FUNDAMENTEEL ONDERZOEK

Van
fundamentele
waarde
Wetenschappers die kennis alleen om
de kennis vergaren, puur uit nieuwsgierigheid. Dat is de kern van fundamenteel onderzoek. Nieuwsgierigheid
is de bron van innovatie.

TEKST: HIDDE BOERSMA
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Waarom wetenschap niet altijd direct een
economische waarde hoeft te hebben
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‘We moeten op zoek naar totaal
nieuwe chemische processen’

H

ij wilde gewoon weten of het
kon. Diverse scheikundigen
voor hem hadden zich er al
op stuk gebeten, maar Fritz
Haber was vastberaden: het
moest en zou hem lukken om
stikstof te laten reageren met
waterstof, om zo ammoniak
te krijgen. Dat het nog niemand gelukt
was, zat hem vooral in de stabiliteit van
stikstof. Stikstof is zo stabiel, dat het met
niets reageert. 78 procent van onze lucht
bestaat uit stikstof, maar er gebeurt niets
mee. Wij ademen het in, maar net zo snel
weer uit, zonder dat we het gas opnemen.
Allemaal door die stabiliteit.
Maar Haber, een Duitse chemicus, liet
zich niet zomaar uit het veld slaan. In
1909 verhitte hij een mengsel van stikstof
en waterstof tot zo’n 400 graden Celsius,
en hij voerde de druk op tot 200 bar, 200
keer de normale luchtdruk buiten. En ja
hoor: de stikstof ging stuk en reageerde
met waterstof tot ammoniak, dat langzaam zijn proefopstelling in druppelde.
De gevolgen waren niet te overzien. Het
proces werd opgekocht door het chemiebedrijf BASF, dat ammoniak vervolgens
wist in te zetten voor een legendarische
toepassing: de productie van kunstmest.
Geschat wordt dat nu ongeveer een derde
van de wereldbevolking zijn voedsel te
danken heeft aan de vinding van Haber.
Zonder de Duitse scheikundige was het
onmogelijk geweest om de hoeveelheid
voedsel te produceren die vandaag de dag
geproduceerd wordt.

We willen resultaat
Het is een voorbeeld van de kracht van
fundamenteel onderzoek. Haber wilde
niks anders dan kennis vergaren, puur
uit nieuwsgierigheid. Maar zijn vinding
veranderde de wereld, op een manier die
hij nooit had kunnen bevroeden. Helaas
blijft het ondanks zulke succesverhalen
moeilijk om de waarde van fundamenteel onderzoek goed over te brengen.
De wil om toegepast onderzoek te doen
met snelle resultaten, maakt dat fundamenteel onderzoek in Nederland onder
druk staat. ‘Nederland is goed in fundamenteel onderzoek’, zegt Ben Feringa,
hoogleraar organische chemie aan de
Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter
van het gebiedsbestuur chemische wetenschappen bij NWO. ‘Mijn vakgebied doet
het bijvoorbeeld heel goed. We scoren
goed in internationale vergelijkingen en
er worden belangrijke resultaten behaald.
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Maar tegelijk besteedt Nederland relatief
weinig geld aan onderzoek in vergelijking
met een aantal van de omringende landen
en heeft het moeite om voor langere tijd
hetzelfde beleid te voeren.’ En dat terwijl
fundamenteel onderzoek twintig tot wel
vijftig jaar stabiliteit nodig heeft om echt
verder te komen.

Investeren is nodig
Volgens Feringa is investeren in fundamenteel onderzoek essentieel om echte
innovatie af te dwingen. ‘Fundamenteel
onderzoek stelt vragen waarvan we nog
niet eens weten dat we ze moeten stellen,
laat staan dat we weten of we de goede
vragen wel stellen. En dat gaan we nodig
hebben om de grote uitdagingen die op
ons af gaan komen echt op te lossen’, zegt
hij. Feringa doelt hierbij onder meer op
de energie- en grondstoffencrises die eraan zitten te komen. Niet alleen onze olie
en gas raken op, maar ook grondstoffen
voor bijvoorbeeld elektronische componenten zijn over een aantal decennia uitgeput. Om onze huidige levensstandaard
op peil te kunnen houden, zullen totaal
nieuwe scheikundige principes moeten
worden ontdekt. ‘Veel toegepast onderzoek verbetert en optimaliseert bestaande
processen. Dat is belangrijk, maar alleen
daarmee komen we er niet’, zegt Feringa.
‘Door middel van fundamentele wetenschap vergroten we onze reikwijdte en
komen we tot nieuwe ideeën en principes,
die ons duurzamer met grondstoffen laten
omgaan. We moeten op zoek naar scheikundige processen waar we nog amper
van weten dat ze bestaan.’

