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Nieuwsgierigheid en verwondering

Mijnheer de Rector, collega’s, familie en vrienden, dames en heren,

Het was zeker niet in steen geslagen, dat ik ooit hoogleraar op een Technische 
Universiteit zou worden. En al helemaal niet dat dat in Nederland zou zijn. Mijn 
interesses lagen in dierenarts worden, bij voorkeur op de savannes van Afrika of 
paleontologie wegens een grote fascinatie voor de uitgestorven dinosaurussen, 
of misschien zelfs violiste. Van al die beroepen kon ik me precies voorstellen wat 
je deed als je het eenmaal was. Maar er was ook de fascinatie voor het beroep van 
mijn vader: ingenieur. Daar kon ik me niks bij voorstellen en hij kreeg het mij ook 
niet uitgelegd. Dus, toen het zover was, je bent 18 en je moet wat, werd het een 
studie Scheikundige Technologie aan de TU Eindhoven. Niet omdat ik wist wat het 
inhield, maar omdat ik het vak chemie altijd leuk vond en daarin de hoogste punten 
scoorde en omdat mijn vader erg positief was over de ingenieurs die uit Eindhoven 
kwamen. Maar vooral ook omdat de toen ook al groene campus van Eindhoven met 
gebouwen verbonden door loopbruggen, vlakbij de stad, mij erg aanspraken. 

Langzaam maar zeker is het mij helder geworden wat mijn vader iedere dag deed 
bij Philips. Maar het werd ook duidelijk dat mijn interesse in het oplossen van pro-
blemen minder groot was, dan mijn nieuwsgierigheid om dingen te begrijpen.  
Dus het werd toch meer het exploratieve van de wetenschap en minder het 
edel-ambachtelijke van het ingenieurschap. Het meest spannende in de studie 
Scheikundige Technologie was wel de organische chemie, het deel waarin ge-
sproken werd over moleculen en hoe je ze kan maken. Zowel de moleculen van 
de biologische wereld, als ook de moleculen in synthetische systemen. Zowel hele 
grote macromoleculen als hele kleine moleculen. 

In deze intreerede wil ik jullie meenemen in mijn fascinatie voor dingen die we 
eigenlijk niet kunnen zien en in mijn nieuwsgierigheid om moleculen en interacties 
tussen moleculen op een fundamenteel niveau te begrijpen. Het is mijn overtui-
ging dat dit begrip leidt tot nieuwe inzichten waarmee we spannende en nuttige 
dingen kunnen doen. En vooral ook hoe het verkrijgen van fundamenteel begrip 
mogelijk is geweest, en hopelijk ook blijft, door onderwijs op een hoog niveau te 
houden en niet alleen de theoretisch kennis maar ook de praktische vaardigheden 
voldoende aandacht te geven. 



4 prof.dr.ir. Anja Palmans  La Grande Bellezza 5

La Grande Bellezza

Een luipaard is een indrukwekkende en prachtige kat, van grande bellezza. Maar 
al die schoonheid heeft ook een functie: de gestippelde vacht is uniek voor  ieder 
dier en dient als camouflage. Door een krachtige en tegelijkertijd zeer lenige 
bouw, kan ze redelijk grote prooien doden en in veiligheid brengen in bomen. De 
opvallende witte stip op het einde van de staart dient als referentiepunt wanneer 
de jongen leren jagen. 

In tegenstelling tot een luipaard, kunnen we moleculen niet direct zien. Om toch 
te weten waar we het over hebben, hebben chemici een taal ontwikkeld om 
 moleculen te beschrijven. Ik wil daarom graag eerst iets uitleggen over de taal 
die wij gebruiken om moleculen te beschrijven en te maken. De chemische taal 
begint met de atomen van het periodiek systeem (Figuur 1). Organisch chemici 
ge bruiken vooral de atomen koolstof, zuurstof, stikstof en waterstof. Organische 
chemie be tekent tenslotte de chemie die gebaseerd is op koolstof. Die atomen 
worden met behulp van chemische bindingen op een zeer specifieke manier aan 
elkaar geknoopt en vormen daarmee moleculen. En de sequentiële manier  waarop 

Van moleculen tot cellen tot 
ecosystemen

De meeste mensen zullen wel weten dat ik graag en ver reis. Op die reizen is de 
focus vooral gericht op het vinden en bekijken van dieren (zoogdieren, vogels, 
insecten, reptielen) en het observeren van hun gedrag. En daar dan vooral ook 
van te genieten. Het is vrij verrassend hoeveel we nog steeds niet echt begrijpen 
met betrekking tot het gedrag van dieren en vogels. Het begint eigenlijk al met 
het ontstaan van alle leven op aarde: wat is er precies gebeurd, waardoor een ver-
zameling van moleculen zich opeens ging gedragen als een levend systeem? 

Ondanks al het voortschrijdend inzicht op dit gebied, heeft nog steeds niemand 
een recept om een levende cel te maken vanuit de moleculaire bouwstenen die 
we allemaal wel kunnen maken. En misschien is dat ook helemaal niet zo erg. 
 Nadat 3,5 miljard jaar geleden de eerste levensvormen ontstonden op aarde, 
vond er een enorme evolutie plaats die leidde tot alle biodiversiteit zoals we die 
nu  kennen. In die biodiverse wereld hangt alles met elkaar samen, net zoals op 
moleculair celniveau ook alles met elkaar samenhangt. En verstoringen in een 
klein deel van het ecosysteem kunnen dan ook dramatische en catastrofale ge-
volgen  hebben. Bijvoorbeeld, 66 miljoen jaar geleden zorgde een inslag van een 
meteoriet in het huidige Mexico ervoor dat er op de gehele planeet voor een 
lange periode geen licht en significant minder fotosynthese was. Hierdoor stierven 
met name de grote reptielen uit. De zoogdieren, tot dan toe marginaal aanwezig, 
 kregen nieuwe  kansen door het verdwijnen van een groot deel van de competitie 
om te diversifiëren en konden zich dan ook sterk uitbreiden. Ons bestaan is een 
indirect gevolg van die catastrofale meteorietinslag 66 miljoen jaar geleden: een 
schitterend ongeluk, eigenlijk. Net zoals verstoringen in het ecosysteem tot grote 
veranderingen kunnen leiden, zo zijn ook verstoringen in de omgeving van cellen 
de oorzaak van schade aan het genetisch materiaal, en daarmee de oorzaak van 
allerlei ziektes, zoals metabole stofwisselingsziektes en kanker. De fascinatie voor 
moleculen kan leiden tot het begrijpen van fundamentele moleculaire processen 
en daarmee misschien bijdragen aan oplossingen voor verstoringen op celniveau.

