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PROF. DR. BEN FERINGA, CHEMICUS

‘Voor een mooi
molecuul kun je me
wakker maken’
De gelauwerde Groningse chemicus Ben Feringa (64) doet
onderzoek op nanoniveau: de onzichtbare wereld van moleculen
en atomen. Hij vertelt Liesbeth Wytzes alles over nanomotortjes
die de werking van geneesmiddelen optimaliseren

B

en Feringa, hoekig gezicht, donkerblond haar, brilletje, heeft gewonnen:
de Körber European Science Award, de
Spinozapremie, de Prelog-gouden medaille, de Norrish Award, de Paracelsusmedaille, de Chirality-medaille, de Lilly European
Distinguished Science Award, het RSC Organic Stereochemie Award, de Humboldt Award, de Grand
Prix Scientifique Cino del Duca, de Cope Scholar
Award, de Marie Curie-medaille, de Nagoya Gold
Medal, de Chemistry for the Future Solvay Prize
en vorige maand de gouden Wilhelm August von
Hofmann-medaille. De enige prijs die hij nog niet
heeft, is de Nobelprijs voor chemie.
Niet dat hij daarvan wakker ligt, hij is de bescheidenheid zelve. Over zijn prestaties moeten anderen maar oordelen, zegt hij. Die geven hem almaar
prijzen, dus hij doet iets goed. Alsof dat allemaal
nog niet indrukwekkend genoeg is, is Feringa ook
nog zo iemand die in zijn vrije tijd, als het kan, de
Elfstedentocht rijdt. Hij is getrouwd en heeft drie
studerende dochters.
Feringa is hoogleraar organische chemie in
Groningen en verbonden aan een aantal andere
onderzoeksinstituten. Hij heeft een eigen onderzoeksgroep van ongeveer dertig slimme studenten
en promovendi, en is vicepresident van de Konink-
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lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Hij is een internationaal bekend expert op het
gebied van de moleculaire nanotechnologie. Die
speelt zich af in de onzichtbare wereld van chemische formules en reacties: veel en veel te klein om
met het blote oog of zelfs een doorsnee-microcoop
te zien. Nanos is afgeleid van het Griekse woord
voor dwerg.
Feringa groeide op als zoon van een veenkoloniale
akkerbouwer uit Barger-Compascuum, een dorp
aan het einde van de Drentse veenkolonies, in het
ruige gebied Bourtanger Moor. Zijn overgrootvader
was in 1866 één van de eerste zeven inwoners.
‘Mijn overgrootouders zijn daar begonnen als
Einsiedler uit Duitsland. Boekweitboertjes die uit
armoe naar Nederland trokken; ook omdat ze geen
dienst wilden nemen in het Pruisische leger.’

Suikerbieten

Als jongen wilde Feringa boer worden en vroeg hij
zijn moeder om een hoekje van de tuin. Daar ging
hij suikerbieten verbouwen, met zo veel succes dat
hij die aan zijn vader kon verkopen. Feringa was
‘een echt bèta-jongetje’. Hij had les van een ‘geweldige’ leraar scheikunde: meneer OpdeWeegh.
‘Ik werd op de middelbare school al heel erg
geboeid door hoe de dingen in elkaar steken in de
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De enige prijs
die de gevierde
Ben Feringa nog
niet heeft, is de
Nobelprijs voor
chemie
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‘Dat is natuurlijk persoonlijk. Maar de vorm kan
mooi zijn, de kleur, de symmetrie.’ Moleculen zijn
diverser dan er mensen op aarde rondlopen. En
het lichaam zit vol met miljoenen moleculen.
Feringa had college van professor Hans Wijnberg,
die deels in de Verenigde Staten had gestudeerd
en daar een Amerikaanse manier van onderwijzen
had geleerd. Een inspirerende beroemdheid.
‘Hij doorbrak het klassieke Europese systeem, gaf
heel veel vrijheid, stimuleerde ons om zelf ontdekkingen te doen, niet bij het handje gehouden te
worden. De beste willen zijn. Hij zorgde ervoor dat
we in contact kwamen met de beste wetenschappers, want iedereen kende Hans Wijnberg. Als ze
naar Europa kwamen, gingen ze ook naar Groningen. Dus ik kwam dankzij Wijnberg in aanraking
met beroemdheden, mensen die later de Nobelprijs wonnen, en als jong broekje krijg je daar een
enorme kick van.’
In 1988 werd Feringa hoogleraar in Groningen.
Hij volgde Wijnberg op. Daar hield hij zich bezig
met nanotechnologie en in 1999 kwam zijn grote
doorbraak: hij bouwde met zijn onderzoeksteam
voor het eerst een bewegend nanomotortje.
‘Een moleculair motortje, 1 nanometer groot,
dus 1 miljardste meter. Dat was een fundamentele doorbraak: daarvoor had niemand dat ooit
gedaan.’

