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Macromoleculen

Op de bres voor
fundamentele kennis
Het vakgebied der polymeren is' zowel nationaal
als interáationaal, nog steeds sterk in ontwikke-
ling. Met name is er èen duidelijke verschuiving
van aandacht gaande van bulkpolymeren naar

speciale materiálen voor constructieve, biomedi-
s^che, elektrotechnische, optische en membraan-
toepassingen. Aan de Nederlandse Universiteiten
voltrekt zich een geleidelijke verschuiving naar

toepassingsgericht onderzoek, hetgeen.o'a.' met

name tot uitlng komt in het participeren in diverse
Innovatieve Onderzoekprogramma's (IOP's)'

Dezeparticipatie is noodzakelijk om in Nederland
bij de ontwikkelingen op een aantal belangrijke
gebied"n niet achtér te blijven. Het gevaar.dreigt
échter dat het fundamentele onderzoek in het
gedrang komt, waardoor zowel voor het toepas-
iingsgerichte werk als voor het handhaven van een
hoógïetenschappelijk niveau in de toekomst, de

basis zou verdwijnen.

A. L. German

Polymeren danken hun brede en gev.arieerde toepass-ings-

mogelijkheden aan de grote verscheidenheid in mechani-

schë, iheologische, thérmische, chemische en optische

eigenschappe-n, hun bestendigheid tegen aantasting, als-

-Ëde uan de veelal goedkope uitgangsstoffen en de meestal

snelle, laag-energetische en efficiënte technieken van vorm-

geving.
" 

Tot- de conventionele polymeren worden gerekend de

kunststoffen (plastics, kunstharsen), de vezelmaterialen en

de rubbers. diè veelal in massale hoeveelheden tot produk-

ten worden verwerkt. Daarnaast richt de polymeerkunde

zich in de laatste jaren steeds meer op de ontwikkeling van

hoogwaardige materialen en produkten, ontworpen voor

speàale doe-leinden, waaraan een duidelijke.maatschappe-
li j t<e behoefte bestaat. Hiertoe behoren o'a' de membranen

en materialen voor biomedische, elektronische en optische

, toepassingen.
Er besáat tevens een grote behoefte aan materialen op

basis van polymeren, die dusdanig goede mechanische en

thermischê eigenschappen bezitten, dat ze geschikt zijn.voor

hoogwaardigà construèties in de vliegtuigbouw, de ruimte-

, vaar"t, de auïomobielfabricage en andere constructieve toe-

passingen. Deze 'engineering plastics' omvatten drie klas-
' sen, te weten:

n de 'specialty polymers', speciaal ontworpen poly,meren

met een hoge- inherente stijfheid, lange-duur sterkte en

temperatuur resistentie ;
tr de composietmaterialen, kunststoffen die versterkende

componenten bevatten als bijv. hoge-modulus vezels van

grafiet, aromatische polyamides of polyetheen;
É de polymeermengèls, 'legeringen'van twee of meer poly-

-et"n, en de copolyheren, in het bijzonder de blokcopoly-
meren.

Deze ontwikkelingen hebben aanleiding gegeven tot.een

snel qroeiende induítriële bedrijvigheid met een kennisin-

tensióve aanpak van hoge kwaliteit. De behoefte aan nieuwe

hoogwaardige kunststofmaterialen en aan onderzoekpro-
gruÀma't in-die richting is in diverse nationale en internatio-

ia le rapporten benadrukt  en v indt  z i jn  erkenning in  o 'a '

Nederlándse en Europese onderzoek- en ontwikkelingssti-
muleringsprogrammats op dit gebied (IoP's 'Polymeren',
'Membranen' en'Verf'; enrre).

Universitair polYmeeronderzoek
De polymeerwetenschap is een-in essentie sterk interdisci-

plinaii gebied. Het is dan ook verheugend te kunnen consta-

ieren dát binnen de w.g. Macromoleculen een voldoende

breed scala van onderzóekinteresses is vertegenwoordigd'
De daaruit voortvloeiende samenwerkingen, discussies en

confrontaties vormen één der voorwaarden voor grensver-

leggend onderzoek van internationaal niveau. In de werkge-

méénschap zijn 14 universitaire werkgroepen actief op de

volsende terreinen:
n materiaalkunde van PolYmeren;
! polymerisaties;
n polymere kata lyse:

PERSONELE ONDERSTEUNING voor polymeeronder'

zoek in Nederland (totalen w.p. Yoor de 14 werkgroepen van

de w.g. Macromolecuten) (a) IOP, STW, EZ, lnd', etc';
(b) Univ-vast; (c) Univ-tijdeliik) (d) SON.
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n biomedische materialen;
E polymeeroplossingen, rheologie.

De gewenste spreiding van de aandacht over deze deelge-
bieden is aanwezig. Er bestaat echter wel enige bezorgdhèid
over de ontwikkeling van de verhouding toepassingsgericht
vs. fundamenteel onderzoek.

De personele steun voor het toepassingsgerichte onder-
zoek via rop's ( 'Polymeercomposieten en bijzondere poly-
meren', 'Membranen' en 'Verf'), via STW. EZ en contractre-
search vertoont in de periode 1981-1986 een oovallend
sterke groei  (z ie d iagram a) .  Met  de verdere invul l ing van de
bestaande Iop's en plannen voor een aparte top 'Blomedi-

sche Materialen' zal deze tendens sterk doorzetten (schat-
ting voor 1987 in diagram a).
Omdat we in Nederland alle zeilen zullen moeten biizetten
om niet achter te bli jven bij de snelle ontwikkelingen op het
gebied van de nieuwe materialen, valt deze versterkinÀ toe
te  j u i chen .