Figuur 1. De taal van chemici bestaat uit atomen (letters), moleculen (woorden) en de synthese van moleculen 
(grammatica).
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weer uitzetten. Je kan covalente bindingen vergelijken met 10-secondenlijm: je 
plakt 2 atomen aan elkaar en het is daarna heel moeilijk om ze weer los te maken 
van elkaar. Niet-covalente bindingen zijn meer als velcro, hier beter bekend als 
klittenband: je plakt ze gemakkelijk aan elkaar, maar maakt ze net zo gemakkelijk 
weer los.

De wetenschappelijk en esthetisch aansprekende wereld van de supramoleculaire 
chemie kreeg internationale aandacht door de toekenning van de Nobelprijs voor 
chemie aan Lehn, Cram en Pedersen in 1987. In 1991, toen ik moest kiezen voor 
een afstudeeronderwerp in de net nieuw opgerichte capaciteitsgroep Macro- 
Organische Chemie, geleid door de toen zeer jonge professor Bert Meijer, las ik 
de Nobelprijslezing van Jean Marie Lehn in Angewandte Chemie (Figuur 3). Ik was 
meteen verkocht: deze avontuurlijke wereld van prachtige kleine en grote mole-
culen en hun complexen moest ik verder verkennen. En mijn eigen bescheiden 
bijdrage aan de supramoleculaire chemie, later tijdens mijn promotie, de bipyri-
dine disc, leek in eerste instantie niet erg functioneel en deed verder ook niet veel 
nuttigs, maar het was wel een machtig mooi molecuul. Het gedrag van deze mole-
culen met elkaar, zelf-assemblage genoemd, bleek ook fascinerend te zijn. Na vele 
jaren additioneel onderzoek door meerdere promovendi na mij, werd het duidelijk 
dat het fundamenteel begrijpen van het zelf-assemblagegedrag van dit molecuul 

 moleculen stap voor stap worden opgebouwd in toenemende complexiteit, 
 noemen we synthese. Het is dan voor de hand liggend om een analogie te maken 
tussen de letters met atomen, woorden met molecuulstructuren en grammatica 
met synthese van moleculen.

Terug naar schoonheid. Schoonheid krijgt veel aandacht in kunst, film en mode. 
De film La Grande Bellezza van Sorrentino bijvoorbeeld, gaat onder andere over 
de eeuwige schoonheid van de stad Rome. Gek genoeg praten we zelden over 
schoonheid wanneer we het over moleculen hebben. Moleculen moeten nuttig 
zijn, bijvoorbeeld helpen om ziektes te genezen, materialen moeten functioneel 
zijn en ons leven comfortabeler maken. Maar soms is het ook wel eens goed om 
met volle aandacht en bewondering naar de chemische structuren zelf te kijken 
(Figuur 2). 

De reden dat ik gegrepen werd door de synthese van organische moleculen, 
was eigenlijk vooral door de overdonderende schoonheid en symmetrie, of 
juist gebrek aan symmetrie, van moleculen, gewoon zoals ze zijn getekend in 
de  chemische taal. Na een reeks grootse ontwikkelingen in de organische syn-
these gedurende de 20e eeuw, kwam daar in 1987 het esthetisch nog meer aan-
sprekende gebied van de supramoleculaire chemie bij. Nu ging het niet langer om 
het maken van moleculen met behulp van covalente bindingen, maar om het op 
een gedefinieerde manier samenbrengen van moleculen met behulp van niet- 
covalente en reversibele bindingen: bindingen die je eerst kan aanzetten en dan 

Figuur 2. Chemische structuren van een aantal moleculen, gemaakt door chemici in Eindhoven.

Figuur 3. (Links) Nobelprijs lezing van Jean-Marie Lehn gepubliceerd in Angewandte Chemie in 1988.  
(Rechts) Bipyridine gebaseerde moleculen en hun zelf-assemblage gedrag.
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Interacties op macromoleculaire en 
microscopische schaal

Maar eerst: in de dierenwereld is het vaak zo dat verschillende soorten dieren, of 
zelfs organismes, samenwerken. Een bekend voorbeeld vind je op de Afrikaanse 
savannes: zebra’s en gnoes zijn altijd samen tijdens de grote migratie. Niet omdat 
ze elkaar zo aardig vinden, maar omdat ze complementaire vaardigheden hebben. 
Zo grazen gnoes het liefst kort gras door de bouw van hun bek, terwijl zebra’s door 
hun lange voortanden voornamelijk lang gras grazen. Op deze manier is er geen 
competitie voor voedsel, maar kunnen ze wel van elkaar sterktes profiteren. Zebra’s 
zijn intelligenter en onthouden beter waar de gevaren waren het jaar ervoor, terwijl 
gnoes een heel goed ontwikkelde reuk hebben en daarmee makkelijker water 
kunnen vinden.

