genoegen.
Wijzullen hierindetoekomst zekermeedoorgaan.
Collega's vanTNOVoeding,
Uweetallenwaterallemaalgevraagd wordtvaneen
medewerkervanTNOVoeding.Meemaken hoeudaar
allen vormaangeeft iseen voorrecht.Meteenaantal
vanuhebikookinhetkadervan onderzoeksprojecten
nogregelmatigtemaken.IkzaltrachtendoordesamenwerkingmetdeLandbouwuniversiteit ookvooruweer
nieuwekansentescheppen.HooggeleerdeFeron,onder
uwleidinghebikTNOlerenkennen enwij werkennog
steedssamen.
Damesenheren studenten,
Contact metuhoudtwetenschappers scherp,doorsteeds
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opnieuw uitgedaagd teworden.Viamij worden wellicht
detoepassingen van uw studieresultaten wat dichterbij
gebracht. Ikzal trachten udaarbij defundamentele uitdagingen niettedoen vergeten. Het moet een genoegen
blijven omte studeren.
Bestefamilie en vrienden,
Dank voorjullie aanwezigheid hierenvoor deliefde en
steun die ik vanjullie mocht ontvangen
Lieve Marijke, zonderjou gaat het niet,dat weetje.
Ikhebgezegd
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