Licht

Ben Feringa: ‘Een duif kunnen we niet nabouwen,
nog niet eens één cel. Maar we kunnen wel vliegen’

‘Ik was
op school
al geboeid
door hoe
de dingen in
elkaar steken
in de natuur’
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natuur en in de wereld. Ik vond scheikunde leuk,
praktischer dan wiskunde of natuurkunde. Met
scheikunde kon je knutselen. Ik ging het studeren
in Groningen en in mijn derde jaar maakte ik een
echt nieuw molecuul. Toen ben ik heel enthousiast
geworden. Ik maakte iets wat nog nooit eerder
had bestaan. Dat gaf zo’n kick. Dat is een enorme
stimulans geweest. Ik heb er geen spijt van dat ik
scheikunde ben gaan studeren; er ging een wonderlijke wereld voor me open.’
En nog is de betovering van het molecuul niet
uitgewerkt. Ruim veertig jaar later zegt Feringa:
‘Je kunt me wakker maken voor een mooi molecuul.’ Hij laat er eentje zien op zijn laptop: een
ingewikkelde constructie die uit verschillende
vormen en kleuren bestaat. Feringa kijkt er met
bewondering naar, zoals anderen naar een mooi
schilderij kijken. Wat is een mooi molecuul?

Je moet je dat nanomotortje voorstellen als een
constructie van een molecuul waarin een propeller
ronddraait onder invloed van licht. Ons lichaam
zit vol met nanomotortjes, die door de natuur
vakkundig in elkaar worden gezet. Biologische
nanomotortjes zorgen ervoor dat we onze spieren
kunnen bewegen, dat we kunnen lopen, praten,
rennen. ‘Als je ziet hoe een spier beweegt, is het
moeilijk voor te stellen hoe je hebt leren lopen,
hoe mensen de 10 kilometer kunnen rennen. Het is
waanzinnig hoe de natuur dat heeft bedacht.’
Het nanomotortje van Feringa is gemaakt van
koolstof-, zuurstof-, waterstofatomen.
‘We bouwen nieuwe moleculen door van bestaande moleculen atomen af te halen en er nieuwe aan
te zetten. Zo bouwen we een heel nieuw molecuul,
in een chemisch lab. We gebruiken chemische
reacties, die zorgen voor verbindingen die worden
gevormd of juist verbroken. Net zoals dat in je
lichaam gebeurt.’
Het kunstmatige nanomotortje is heel anders
dan het natuurlijke nanomotortje. Niet erg, zegt
Feringa. ‘Die Boeing waarin jij vliegt, vliegt anders
dan een duif. Hij is niet gemaakt van zacht materiaal, zoals een duif, en hij klappert niet met z’n
vleugels. Maar hij vliegt perfect! Een duif kunnen

we niet nabouwen, nog niet eens één cel. Maar we
kunnen wel vliegen.’
Feringa begint een lezing vaak met te wijzen op
de prestaties van de gebroeders Wright. Wilbur en
Orville Wright waren voor het eerst in staat te vliegen, in 1903. ‘Een afstand van 37 meter, het leek
nergens op. Maar ze vlogen! En honderd jaar later
zitten we met zeshonderd mensen in een Airbus.
Wie had dat voorspeld? De mensen toen zeiden:
als God had gewild dat we vlogen, had hij ons wel
vleugels gegeven.’
Hij wil maar zeggen: het is niet altijd meteen
duidelijk wat je kunt doen met een wetenschappelijk inzicht, een ontdekking, een doorbraak. Dat
nanomotortje is sinds 1999 wel aanzienlijk verbeterd: Feringa en zijn team maken nu moeiteloos
miljarden motortjes, ze hebben allerlei vormen
uitgeprobeerd. En het motortje gaat veel harder
dan het prototype. ‘Die eerste draaide één keer per
uur, nu draaien ze duizenden keren of zelfs meer
per seconde.’ De nanomotortjes worden in allerlei
materialen aangebracht. Ze reageren dan op licht.
Feringa stelt zich voor dat je dan bijvoorbeeld
wanden hebt die zich aanpassen aan de activiteit
binnen die kamer. Eén kleur voor het kinderfeestje, een andere kleur voor een chic kerstdiner.
‘Responsief gedrag, zoals je lichaam zich ook
aanpast en op allerlei signalen reageert. Denk aan
een scheur die zichzelf repareert. Oppervlakten die
zelfreinigend zijn, daar zijn we al mee bezig.’