Zo is het ook op microscopische schaal met moleculen. Het ene molecuul of 
macro molecuul is het andere niet, dus vaak worden ze gemengd met elkaar, zodat 
de beste eigenschappen behouden blijven of soms zelfs helemaal nieuwe en nog 
betere eigenschappen ontstaan. Voor ketenpolymerisaties is al heel lang bekend 
dat de polymerisatie van twee verschillende monomeren kan leiden tot co-poly-
meren met verschillende microstructuren en daarmee instelbare eigenschappen 
(Figuur 4). De aard van de verkregen microstructuur hangt af van de reactiviteit van 
de monomeren en de groeiende keten. Jaren van gedetailleerd polymeer- 
chemisch onderzoek heeft stap voor stap de mysteries ontrafeld, zodat polymeer-
chemici nu bijna precies weten wat ze moeten doen om een bepaalde microstruc-
tuur te krijgen en hoe die microstructuur de materiaaleigenschappen zal bepalen. 

Dus, begrip over hoe je dit proces kan sturen, en hoe je daarmee de eigen-
schappen van de materialen kan beïnvloeden - soms worden ze zelfs beter dan 
de som van de afzonderlijke delen - heeft ertoe geleid dat we vandaag de dag 
een immense hoeveelheid van polymere materialen tot onze beschikking hebben, 
waar we veilige auto’s mee kunnen maken, fijne en functionele kleding, enzovoort. 
Jaren van intens fundamenteel onderzoek hebben in de synthetische polymeer-
chemie geleid tot fundamenteel inzicht en begrip en daarmee vooruitgang. 

wel kon leidden tot interessante toepassingen. Bijvoorbeeld in de chemische bio-
logie, zoals later werd gevonden door collega Luc Brunsveld. 

Dit alles resulteerde in een avontuurlijke zoektocht naar moleculen die niet  alleen 
mooi zijn, maar ook een functie hebben. Het resulteerde ook in interesse in hun 
gedrag in een bepaalde omgeving en hoe we door voortschrijdend inzicht dit 
 zouden kunnen gebruiken om, bijvoorbeeld, geneesmiddelen beter te laten 
 werken. 
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kunnen we vanuit de moleculaire structuur van de monomeren, de microstructuur 
voor het co-polymeer programmeren. 

Dat blijkt echter een grotere uitdaging dan ik initieel dacht. Coöperativiteit, wat 
zoveel betekent als 1+1 is niet per se 2, is vaak aanwezig in deze systemen. En 
door het coöperativiteitsbeginsel is de reactiviteit van een vrij monomeer en een 
monomeer dat aan het einde van een groeiende keten zit, anders. Dat maakt de 
controle over het systeem moeilijker te doorgronden en daarmee ook een grote 
uitdaging. Maar er is positief nieuws. Het nauwkeurig kwantificeren van de inter-
actie-energieën tussen dezelfde en verschillende monomeren door middel van 
spectroscopische experimenten, hebben we intussen goed onder controle. We 
hebben een kleine database opgebouwd en denken met dit als basis trends te 
ontdekken en het mysterie stap voor stap te kunnen ontrafelen. 

Althans een deel van het mysterie, want dan zijn we er nog niet. Naast microstruc-
tuur speelt namelijk ook de dynamica een belangrijke rol in supramoleculaire 
co-polymeren (Figuur 5). Per slot van rekening zijn de interacties tussen de verschil-
lende monomeren reversibel, wat wil zeggen dat in principe monomeren 

Ook in de supramoleculaire chemie is veel gebeurd sinds 1987. Het duurde even 
voordat echte materialen op basis van supramoleculaire interacties beschikbaar 
werden, maar is er veel bereikt dankzij de inspanningen van velen, waaronder mijn 
TU/e-collega’s Bert Meijer en Rint Sijbesma en meer recent door collega Patricia 
Dankers op het gebied van supramoleculaire biomaterialen. Maar aan de funda-
mentele kant is er nog steeds veel nieuws te ontdekken. Het ontwerpen van supra-
moleculaire co-polymeren, in thermodynamisch evenwicht, met een gedefinieerde 
microstructuur en voorspelbare eigenschappen, is nog niet zo triviaal. Het vertalen 
van een moleculaire structuur naar supramoleculaire reactiviteit, is voor een groot 
deel nog een mysterie. Een tijdje geleden hebben we een samenwerking opge-
zet met collega’s Huub ten Eikelder en Bart Markvoort. Zij hebben wiskundige 
 modellen ontwikkeld om de supramoleculaire co-polymerisaties te beschrijven. 
Met deze modellen weten we wat voor interactie-energieën we nodig hebben 
tussen de verschillende monomeren om de verschillende microstructuren te ver-
krijgen. In theorie dan toch. 

Onze ambitie is om grip te krijgen op hoe de moleculaire structuur, supramole-
culaire reactiviteit bepaalt. Als we begrijpen hoe subtiele verschillen in inter actie-
energieën een gevolg zijn van kleine verschillen in de moleculaire structuur, dan 

Figuur 4. Covalente en supramoleculaire co-polymerisaties van twee monomeren M1 en M2. Verschillende 
typen van microstructuren kunnen worden gevormd. Deze worden bepaald door o.a. de reactiviteit van 
monomeren M1 (of M2) met elkaar of met een ander monomeer M2 (of M1). 

Figuur 5. (Boven) Supramoleculaire co-polymerisatie van monomeren tot polymeren. De resulterende 
morfologie bepaalt de statische structuur van de gevormde materialen. (Onder) De uitwisselingssnelheid 
van monomeren tussen verschillende polymeren en het introduceren van functionele zijgroepen bepalen 
respectievelijk de dynamica en functie van het materiaal. 
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met cellen. Ik geloof er erg in dat een bottom-upaanpak naast de nu veelvuldig 
gebruikte top-downaanpak veel mogelijkheden zal geven in het ontwikkelen van 
materialen, en vooral ook biomaterialen van de toekomst. 

