
‘Zijnonmogelijkeopdracht leidde totmijnNobelprijs’
HoogleraarHansWijnberg stimu-
leerdede jongeBenFeringa over de
grenzen vandewetenschap te kijken.
Uiteindelijk leverdedat Feringa een
Nobelpijs op.

‘Voormijn afstuderen kreeg ik
een eigenlijk onmogelijke
opdracht vanhem’, zegt
Nobelprijs-winnaar Ben

Feringa overHansWijnberg, hoogleraar
organische chemie inGroningen tus-
sen 1960 en1978. ‘Om toch te kunnen
afstuderen, heb ik hemdestijds een
beetje aangepast.Maar tijdensmijn pro-
motie-onderzoek is hetmij uiteindelijk
tochdeels gelukt.’

In het lichaamzijn er allerlei spiegel-
beeldstofjes, legt Feringa uit. ‘Links- en
rechtshandig’, noemthij ze.Hijmoest
één soort zien te selecteren, omdat dat
de ontwikkeling vannieuwemedicijnen
mogelijk zoumaken. Chemici in dehele
wereldwaren ermeebezig. De afstudeer-
opdracht vormdeuiteindelijk de op-
maat voor deNobelprijs die Feringa in
2016 samenmet enkele collega’s kreeg
voor het ontwikkelen van een ‘organisch
motortje’.

Wijnberg, die nade oorlog in deVS
scheikundehad gestudeerd, is Feringa’s
grote voorbeeld. ‘Hij namstudenten
mee tot aande grenzen vandeweten-
schap endaagde ze uit er overheen te
kijken’, vertelt Feringa. ‘Hij heeft bij-
voorbeeld altijd college aan eerste- en
tweedejaars gegeven.Hij wasmisschien
niet eens zo’n goededocent,maar als
hij ’smorgens in de krant over denieuw-
ste anti-conceptiepil vanOrganonhad
gelezen, kalkte hij tijdens zijn college
die ingewikkelde steroïde uit de losse
pols ophet bord. Aandehanddaarvan
behandeldehij de basiskennis. Ik vond
het fantastisch. Je zaghet belang vande
dingenwaarmee je bezigwas.’

AlsWijnberg inGroningenbezoek
kreeg van internationalewetenschap-
pers, regeldehij dat zijn beste studenten
ook een-op-eengesprekkenmet hen
hadden. ‘Voorheen spraken zulke be-
zoekers alleenmet dehoogleraar zelf.
DankzijWijnberg kon je ineens eenuur-
tjemet eenNobelprijswinnaar sparren.
Zó inspirerend. Alsof je als pupil een
balletjemag trappenmet JohanCruijff’,
zegt Feringa. ‘Hij stuurdemenaar deVS
en vroeg zijn collega’s daar omervoor te
zorgendat ik lezingenkongeven.Dan
stond ik opPrinceton ofCornell ineens
een verhaal te houden tegenover eenpu-
bliek van topwetenschappers.’

Wijnbergmoest op zijn 65stemet
emeritaat—zeer tegen zijn zin. Feringa
volgdehemopals hoogleraar organi-
sche chemie inGroningen. ‘Ik herinner
me zijn afscheidscollege. Vanwegede
drukte kondat niet in de aula,maarwas
deMartinikerk afgehuurd.Opde kansel
haaldehij de krant tevoorschijn en las
voor hoedeChinesemachthebbers net
warenbenoemd. “KameraadWu, 79, ka-
meraadXi, 80 enkameraadWu81.Over
tien jaarword ikmet applaus inChina
verwelkomd”, zei hij.’

Feringa doet al jarenhetzelfde als
Wijnberg. Tot voor kort gaf denu 67-ja-
rige hoogleraar zelf ooknog college
aan eerstejaars.Maar sindswat hij ‘the
magic call fromStockholm’ noemt, zijn
er eenhoop extra takenbij gekomen.

Nogmeer dan voorheen reist Feringa
dewereld over om lezingen te geven en
te pleiten voor hoogwaardig fundamen-
teel onderzoek. ‘Ik heb geen ideewat er
met dat organischemotortjemogelijk
is,maar het kandewereld op zijn kop
zetten.Het is onzemissie studentenop
te leiden voorwetenschap en innovatie
voor de komende tien, twintig jaar.’

Net alsWijnberg destijds heeft ook
Feringanoghelemaal geen zin om te

stoppenmet zijnwerk.Ombezig te
kunnenblijven, had zijn voorganger
kort voor zijn pensionering samenmet
enkele collega’s een eigen chemiebe-
drijf opgericht, Syncom.Op een gegeven
ogenblik boodhetwerk aanhonderd-
veertigman. Feringawerkt ooknog een
tijd door. Enkele jaren geleden al heeft
hij bedongendat hij tot zijn zeventigste
aandeuniversiteitmagblijven. ‘Ik had
subsidie voor onderzoekbinnengehaald

enwilde studentendaarbij begeleiden.
Deuniversiteit vonddat goed.’

Feringaheeft ook ooit eenbedrijf ge-
had,maar daarvanheeft hij de aandelen
verkocht. ‘Mijn hoofdtaak ligt hier op
deuniversiteit, waar zo veel spannend
onderzoek gaande is. Geld is leuk,maar
het belangrijkste is ommet je vakbezig
te zijn.Maar het is bestmogelijk dat ik
daarnaweermet een start-up gabegin-
nen.’

Leerling

Leermeester

Ben Ferin-
ga werd
in 1951
geboren

in een boerenge-
zin in het Drentse
Barger-Com-
pascuum. Hij
studeerde orga-
nische chemie in
Groningen, waar
hij vervolgens
promoveerde.
Feringa werkte
na zijn promotie
ruim zes jaar op
het laboratorium
bij Shell, eerst in
Amsterdam en
later in Engeland.
Omdat de pure
wetenschap bleef
trekken, accep-
teerde hij een
baan als universi-
tair hoofddocent
in Groningen
bij zijn oude
professor Hans

Wijnberg. In 1987
volgde Feringa
hem op als hoog-
leraar organische
chemie.
In 2016 won

Feringa de Nobel-
prijs voor de che-
mie, samenmet
de Franse schei-
kundige Jean-
Pierre Sauvage en
de Brit James
Fraser Stoddart
voor hun onder-
zoek naarmole-
culairemachines.
Feringawas

ook vice-voorzit-
ter van de Ko-
ninklijke Acade-
mie van
Wetenschappen.
Feringa is ge-

trouwd en heeft
drie dochters. Hij
woont in Paters-
wolde.

HansWijn-
berg
(1922-
2011) was

een internatio-
naal vermaarde
hoogleraar or-
ganische chemie
in Groningen.
Voor de oorlog
werd hij door
zijn ouders naar
de VS gestuurd.
Tijdens de Twee-

deWereldoorlog
werd hij achter
de Duitse linies
gedropt om voor
de geallieerden
informatie te ver-
zamelen. Vrijwel
zijn hele familie
is in Auschwitz
vermoord. Op
de foto hiernaast
hangt zijn portret
rechtsonder aan
de muur.

In de rubriek ‘Leermeesters’
vertellenmensen over hun
inspirator of voorbeeld.
Eerdere afleveringen vindt u
terug op fd.nl/leermeesters
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