Fourwheeldrives

Als je die motortjes niet kunt zien, hoe weet je dan
dat ze bestaan en dat ze bewegen? ‘We hebben methodes om dat te meten.’ Feringa laat een filmpje
zien waarin je inderdaad wat lichtjes ziet bewegen.
Het zijn rondrijdende nano-autootjes. ‘Fourwheeldrives,’ zegt de maker ervan met gepaste trots.
Al weten we dan niet precies wat we allemaal kunnen gaan doen met Feringa’s ontdekking, nu al is
duidelijk dat een nanomotortje een doorbraak op
medisch gebied kan zijn, bijvoorbeeld als het gaat
om de gerichte toediening van medicijnen. Feringa
heeft ook een motortje gemaakt dat als een schakelaar werkt. Hij zet zijn handen tegen elkaar en
maakt een klappende beweging. ‘Recent hebben
we zo’n moleculair schakelaartje ingebouwd in
een antibioticum. Dat schakelaartje kunnen we
aan- en uitzetten met licht. De resistentie tegen
antibiotica is een groot probleem, dat is algemeen
bekend. We gebruiken nu eenmaal heel veel
antibiotica en daar bouwen bacteriën resistentie tegen op. Dus we dachten: we plaatsen zo’n
schakelaartje in een antibioticum. Dat deden we.
Er gebeurt niks, tot je er een lampje opzet: dan heb
je plotseling een heel actief antibioticum, en gaan

Ben Feringa: ‘We doen zo’n schakelaartje in een antibioticum. Er gebeurt niks,
tot je er een lampje op zet: dan heb je plotseling een heel actief antibioticum,
en gaan de bacteriën dood’

de bacteriën dood.’ Het is dus geen schieten met
hagel meer, maar heel gericht; je zet het geneesmiddel aan waar en wanneer het nodig is.
‘Dus ergens in je lichaam zit een infectie, die plek
bestraal je met een lampje, en alleen daar werkt
het antibioticum. Na een aantal uren is het middel
uitgewerkt, de bacteriën groeien weer normaal, je
bouwt dus geen resistentie op.
‘Chemotherapie: alle nare bijwerkingen daarvan
zijn bekend. We dachten: als we nou zo’n lichtschakelaartje inbouwen in zo’n chemotherapeutisch geneesmiddel en we kunnen met een laser
met heel grote precisie dat schakelaartje aanzetten, dan doet het nergens iets – behalve op die ene
heel specifieke plek waarvan je weet dat er tumoren zitten. Je zet die laser erop, door dat licht zet je
het geneesmiddel aan en het werkt ter plekke.
‘Mijn droom is dat je heel kleine of moeilijk verwij-

‘Mijn droom
is dat je
kleine of
moeilijk
verwijderbare tumoren
zo aanpakt’
ELSEVIER
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Ben Feringa: ‘Alleen maar meer
respect voor de natuur’

‘O, als ik één
minuut zou
hebben om
over 100 jaar
te kijken!
Geef me die
minuut!’

derbare tumoren op die manier aanpakt. Probleem
is nog dat we moeten proberen met licht in het lichaam te komen. Infrarood licht gaat dieper in het
lichaam, dat lukt met gewoon licht niet zo. We zijn
nu dus ook bezig met infrarood-schakelaartjes, om
dieper in het lichaam te komen.’
Een motortje hoeft niet per se de vorm van een
auto te hebben. ‘We bouwen ook onderzeeërtjes,
klein genoeg om door de bloedbaan te kunnen.
Alleen bewegen die niet op licht, maar op een stof
zoals suiker.
‘Ik heb wel voorspeld dat je over dertig, veertig
jaar zulke robotjes met een naald in je bloedbaan
injecteert, en dat die dan een tumorcel opsporen
of een geneesmiddel inbrengen.’
Dit gebeurt nu nog allemaal in laboratoria, en de
weg naar een werkelijk toepasbaar medicijn is
lang. Maar, zoals Feringa ook tegen zijn studenten
pleegt te zeggen: imagine the unimaginable. Denk
je het ondenkbare in. Wie had vijftig jaar geleden gedacht dat we nu mobieltjes en draagbare
computertjes zouden hebben, waarmee we in een
seconde contact kunnen maken met iemand in
Japan?
Om een succesvol onderzoeker te zijn, moet je
in de eerste plaats een hoge frustratietolerantie
hebben. En grenzeloos optimisme. Feringa heeft
dan iets geweldigs bereikt: dat ging natuurlijk
niet zomaar. ‘Het duurde zeven jaar voor het
nano-autootje er daadwerkelijk was. We hadden
ook een paar mislukkingen: sommige structuren
deden het gewoon niet. Zo gaat het: je komt met
een idee, maar heel veel ideeën werken niet. Dat
is punt één. Dan ben je maanden aan het prutsen
en blijkt dat het fout is. Dan moet je wel worden
gemotiveerd om door te gaan. Of je besteedt veel
tijd aan een subsidie-aanvraag: 90 procent van die
aanvragen wordt niet gehonoreerd. Je doet drie
jaar onderzoek, schrijft een artikel, en de referees
zijn niet onder de indruk. Maar het mooie van wetenschap is dat er ook altijd verrassende vondsten
zijn.’