continu van plaats kunnen veranderen, dynamisch zijn dus. Dit is een groot verschil 
met de ketenpolymeren, waarbij de monomeren vastgeplakt zitten in de keten en 
nooit meer van plaats kunnen veranderen. Waar het al lastig is om reactiviteit van 
verschillende types monomeren met elkaar te voorspellen op basis van de mole-
culaire structuur, is het zo mogelijk nog lastiger om de dynamica te doorgronden: 
hoe snel wisselen de monomeren uit en waar gaan ze naartoe? Sterker nog, lange 
tijd was het niet tot nauwelijks mogelijk om de uitwisselingssnelheid überhaupt te 
kwantificeren zonder allerlei trucjes uit te halen en daarmee het karakter van de 
moleculen te veranderen. Maar als je dynamica wil voorspellen, dan zal je het eerst 
ook precies moeten kunnen meten. Een prachtige manier om dynamica te kwan-
tificeren, is recent ontwikkeld door mijn collega Xianwen Lou in samenwerking 
met Joost van Dongen. Hij heeft een techniek, die bekend was om het vouwen 
van  eiwitten te begrijpen, aangepast en toepasbaar gemaakt voor de reversibele 
supramoleculaire systemen waar wij aan werken: hydrogen deuterium ex change 
mass spectrometrie, of in het kort: HDX-MS. Met deze oude, nieuwe techniek 
 kunnen we nu systematisch onderzoeken hoe moleculaire structuur en uitwisse-
lingssnelheid van de moleculen, oftewel dynamica, aan elkaar gerelateerd zijn. 
Ook hier boeken we de eerste successen in het vinden van trends en het verkrijgen 
van een beter inzicht in onze complexe systemen.

Ons ultieme doel hier is om toegang te krijgen tot reversibele en dynamische 
 materialen met een dynamica en microstructuur die voorspeld kan worden op 
basis van de chemische structuren van de afzonderlijke componenten, ook als 
die niet additief is. Hiervoor moet je a) begrijpen hoe de moleculaire structuur 
leidt tot een homopolymeer, b) de stabiliteit en reactiviteit kunnen meten van 
het  monomeer en het gevormde polymeer in een bepaalde omgeving en c) de 
snelheid waarmee moleculen uitwisselen met hun omgeving nauwkeurig kunnen 
bepalen. En dan moet je begrijpen hoe twee of meer verschillende moleculen dat 
doen in elkaars aanwezigheid. Zijn de interacties constructief, net zoals zebra’s en 
gnoes, of misschien juist niet? Om dit voor elkaar te krijgen, is het nodig om sys-
tematisch de structuur van monomeren te variëren en heel veel metingen te doen 
om te zien hoe de kleine moleculaire veranderingen de kwantitatieve parameters 
beïnvloeden. Dit alles is alleen mogelijk met de hulp van mathematische modellen 
die de co-polymerisatieprocessen netjes beschrijven. 

Door de stabiliteit en dynamica te begrijpen en te beheersen, hopen we straks 
ook de eigenschappen van de gevormde materialen te kunnen sturen. Je kan dan 
 denken aan het sturen van interacties met bijvoorbeeld biologische materialen. 
Zoals het sturen van de interactie van de nieuwe supramoleculaire materialen 
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in de moleculen die als substraat worden geaccepteerd. Ze zijn heel selectief dus, 
zelfs als er heel veel andere reactieve moleculen aanwezig zijn. 

En ofschoon enzymen heel veel verschillende chemische reacties kunnen ver-
snellen en een veelheid van moleculen als substraat accepteren, zijn er ook typen 
van chemische bindingen die ze niet of moeilijk kunnen vormen, of moleculen 
die ze niet accepteren. Hier hebben chemici een oplossing voor gevonden en wel 
door overgangsmetalen te gebruiken. Chemici hebben namelijk toegang tot een 
veel groter repertoire aan overgangsmetalen waar ze efficiënte en veelzijdige kata-
lysatoren van hebben gemaakt. Het zou dan ook heel mooi zijn om de activiteit en 
selectiviteit van enzymen te koppelen aan de veelzijdigheid van katalysatoren die 
ontwikkeld zijn door chemici. Maar wel op een manier waarbij de nieuwe kataly-
satoren ook in de complexe omgevingen waarin enzymen functioneren actief zijn. 
Maar hoe doe je dat?

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het ontwerpen en maken van 
enkele keten polymere nanodeeltjes door een synthetisch polymeer zo te ont-
werpen dat het tot een gecompartimenteerd systeem opvouwt, gedreven door 
niet-covalente, reversibele interacties. Deze deeltjes zijn niet zo precies gedefini-
eerd als enzymen, maar desalniettemin zijn we erin geslaagd om deeltjes te maken 
in water, die net zo groot zijn als enzymen, namelijk tussen de 3 en 10 nm. En dat is 
heel erg klein. Zoals een parel heel veel kleiner is dan de aarde, net zoveel kleiner 
zijn onze deeltjes in vergelijking tot een skippybal. 

Door nu overgangsmetalen in het deeltje in te vangen, hebben we laten zien dat 
we chemische reacties efficiënt en zelfs selectief kunnen katalyseren. Momenteel 
willen we dit concept verder brengen: reacties die traditioneel uitgevoerd  worden 
in organische, vaak nare oplosmiddelen, kunnen we nu naar water brengen, een 
milieuvriendelijk oplosmiddel. Er zijn veel uitdagingen met betrekking tot de her-
bruikbaarheid van de katalysatoren en ook het zuiver in handen krijgen van de 
gewenste producten. Ook gaan we kijken naar het activeren van reacties – niet met 
warmte maar met licht – zodat alleen een reactie van start gaat als je licht gebruikt. 
Dat kan al in organische media, maar recent hebben we laten zien dat het nog 
 efficiënter kan in water. Ook in dit geval heeft het gebruik van water veel voor-
delen, onder andere omdat het systeem heel vaak hergebruikt kan worden zonder 
enig verlies van activiteit. 