Goed idee vergt tijd
Zulke zoektochten vragen ruimte en tijd
voor creativiteit. ‘Wetenschappers die op
de universiteit aan fundamenteel onderzoek werken, floreren als ze niet in een
keurslijf worden gedrukt, als ze niet het
gevoel krijgen dat ze op korte termijn iets
moeten leveren. Ze moeten tijd krijgen
om verrassende en onverwachte observaties uit te zoeken. Het is goed om af en
toe te verdwalen in de wetenschap’, zegt
Feringa. Als er eenmaal zo’n omgeving
is gecreëerd, dan trekt dat ook weer de
beste nieuwe creatieve geesten, waardoor
het mogelijk is om steeds voorop te lopen
in de wetenschap. ‘Vrij en ongebonden
onderzoek is de sleutel om echt tot innovatie te komen.’
Feringa zelf werkt al zo’n 25 jaar in het
fundamentele onderzoek. Hij begon zijn
carrière met onderzoek naar chiraliteit,
ofwel spiegelbeeldchemie. Van veel moleculen zijn er twee varianten die elkaars
spiegelbeeld zijn: een linksdraaiende en
een rechtsdraaiende vorm. De vraag die
Feringa nog altijd bezighoudt, is waarom
er in de natuur alleen gewerkt wordt met
linksdraaiende moleculen. Zijn werk van
destijds heeft ondertussen de weg naar
een toepassing gevonden. ‘Vroeger was
het heel moeilijk om alleen een van beide
vormen te produceren, je kreeg altijd een
mengsel van de twee. Door het fundamentele onderzoek aan chiraliteit snappen we
nu goed hoe we bijvoorbeeld alleen de
linksdraaiende variant moeten maken’,
zegt Feringa. ‘En dat komt van pas in de
farmaceutische industrie. Van veel medicijnen is alleen een van de beide spiegel-

Energie uit de sterren

3

scheikundigen die met een onverwachte
vondst de efficiëntie van zonnepanelen
verbeteren. Het kan verkeren als wetenschappers de kans krijgen om in vrijheid
onderzoek te doen naar onbegrepen resultaten. Harry Kroto, Richard Smalley en
Robert Curl probeerden in de jaren 80 na
te bootsen wat er voor chemische reacties
plaatsvinden rond sterren, toen ze met hun
massaspectrometer (een apparaat om de
massa van moleculen te bepalen) een
resultaat tegenkwamen dat ze niet thuis
konden brengen. Na enkele berekeningen
en verder onderzoek kwamen de chemici
tot de conclusie dat het moest gaan om

een nieuwe koolstofverbinding met een
bijzondere vorm: die van een voetbal. De
vinding werd gedoopt tot ‘buckybal’ en
leek in het begin vooral fundamenteel
van belang te zijn. Een directe toepassing
leek er niet te zijn. Totdat bleek dat deze
buckyballen heel goed in staat zijn om
energierijke elektronen op te nemen. En
dat maakte de bal uitermate geschikt om
zonne-energie om te zetten in elektrische
stroom, iets wat uitstekend van pas komt
in zonnecellen. Zo zou het zomaar kunnen
dat onderzoek naar ver afgelegen hemellichamen ons in de toekomst gaat voorzien
van energie.
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Kleurrijk toeval

E

en vrij en ongebonden onderzoeksklimaat is ook
een goede basis om tot serendipiteiten te komen:
verrassende wetenschappelijke vondsten die buiten
het oorspronkelijke idee van het onderzoek vielen,
maar die wel veel impact hebben. Voorbeelden hiervan zijn van alle tijden. Zo zocht de Engelse onderzoeker William Perkin in 1856 naar een manier om
kinine te maken. Dat middel werd ingezet als medicijn tegen malaria, maar het oogsten ervan uit de
kinaboom was kostbaar en tijdrovend. Een manier
om het synthetisch te produceren zou zeer welkom

zijn. En dus begon Perkin stoffen te mengen waarvan hij wist dat de gecombineerde molecuulformule
precies die van kinine was. Maar in plaats van kinine
maakte hij op een dag aniline, een paarse kleurstof.
Meteen wist Perkin dat hij goud in handen had. In
die tijd moest kleurstof uit planten en bomen worden
gehaald en was kleurrijke kleding alleen weggelegd
voor de rijken. Deze vondst legde de basis voor de
kledingverfindustrie. Door de toevallige ontdekking
van Perkin kan iedereen gekleurde kleding dragen
en is de wereld een stuk kleurrijker geworden.
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Niemand kon de komst van antibiotica
voorspellen, nu kunnen we niet zonder