Nieuwe Einstein

Is Feringa niet waanzinnig benieuwd naar de toekomst? ‘O, als ik één minuut zou hebben om over
honderd jaar te kijken – geef mij die ene minuut!
Je zult zien dat er waanzinnige ontdekkingen
komen, waarvan we nu geen enkel idee hebben.
En denk niet dat er geen nieuwe Einstein komt.
We hebben nog maar een tipje opgelicht van wat
allemaal mogelijk is en zeker in mijn vakgebied is
het zowat oneindig. De eerste miljard jaar zijn we
nog niet klaar!’
Feringa vertelt over mogelijke praktische toepassingen, maar niemand weet nu welke kant het
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opgaat met die nanomotortjes. ‘Dat vliegtuig lijkt
niet meer op wat de gebroeders Wright maakten.
Onze auto’s en fietsen zijn ook niet meer zoals
ze eerst waren. Misschien gebeuren er wel heel
andere dingen, gebaseerd op andere systemen dan
ik nu ontwerp.’
De volgende uitdaging is om dat motortje op een
zelf aangelegd weggetje te laten rijden. Met dat
soort dingen is Feringa bezig sinds 1999: hij probeert zijn uitvinding steeds beter te maken. Is het
motortje nu dan perfect? ‘Nee!!! De wetenschap is
nooit tevreden. De perfecte motor is er nooit.’
Hoe ingenieus dat nanomotortje ook is, de natuur
loopt voor. ‘Die heeft ook een voorsprong van een
paar miljard jaar. Ik heb de afgelopen dertig jaar
alleen maar meer respect voor de natuur gekregen,
hoe ongelooﬂijk mooi en ingenieus die in elkaar
zit. Het is heel erg moeilijk om die na te bootsen,
zo complex is het. Eén cel in je lichaam, één van
de miljarden cellen, kun je vergelijken met een
stad: met snelwegen, gebouwen, fabrieken, trams,
mensen, alles erop en eraan. Zo zit die ene cel in
elkaar.’

Groene plant

Ons lichaam is 40 procent van zijn energie kwijt
aan reparaties en onderhoud. ‘Wij weten niet zo
goed hoe dat werkt. Dus we moeten nadenken over
hoe de natuur voor dat onderhoud zorgt. Je hebt
nu grotendeels niet meer dezelfde cellen als tien
jaar geleden: je wordt voortdurend geregenereerd.
De meeste cellen worden vernieuwd, daar gaat
heel veel energie in zitten. Vervanging, reparatie,
onderhoud. Dat is een fascinerend aspect van mijn
vakgebied.’
Kijk eens naar een plant: een gewone, alledaagse,
groene plant. Die neemt zonlicht op en produceert
zuurstof en groene bladeren. ‘Dat proces is ingewikkelder dan de motor in je auto. De eﬃciëntie is
minder dan 1 procent en de hele machinerie wordt
elk half uur vernieuwd. Elk half uur! Dat doet die
plant automatisch, en alles wordt hergebruikt. Als
wij de CO₂ die wordt uitgestoten, konden omzetten
in iets nuttigs... Daarin moet worden geïnvesteerd!’
De cruciale vraag voor Feringa is een korte, maar
niet zo eenvoudige. Namelijk: hoe is het nu allemaal zo gekomen? ‘Wat is de oorsprong van
het leven? Hoe is het geweest voor de evolutie?
Wat zat er in die oersoep? Wat is er de eerste paar
miljard jaar gebeurd, dat je van dode materie bent
gekomen tot een eencellige bacterie. Waar komt
dat vandaan? Hoe is een verzameling chemische
stofjes tot leven gewekt? Hoe kan dat? Dat is voor
mij de belangrijkste wetenschappelijke vraag.’

@LiesbethWytzes