En we kunnen nog een stap verder gaan. In een samenwerking met de groep 
van Gerard Roelfes in Groningen hebben we gevonden, dat chemische reacties 

Het beste van twee werelden

Nu is het natuurlijk wel zo dat de supramoleculaire interacties zwakker zijn dan de 
covalente bindingen die de polymeerchemici gebruiken om hun materialen op te 
bouwen. Waarom dan toch al die moeite doen en de comfortabele wereld van de 
covalente bindingen willen verlaten? Het antwoord ligt in de (macro)moleculen 
die de natuur gebruikt om levende cellen te laten functioneren. De natuur gebruikt 
namelijk ook veelvuldig de reversibele, velcro-achtige interacties. Moleculen in het 
celmembraan worden bij elkaar gehouden door zwakke hydrofobe interacties; de 
sterkte van hout is een gevolg van de waterstofbruggen tussen de suikerresiduen 
van de bouwstenen en fotosynthese werkt door een precieze organisatie van de 
porfyrines door de zwakke interacties tussen de aromatische systemen. Die reversi-
biliteit is cruciaal in vele processen die leven bepalen. Het lijkt dan ook logisch dat 
de volgende stap in het maken van nieuwe materialen moet komen van het meer 
en beter gebruiken van niet-covalente bindingen, naast het gebruik van covalente 
bindingen. 

Eiwitten, die een rol spelen in bijna alle processen in de natuur, kiezen niet voor 
ofwel covalente ofwel reversibele bindingen. Ze gebruiken beide om te komen tot 
een perfect gedefinieerde 3D-structuur die een veelheid van functies kan hebben. 
Terwijl u en ik hier zo zitten, zijn vele eiwitten in ons lichaam tegelijkertijd bezig, 
zodat we zuurstof kunnen opnemen, een beetje op en af kunnen bewegen en de 
slides kunnen zien. 

Een bijzondere klasse van eiwitten zijn enzymen. Ze versnellen of katalyseren een 
veelheid van chemische reacties in ons lichaam. Chemische reacties die normaal 
maanden of jaren zouden duren, voltrekken zich in hun aanwezigheid binnen een 
milliseconde. En dat doen ze in een uiterst complexe omgeving waar heel veel 
andere eiwitten en biomoleculen ook aanwezig zijn. Dit alles is mogelijk omdat de 
structuur van enzymen heel bijzonder is. Enzymen bestaan uit monomeren die aan 
elkaar worden geplakt via covalente bindingen en die vervolgens een polymere 
keten vormen. Via een samenspel van supramoleculaire, niet-covalente interacties 
vouwt dit polymeer vervolgens op tot een perfect gedefinieerde 3D-structuur met 
een binnen- en een buitenkant. Dat vouwproces is cruciaal voor de katalytische 
functie. Door deze bijzondere 3D-structuur zijn enzymen niet alleen heel erg goed 
in het versnellen van de reactie, we noemen dat activiteit, maar ook heel kies keurig 
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bio-orthogonale katalytische stap te laten uitvoeren, die door natuurlijke enzymen 
niet gedaan kan worden. Aangezien wij chemici meer metalen als katalysator 
kunnen gebruiken, dan dat er in natuurlijke systemen voorhanden zijn, wordt het 
repertoire van mogelijke chemische reacties zo groter. Zo kan het zwakke punt van 
de ene wereld gecompenseerd worden door het sterke punt van de andere en 
vice versa. En je kan hiermee hele complexe moleculen opbouwen in één en het-
zelfde reactiemedium, zonder telkens te hoeven zuiveren. In het kader van groene 
chemie, denken we dat hier veel te halen is in de toekomst.

 kunnen worden uitgevoerd in de aanwezigheid van bacteriën. Bacteriën en de 
nanodeeltjes werken samen om styreen te maken en vervolgens om te zetten in 
een cyclopropaan derivaat. Het zou mooi zijn om de bacteriën te gebruiken om 
complexere basisstructuren te maken, die moeilijk toegankelijk zijn met traditio-
nele organische synthese methoden, en om de nanodeeltjes vervolgens een 

Figuur 6. (Boven) Structuur van de prepolymeren die stapsgewijs gefunctionaliseerd worden tot complexe 
co-polymeren die in water vouwen tot nanodeeltjes. (Onder) Geïnspireerd door de 3D-vorm van enzymen, 
kunnen synthetische analogen worden gemaakt die werken in water, met licht als energiebron. Tevens kunnen 
deze deeltjes samenwerken met bacteriën of zelfs medicijnen activeren in complexe media.
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 moeten worden, zonder de katalytische machinerie van het lichaam negatief te 
beïnvloeden. En mijn droom is dan ook een klein beetje te kunnen bijdragen aan 
het mogelijk helpen genezen van complexe ziektes als kanker.

Synthetische enzymen die enzymen 
vervangen, kan dat? 

Een aantal jaar geleden was in het Nederlands nieuws veel aandacht voor me-
tabole stofwisselingsziektes. Dit zijn aangeboren ziektes waarbij 1 foutje in het 
DNA leidt tot de mutatie van 1 aminozuur in een enzym. Als gevolg hiervan vouwt 
het enzym minder goed of niet in de actieve 3D-structuur en is het minder actief 
dan normaal, of helemaal niet actief. Dit leidt tot ophoping van afbraakpro ducten 
in cellen van weefsel en vaak ook tot vroegtijdig overlijden. Collega Lorenzo 
 Albertazzi attendeerde mij erop dat onze nanodeeltjes hier misschien een rol kon-
den spelen als we hun een functie van een synthetisch enzym konden geven. Na 
enig leeswerk, bleek dat toch wel een paar stappen te ver, maar we bedachten 
wel redelijk snel daarna dat onze nanodeeltjes misschien voor andere biologische 
toepassingen interessant zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor het activeren van 
bepaalde geneesmiddelen door middel van een katalytische functie van het nano-
deeltje. Het idee is dat we agressieve geneesmiddelen, zoals veel chemo- 
therapeutica dat zijn, inactiveren door een chemische groep, die alleen door een 
niet-lichaamseigen metaalcomplex eraf kan worden gehaald. Daarna wordt het 
geneesmiddel lokaal actief wanneer het in contact komt met de nanodeeltjes. 