Anderzijds dreigt als gevolg van deze prioriteitsstell ing
aan het fundamentele onderzoek te weinis aandacht té
kunnen worden besteed. Dit gevaar bli jkt duideli jk uit de
sterk achterbli jvende ontwikkeling van de personele steun
voor het fundamenteel gerichte oiderzoek 

'binnen 
de w.g.,

weergegeven in diagrammen b, c en d. HeI vaste w.p. (b)
toont een lichte toename! voornameliik vanwese een toe-
name in de u(h)d-categor ie.  Het  t i jde i i jk  perso-neel  eerste
geldstroom (c) geeft herstel te zien t.o.v. 1981, van echte
groei is echter nog nauwelijks sprake. De toename van de
personele soN-steun (d) is gemiddeld uiterst gering.

Voortzetting van de gesignaleerde tendenzen zou kunnen
leiden tot aantasting van het beschikbare reservoir aan
fundamentele kennis en tot een te pragmatisch-empirische
gerichtheid aan onze universitaire instell ingen. Hèt sterk
groeiende innovatieve en toepassingsgerichte onderzoek zal
slechts succesvol kunnen ziin vanuit een sterke basis aan
degeli jk fundamenteel werk. Daarom is een duideli ik twee-
sporenbeleid essentieel voor het eebied van de macromole-
culen, d.w.z. een groei van en naàruk op achtergrondonder-
zoek naast. het roepassingsgerichte werk. IJitbreiding van
SoN-steun is daarin dringend gewenst, maar SoN kan en mag
natuurli jk niet als enige verantwoordeli jk gesteld worden
voor het leveren van de noodzakeli jke compensatie. Ook in
de tor-programma's zelf dient het op peil houden van het
reservoir aan fundamentele kennis, evenals overisens de
materiële ondersteuning, de volwaardige aandácht te
kri jgen.

Grote vlucht
Het polymeeronderzoek neemt in binnen- en buitenland

een grote vlucht. Op alle genoemde deelgebieden van fun-
damenteel onderzoek neemt Nederland internationaal
gezien een herkenbare en in een aantal gevallen zeer voor-
a.anstaande posit. ie in. Deze omstandigheid tegt de verplich-
ting op om de (verheugend) grote belangstell ing van het
bedrijfsleven voor dit terrein met zorg te vertalen in even-
wichtige onderzoekprogramma's, opiat geen verstoring
maar eerder versterking van de opgebouwde internationalé
reputatie en concurrentiepositie optreedt.
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Moleculaire genetica

Vrees Yoor verschraling
en verlies positie
Het onderzoek binnen de werkgemeenschap
Moleculaire Genetica beweegt zich op het grens-
gebied van de Biologie en de Scheikunde waarbij- de bestudering van het levende organisme cen-
traal staat. De specifieke benadeiing van het
onderzoek, die onafhankelijk is van het orga-
nisme, kenmerkt zich onder meer door een mens-
sel van biochemische en senetische technieken. I-n
de werkgemeenschap vinOt in de verschillende
groepen onderzoek plaats van zeeÍ uiteenlopende
aard. Zo vindt men naast de studie aan plantaar-
dige en dierlijke systemen tevens onderzoek aan
bacteriën en bacteriofasen. Ondanks deze ver-
scheidenheid is er een uitstekende communicatie
tussen de verschillende werkgroepen.

P. van de Putte
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In vergeli jking met het onderzoek aan bacteriën en bacterio-
fagen staat het moleculair-genetisch onderzoek aan planten
nog in de kinderschoenen. De afgelopen jaren is de aan-
dacht.,vooral gericht geweest op het verkri jgen van een
geschikt genetisch systeem dat het mogeli jk moest maken
o.m ge-nen in planten over te dragen en ze daarin tot expres-
sie tebrengen. Ee1 van de weinige systemen die tot nog toe
bruikbaar zijn gebleken, is de overdracht van genen viieen
plasmide (Ti) dat voorkomt bii bacteriën die ' ian narure dir
plasmide overdragen in plantecellen en vervolgens deze
cellen aanzetten tot tumorgroei. Het gemanipuleerde Ti-
plasmide kan nog wel worden gebruikt óm genèn in planten
te introduceren, doch geeft geen aanleiding meer tot tumor-
groei.

De onderzoekgroep van prof. Schilperoort in Leiden
heeft internationaal een vooràanstaande rol gespeeld in de
ontwikkeling van dit systeem. Voor de agrobiotèchnologie
zijn de met _dit systeem gemanipuleerde planten van gróot
belang; op deze wijze worden namelijk nieuwe mogelijkhe-
den geschapen voor het verwerven van eigenschappen bij
planten die deze oorspronkeli jk niet bezaten, zoals bijvoor-
beeld resistentie tegen bepaalde ziekten of herbióiden.
Behalve voor de biotechnologie is deze techniek ook van
fundamenteel wetenschappetllt belang aangezten deze
techniek het mogeli jk maakt processen in planten en hun
regulatie te bestuderen. Dit onderzoek bevindt zich echter
nog in een beginstadium.

. Binnen de werkgemeenschap wordt expressie van
bepaalde plantengenen bestudeerd in de werkgroep Velt-
lamp (.vv), terwijl het vraagstuk hoe bepaalde eiwitten in
bepaalde o_rganellen van de planten terecht komen (topoge-
nese), in de werkgroep Van ArketlWeisbeek (nuu) woiOt
bestudeerd.

De bacterie-plant-interactie die zoals wij eerder zagen van
belang is  b i j  het  ontwikkelen van een genet isch svsteém (Ti -
plasmide) voor de planrecel is tevens van beiang bij 'de
symbiose van bacteriën en planten zoals o.a. te zien is bii
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