Plastics en panty’s

F

undamenteel onderzoek vindt de antwoorden op
vragen die niemand stelt. Zo bestonden aan het
eind van de 19de eeuw geen verpakkingsmaterialen
die flexibel, goed afsluitend en supersterk waren. Tot
er uit de scheikunde opeens berichten kwamen van
een nieuwe materiaalsoort die al die eigenschappen
wel had: polymeren. In het begin ontstonden ze per
ongeluk, zonder dat de uitvinder er het nut van in
zag. De Duitse scheikundige Hans von Pechmann
verhitte in 1899 de stof diazomethaan en eindigde
met een wax-achtige substantie in zijn reageerbuis.
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Pas 34 jaar later werd het belang van zijn vinding
ingezien. Wat er onderin het buisje zat was polyetheen, afgekort PE, 2 letters die je nu onderop
alle plastic zakjes ziet staan. En het bleef niet bij
plastics. De polymeerchemie kwam met allerlei
nieuwe stoffen op de proppen. Zo ontwikkelde een
jonge wetenschapper bij het bedrijf DuPont in 1928
de stof nylon, de basis van onze panty’s en andere
kleding. Beide fundamentele vindingen veranderden
de wereld, door antwoorden te vinden op vragen die
niemand stelde.
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beeldvormen, de linksdraaiende variant
bijvoorbeeld, werkzaam in het lichaam.
Soms is de rechtsdraaiende variant zelfs
schadelijk. Nu kunnen ze apart worden
geproduceerd.’

Scoren is moeilijk
Feringa geeft toe dat fundamenteel onderzoek lastiger is geworden in het laatste
decennium. Het laaghangende fruit is al
een beetje geplukt. ‘Chemie is big science
geworden’, zegt hij. Om op de grenzen
van het weten te kunnen werken, zijn er
nu gigantische investeringen nodig. ‘Kijk
maar naar ons lab. We hebben een NMRfaciliteit, meerdere massaspectrometers,
verschillende extreem verfijnde microscopen, röntgenapparatuur en nog veel
meer. Zonder zulke kostbare apparatuur
is het onmogelijk om baanbrekende resultaten te boeken. En als je stopt met het
aanschaffen van de nieuwste apparaten,
dan loop je snel achter de feiten aan. Dan
kun je niet meer echt werken aan grensverleggende wetenschap.’
Maar hoewel er veel is ontdekt de vorige
decennia, staan veel gebieden binnen de
chemie nog helemaal aan het begin. Zo
werkt Feringa op dit moment in een groot
consortium aan het begrip van complexe
moleculaire systemen die functioneren
buiten het chemische evenwicht. Dat zijn
systemen waar moleculen veelal niet met

stabiele bindingen aan elkaar vastzitten,
maar waar ze juist door zwakke interacties (zoals waterstofbruggen) bij elkaar
worden gehouden. En daar is nog nauwelijks iets over bekend. ‘We zijn heel goed
in chemie van systemen die in evenwicht
zijn. Onze chemische industrie is daarop
gestoeld’, legt Feringa uit. ‘Maar levende
systemen zijn juist continu uit evenwicht.
Het is de basis van onze ademhaling en
beweging bijvoorbeeld. Zouden ze in evenwicht zijn, dan komt alles stil te staan en
zijn we dood. Maar hoe werken systemen
die uit evenwicht zijn, hoe zijn ze te controleren? Daar weten we nog bijna niets
van af. Het begrip daarvan opent de weg
naar nieuwe toepassingen, maar ook naar
inzicht in het functioneren van levende
organismen.’ Feringa bouwt nu aan bewegende moleculaire motoren, geïnspireerd
op onder meer de zweepstaart waarmee
bacteriën voortbewegen. ‘Nu nog fundamenteel, maar uiteindelijk kan dat leiden
tot bijvoorbeeld nanorobotjes die in het
lichaam op zoek gaan naar tumoren om
ze uit te schakelen. Op die manier zouden
we kanker wellicht veel eerder kunnen opsporen en behandelen dan met de huidige
technieken.’

Onvoorspelbaar mag
Het bijzondere aan fundamenteel onderzoek is dat dingen worden ontdekt, waar-

van we niet eens wisten dat we ze nodig
hadden. ‘Veel mensen denken: we hebben
toch goede pc’s, goede auto’s en goede
materialen, dat hoeft toch niet zo veel
beter?’ zegt Feringa. ‘Maar denk je eens
in dat we eenzelfde houding hadden aangenomen in het begin van de vorige eeuw.
Destijds had iedereen zich er in dat geval
bij neergelegd dat een groot deel van de
kinderen al op zeer jonge leeftijd overleed aan infectieziektes. Niemand kon de
vondst van antibiotica voorspellen, maar
het gebeurde door fundamenteel onderzoek wel. Nu antibioticaresistentie onder
bacteriën een groot probleem begint te
worden, is het hopen dat er weer zoiets
gevonden wordt.’
Volgens de chemiehoogleraar moeten we
af van het idee dat wetenschap directe
economische waarde moet hebben. ‘Wie
kon in hemelsnaam voorspellen wat de
ontwikkeling van de transistor in de jaren
vijftig voor economisch effect zou hebben?
Nu kunnen we ons geen wereld zonder
computerchips meer voorstellen. Als we
wetenschappers in vrijheid hun nieuwsgierigheid laten volgen, dan vinden we uiteindelijk wel oplossingen voor de meest
urgente problemen, dan kunnen we als
Nederland echt voorop lopen als het gaat
om innovatie.’
redactie@quest.nl
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