De afgelopen vier jaar hebben we hard gewerkt aan een proof-of-principle, en dat 
is uiteindelijk gelukt. Nu, samen met een Europees consortium, willen we graag 
dit principe een stap verder brengen. De activiteit van het nanodeeltje, de stabili-
teit in een complex medium, de compatibiliteit met lichaamseigen processen en 
ook het deeltje op de plek brengen waar het wat moet doen, zijn een paar van 
de grote uitdagingen waar we momenteel aan werken. Met een klein maar dyna-
misch en  multidisciplinair team hopen we stap voor stap deze uitdagingen te 
overwinnen. Ook hier willen we een bottom-upaanpak gebruiken: hoe beïnvloedt 
sequentie van het polymeer de stabiliteit en activiteit van de katalysator? Welke 
water oplosbare groepen kan je gebruiken en welke moet je wanneer gebruiken? 
Hoe lang moeten de polymeren eigenlijk zijn en hoe kan je het best hun drie-
dimensionale structuur vastleggen? Hoe krijg je die deeltjes eigenlijk in een com-
plex lichaam op de juiste plaats? Een vraag waar ongeveer de hele wereld zich 
mee bezighoudt. Veel vragen die, wanneer we antwoorden hebben, zullen leiden 
tot een synthetisch systeem dat daar processen activeert waar ze geactiveerd 
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promovendi en studentassistenten om alles te begeleiden en in goede banen te 
leiden. 

Als we in ons vakgebied ons type onderzoek op een hoog en internationaal com-
petitief niveau willen houden, dan heb je mensen nodig met een zeer solide basis 
van kennis en vaardigheden, die daarmee de uitdagingen van de toekomst kunnen 
aangaan. Goed onderzoek is onlosmakelijk verbonden met goed onderwijs op 
hoog academisch niveau en vice versa. En mijns inziens zijn veelzijdige practica 
in een experimenteel gebied als het onze de basis hiervoor. Ik zou dan ook graag 
zien dat we in plaats van hoe langer hoe meer wetenschappelijk personeel binnen 
halen om mee te doen in de ratrace van het schrijven van voorstellen en binnen-
halen van onderzoeksgelden, ook aandacht hebben voor het blijven aantrekken 
van getalenteerde HBO’ers die hun kennis en kunde in de praktische vaardigheden 
kunnen overbrengen op nieuwe generaties studenten. 

Ik heb het grote geluk dat zo’n getalenteerde HBO’er sinds een aantal jaar het 
practicum organische chemie mee coördineert. Sinds haar betrokkenheid bij het 
practicum is de kwaliteit ervan enorm verhoogd, de organisatie verbeterd en 
de tevredenheid van de studenten over wat ze leren toegenomen. Als we echt 
naar challenge-based learning willen in onze faculteit, moet je naast kennen ook 
kunnen. De uitdaging voor de toekomst in onderwijs is dan ook om de beperkte 
ruimte die we daarvoor hebben, slim te combineren met toenemende studenten-
aantallen. 

Kennen is niet kunnen

Toen ik in 1987 op de TU/e arriveerde, was de opleiding tot scheikundig ingenieur 
een vierjarige opleiding. Iedere ochtend werd college gegeven en iedere middag 
werden allerlei verschillende practica gedaan. In die practica leerde je de theorie 
toepassen, je medestudenten kennen en deed je domme dingen waar ik, en velen 
met mij, veel van leerde. Met name de laatste tien jaar is er veel veranderd onder 
het mom van onderwijsvernieuwing. Maar de meest dramatische veranderingen, 
door wisselende personeelssamenstellingen, reorganisaties en keuzes die ge-
maakt moesten worden doordat er minder contacturen kwamen, was dat er hoe 
langer hoe meer practica uit het scheikundecurriculum verdwenen. Bij de practica 
die overbleven, werd het aantal contacturen minder dan het aantal ingeplande 
uren, de tijd om basisvaardigheden op te doen, werd korter en in die korte tijd 
moesten ook nog niet-vakgebonden vaardigheden opgedaan worden. 

Net zoals je alleen kan leren koken door interesse te hebben in lekker eten en 
daarbij veel te willen uitproberen, waarbij af en toe wel eens wat mislukt, kan je 
in mijn vakgebied het maken van de moleculen door middel van organische en 
 polymeersynthese, alleen leren door het te doen en door het af en toe fout te 
doen. Er is geen slide show of computer tool in de wereld die je kan leren proeven 
en ruiken om de perfecte pastasaus te maken en hetzelfde geldt voor het  maken 
van moleculen. Voor het verkrijgen van de juiste verbinding uit een complex 
reactie mengsel moet je kijken (proeven en ruiken doen we tegenwoordig gelukkig 
niet meer), proberen, testen en analyseren. Hiervoor moet je een degelijke theo-
retische kennis en inzicht hebben, maar zeker ook praktische vaardigheden en 
ervaring. Dit moet je stap voor stap uitbreiden en doen, iedere dag opnieuw. 

Tegenwoordig zijn de nieuwe toverwoorden blended learning en challenge-based 
learning, gecoördineerd via learning managementsystemen om de T-shaped inge-
nieur van de toekomst op te leiden. Mij lijkt het vooral oude wijn in nieuwe vaten 
te zijn. Waar ik sterk voor wil pleiten, is meer tijd voor het opdoen van praktische 
vaardigheden in het ST-curriculum, en vooral ook een breder scala aan practica en 
daarmee meer oefening. Dan kan je de volgende stap makkelijker maken en pro-
bleemoplossend onderzoek doen. Voor dit alles heb je tijd nodig en ruimte, in ons 
geval in de vorm van veel zuurkasten, en vooral toegewijde stafleden, postdocs, 
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Tot slot

In 1992 startte ik een AIO-2, een tweejarige vervolgopleiding omdat ik geen idee 
had wat ik de rest van mijn leven wilde doen. Onder de bezielende leiding van 
Jef Vekemans, een mede-Vlaming in een toen vrijwel geheel Nederlandse, jonge 
en onstuimige groep van Bert Meijer, gingen we op zoek naar het gebruik van 
sterke intramoleculaire waterstofbruggen om moleculen te pre-organiseren. Dat 
resulteerde uiteindelijk in de bipyridine disc, een doctors titel, een levenslange 
fasci natie voor zelf-assemblage en interesse in systematisch onderzoek waar 
modelsystemen altijd een rol spelen. Maar ook in een grote waardering voor de 
geschreven taal en gebruik van die taal om een boodschap over te brengen. Nog 
steeds niet wetende wat ik wilde, heb ik eerst een postdoc gedaan in Zurich bij 
Christoph Weder en Paul Smith, waar ik voor het eerst onderzoek deed dat ook 
een toepassing had. En daarna een paar jaar bij DSM gewerkt, waar ik in contact 
kwam met de inspirerende wereld van biokatalyse en enzymen, wat je allemaal 
kan met enzymen en hun grote belang voor de chemische industrie. Het zal dan 
ook niemand verbazen dat de combinatie zelf-assemblage en enzymen meteen bij 
terugkomst naar de TU/e een rode draad is gaan spelen en ook in de toekomst zal 
blijven spelen. 

In een wereld die meer en meer complex wordt, en onderzoek wat daaruit volgend 
meer en meer multidisciplinair wordt, is het goed dat je ook op sterktes kan terug-
vallen en op de eigen discipline kan bouwen. Maar, het zijn de interacties met bio-
logische georiënteerde wetenschappers en mensen met een goede mathemati-
sche achtergrond, mensen met verstand van ingewikkelde verstrooiingstechnieken 
en superresolutie microscopie, die helpen de problematiek echt te begrijpen om 
van daaruit naar fundamenteel begrip te kunnen werken. Het is daarom belangrijk 
dat we elkaars wetenschappelijke taal leren spreken, zonder dat we de sterkte in 
de basisdisciplines verliezen. Het is dus ook belangrijk dat studenten breed op-
geleid worden, maar niet ten koste van het kunnen eigen maken van diep gaande 
kennis van een geselecteerd gebied. Af en toe moet je gewoon de diepte in 
 kunnen duiken. Dus, onderwijs dat breedte aanbiedt zonder de diepte te verliezen, 
is mijns inziens het onderwijs van de toekomst. En voor een praktisch georiënteerd 
vakgebied als het mijne, speelt het opdoen van praktische vaardigheden daarin 
een cruciale rol. 

De helaasheid der dingen

Is het nog wel leuk om hoogleraar te zijn anno 2020? In het nieuws wordt met 
regelmaat gerapporteerd over de hoge werkdruk op de universiteiten, door toe-
nemende studentenaantallen, maar ook door de steeds grotere competitie voor 
onderzoeksgelden en een almaar toenemende regeldruk. Er zijn heel veel voor-
beelden te noemen van de toegenomen werkdruk, die de lol er echt uithalen af 
en toe, en ik ken geen enkele collega-hoogleraar die precies de betaalde 40 uur 
per week werkt. Maar we werken zoveel meer omdat we ons werk zo mooi en be-
vredigend vinden. 

Om weer terug te komen op La Grande Bellezza: de hoofdrolspeler in de film ont-
worstelt zich aan de oppervlakkigheid en de waan van de dag en zoekt de grote 
schoonheid in de zaken die er echt toe doen. Ik heb de schoonheid altijd gezocht, 
en gevonden, in het op een fundamenteel niveau willen begrijpen van moleculen. 
Maar meer nog in het mogen meehelpen opleiden van de volgende generaties 
ingenieurs en wetenschappers. Er is niets mooier dan studenten te zien binnen-
komen vol motivatie en nieuwsgierigheid, ze te zien groeien tijdens hun studie 
en promotie en ze na hun promotie te zien weggaan als volleerde onderzoekers 
die zaken voor elkaar gaan krijgen, terwijl ze tegelijkertijd hun bijdrage hebben 
ge leverd aan het grote raamwerk van de wetenschap. Uiteindelijk is dat het be-
langrijkste. Uiteindelijk is het dat wat er echt toe doet. En natuurlijk zijn er daar-
naast nog de verre reizen naar landen waar alles er anders aan toegaat, naar de 
prach tige vogels, dieren en planten die in de natuur te vinden zijn. Hiermee kan je 
 nieuwe energie op doen, om de volgende vernieuwing of verandering waar je het 
nut niet van inziet toch weer aan te kunnen. 
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 mogelijke richtingen en lieten de potentie van dit prachtige systeem in al zijn 
breedte zien: van katalyse met licht en bacteriën erbij, tot nieuwe reversibele 
 materialen. Lin Lin Deng and Anjana Sathyan: You both came from very far away, 
and I am very happy that you selected Eindhoven for doing your PhDs. The two of 
you will be my first “real” PhDs of which I will be first promotor, and this makes me 
extremely proud. En Stefan Wijker, net begonnen aan een nieuw hoofdstuk voor de 
polymere nanodeeltjes: ik ben erg benieuwd naar de nieuwe inzichten die we krij-
gen wanneer we de structuur van de nanodeeltjes nog beter kunnen controleren.

Er is ook een heel aantal promovendi en postdocs die aan andere onderwerpen 
hebben gewerkt waarover ik dan ook een mening mocht hebben: Pol Besenius, 
Maarten Smulders, Seda Cantekin, Isja de Feijter, Janus Leenders, Matt Baker, Bas 
van Genabeek, Beatrice Adelizzi, Nate van Zee, Chidambar Kulkarni, Anindita Das, 
Balu Thota en Katja Petkau: dank voor de fijne, inspirerende en zeer productieve 
samenwerkingen. Ofschoon de onderwerpen soms zeer divers leken, werden ze 
allemaal gedreven door hetzelfde: nieuwsgierigheid, prachtige moleculen en de 
wil om interacties tussen die moleculen op een fundamenteel niveau te begrijpen. 
Ook veel dank aan de huidige generatie promovendi, postdocs en masterstu-
denten; ik hoop dat we samen nog veel nieuwe dingen gaan ontdekken.

Ik wil ook graag het MST-team bedanken: in het bijzonder mijn practicum/VCT 
maat Jolanda Spiering voor een veelheid aan gezond verstand, efficiëntie en 
 immense inzet voor onderwijs, onderzoek en organisatie. Lorenzo Albertazzi voor 
de vele biologische avonturen met polymere nanodeeltjes en het ITN-netwerk, Ilja 
Voets voor alle scattering bijdragen waardoor we veel, heel veel beter zijn gaan 
begrijpen, Ghislaine Vantomme voor onderwijs en “to cap or not to cap”-vragen, 
Huub ten Eikelder en Bart Markvoort voor de prachtige modellen die ons zoveel 
inzicht hebben gegeven, en ons analytisch topteam Joost van Dongen en Xianwen 
Lou, voor alle analytische bijdragen. Alle andere MST-collega’s en ondersteunend 
personeel specifiek Carla Bouwman en Martina Jiricka, de supersecretaresses, voor 
het creëren van een geweldige werksfeer. En ik wil graag het bestuur en mede-
werkers van de faculteit Chemische Technologie en Chemie bedanken: ik heb mij 
zelden ergens zo thuis gevoeld als in deze kleine maar hele fijne faculteit. 

Tot slot: familie. Zonder de onvoorwaardelijke steun van mijn grootouders en 
 vader, die hier helaas niet meer bij kunnen zijn, zou dit alles nooit gebeurd zijn. 
Zonder de continue aanmoedigingen van mijn moeder—die mij als opgroeiende 
tiener ongeveer iedere avond tijdens de afwas vertelde dat vrouwen alles kunnen 
wat mannen kunnen, maar het dan beter doen—zou ik hier nu ook niet staan.  

Dankwoord

De weg hiernaartoe was lang, maar de basis voor dit alles is zeker gelegd op 
de vrije Humaniora voor Meisjes in Maaseik. Onder de bezielende leiding van 
 Juffrouw Coenen, onze wiskundelerares, hadden we acht uur per week wiskunde 
met zijn achten. Ik heb veel gezucht en geklaagd, maar ik ben ervan overtuigd dat 
ik zonder de goede werkhouding en een zeer degelijke basis in wiskunde, die ik 
van Juffrouw Coenen heb meegekregen, nooit de studie Scheikundige Techno-
logie in Eindhoven had gehaald. 

Dan zijn er de mensen die inspireren en blijven inspireren. Ik wil dan ook graag 
Bert Meijer bedanken voor de vele kansen mij geboden, de enorme inspirerende 
omgeving die hij heeft gecreëerd in Eindhoven en vooral de steun, discussies, ook 
vaak over vrouwen in de wetenschap, en zijn aanstekelijke enthousiasme. Jaren-
lang was er daarnaast Jef Vekemans, mijn rots in de branding. Niet alleen als mijn 
copromotor, maar ook toen ik terug was, ben ik blijven leren van u, waarvoor mijn 
grote dank. 

Het begin terug op de TU/e was net als een avontuur: samen met een aantal zeer 
getalenteerde HBO’ers hebben we het Spinoza Instituut vormgegeven en tot een 
succes gemaakt. En met de eerste promovendi: Bart van As, Mathijs de Geus, 
Jeroen van Buijtenen en Martijn Veld hebben we hard geprobeerd enzymatische 
polymerisaties een plaats te geven in de wetenschap. Dat is niet helemaal gelukt, 
maar ik heb er heel veel van geleerd. 

De eerste stappen in de conformationeel gecontroleerde nanodeeltjes werden 
gezet door Tristan Mes en Takaya Terashima, gevolgd door Patrick Stals, Elisa 
 Huerta, Müge Artar, Nobu Hosono, en Martijn Gillissen. Zij zorgden ervoor dat we 
bijna alles begrepen en dat we ook katalyse met de deeltjes konden doen. Dank 
voor jullie harde werk en de kritische discussies die we over van alles en nog wat 
hadden. Ook dank voor de grote sprongen voorwaarts in de wonderlijke wereld 
van polymere nanodeeltjes die we in relatief korte tijd maakten. 

Het stokje werd overgedragen aan Yiliu Liu, Thomas Paulohrl, Gijs ter Huurne, 
Lafayette de Windt, Marcin Sleczkowski, Julian Sklorz, Brigitte Lamers en Fabian 
 Eisenreich. Zij diversifieerden het concept van polymere nanodeeltjes in alle 
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Curriculum vitae

Prof.dr.ir. Anja Palmans is per 1 april 2019 benoemd tot hoogleraar 
Supramoleculaire Chemie en Katalyse aan de faculteit Scheikundige 
Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Anja Palmans studeerde scheikundige technologie aan de Technische Univer-
siteit Eindhoven (1992). Ze promoveerde aan dezelfde universiteit op het gebied 
van de supramoleculaire chemie (1997). Na een postdoctorale periode aan de 
ETH Zurich in Zwitserland, gevolgd door een baan als onderzoeksmedewerker 
bij DSM in Geleen, keerde ze in 2002 als NRSCC fellow terug naar de faculteit 
Scheikundige Technologie van de TU/e. Van 2002 tot 2010 coördineerde ze het 
Junior Researchers Instituut. In 2005 werd ze universitair docent, gevolgd door een 
aanstelling als universitair hoofddocent in 2010. Sinds april 2019 is ze hoogleraar 
Supramoleculaire Chemie en Katalyse aan de TU/e. Ze is vooral gefascineerd door 
het vouwen van polymeren tot efficiënte katalysatoren. Ze wil begrijpen hoe kleine 
moleculen grotere, functionele structuren kunnen vormen. 

Ik moest trouwens wel iedere avond afdrogen en mijn broer nooit. Ofschoon voor 
de meeste leden van mijn familie mijn activiteiten in Eindhoven waarschijnlijk een 
groot mysterie waren, hoop ik dat dit mysterie bij dezen een beetje is opgeklaard. 

Sjef: altijd, alles, overal.

Ik heb gezegd.
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