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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel B Auteurswet  j° het Besluit van  juni , St.b. , zoals gewijzigd bij het Besluit van  augustus , St.b.  en artikel  Auteurswet , dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus ,  AW Amstelveen). Voor
het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel  Auteurswet ) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Mevrouw de Rector Magnificus,
Mevrouw de decaan,
Geachte leden van het Curatorium,
Geachte collega’s,
Beste vrienden en lieve familie,
Wij zijn hier bijeen gekomen omdat ik vandaag openlijk het hoogleraarsambt
aan de Universiteit van Amsterdam aanvaard. De titel van de rede die ik daaraan gekoppeld heb is Een radicale aanpak van katalyse? Natuurlijk!
Dit is natuurlijk een radicaal spannend moment voor een wetenschapper.
Prachtig, maar ook een beetje ongemakkelijk. Het is namelijk niet eenvoudig
om voor een gemengd publiek van collega’s, directe familie en vrienden duidelijk te maken wat mij drijft. Om de rede toegankelijk te houden voor iedereen heb ik daarom besloten het woord in hoofdzaak te richten aan de personen onder u die niet of in beperkte mate onderwezen zijn in de chemie. Ik
reken er daarom op dat het chemisch intellect onder u mij vergeeft dat ik
daarbij gebruik zal maken van vergaande simplificaties, ongebruikelijke termen en beeldspraak. Ik ga het in ieder geval over radicalen hebben, want
radicaalreacties zijn in mijn optiek de meest interessante en spraakmakende
reacties die er bestaan!

Katalyse
Naast radicalen gaat deze rede ook over katalyse. Die term wil ik eerst uitleggen. We weten allemaal dat de uitlaat van onze auto is uitgerust met een katalysator. Sommigen van ons kennen die katalysator vooral vanwege het feit dat
het een dure grap is om zo’n katalysator te vervangen. Een katalysator in de
uitlaat van een auto versnelt de ontleding van schadelijke stikstofoxides in de
uitlaatgassen. Het is een nuttig onderdeel, want het vermindert de uitstoot
van schadelijke stoffen in de lucht die we inademen. Stikstofoxides zijn namelijk giftig en verantwoordelijk voor de vorming van zure regen. De uitlaatkatalysator is slechts één voorbeeld van een katalysator. De chemische indu-



Katalysator in de uitlaat van een auto

Cytochroom P; een enzym

strie maakt veelvuldig gebruik van katalyse om reacties sneller, schoner en
goedkoper te laten verlopen.
Ook in de biologie wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van katalyse. Enzymen zorgen er bijvoorbeeld voor dat stofwisselingsprocessen in levende cellen
snel, schoon en dus efficiënt verlopen. Vaak verloopt een chemische reactie,
of een biochemisch proces, zelfs helemaal niet zonder de hulp van een katalysator.
In een simplistisch beeld kun je een katalysator vergelijken met een helpende hand. De helpende hand brengt verlegen moleculen bij elkaar en zorgt
ervoor dat die moleculen gemakkelijker een reactiebarrière kunnen overwinnen. In aanwezigheid van een katalysator verloopt de reactie dan gemakkelijker en sneller dan zonder die katalysator. De katalysator wordt daarbij zelf
niet verbruikt en één helpende hand kan heel veel substraat moleculen bij
elkaar brengen en de muur over helpen om zo een gewenste reactie voor elkaar te krijgen.

Katalysator is een ‘helpende hand’
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Daarbij wordt vaak, als direct gevolg van het feit dat een gewenste reactie
sneller verloopt, een ongewenste reactie onderdrukt en zo zorgt de katalysator
dus ook voor een schonere reactie.
Een goed voorbeeld is de ontleding van waterstofperoxide. Dat is een
onstabiele vloeistof die onder andere gebruikt wordt als bleekmiddel. Waterstofperoxide is ook verwerkt in raketbrandstof. Het heeft de neiging om te
ontleden in zuurstofgas en water, maar dat gebeurt niet spontaan. De reactiebarrière is te hoog voor een spontane reactie. Er is dus een helpende hand
nodig, een katalysator. Zodra je een katalysator aan waterstofperoxide toevoegt kan de reactiebarrière gemakkelijker overwonnen worden en vindt er
een heftige reactie plaats waarbij veel gas vrijkomt. Dit is een grappig voorbeeld wat het principe van katalyse goed illustreert, maar katalyse is ook een
serieuze business waar veel geld mee verdiend wordt.

Toepassing van Katalyse
In de industrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van katalyse. Een goed
voorbeeld van een industriële katalysator is een polymerisatiekatalysator.
Zo’n katalysator maakt het mogelijk om plastics te maken. Plastics die we
allemaal dagelijks gebruiken zoals polyetheen en polypropeen. Om polyetheen te maken heb je etheen-gas nodig. Dat gas reageert niet spontaan met
zichzelf. Alleen met behulp van een katalysator kun je er dus een plastic van
maken.

Etheen wordt gewonnen uit aardolie en ook in de olieraffinage wordt veelvuldig gebruik gemaakt van katalyse. Ook in de industriële synthese van medicijnen, landbouw producten, insecticiden, herbiciden, fungiciden, antibioti-
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ca en vele andere biologisch actieve verbindingen is het gebruik van een katalysator cruciaal.
Er wordt wereldwijd erg veel gebruik gemaakt van katalyse en er wordt dan
ook veel moeite in gestoken, veel geld in geïnvesteerd en veel geld mee verdiend.
Het is dan ook niet voor niets dat zoveel Nobelprijzen zijn uitgedeeld aan
chemici die zich op het gebied van de katalyse nuttig hebben gemaakt, zoals
Ostwald, Haber, Ziegler, Natta, Fischer, en Wilkinson. Ook recent nog. In
 kregen Knowles, Noyori & Sharpless de Nobelprijs voor de ontwikkeling
van de enantioselectieve katalyse. In  kregen Chauvin, Grubbs & Schrock
de Nobelprijs voor hun bijdragen in de metathese katalyse. In  was het
weer raak en werden Heck, Negischi en Suzuki beloond met de Nobelprijs
voor de ontwikkeling van palladium gekatalyseerde kruiskoppelingsreacties.
Reacties die veelvuldig gebruikt worden in de organische synthese. Stuk voor
stuk processen die de wereld hebben veranderd en die overal op de wereld
gebruikt worden om op een efficiënte manier medicijnen, voedingssupplementen, kunstmest, plastics en vele andere belangrijke stoffen en materialen
te maken.

Zonder het Haber-Bosch proces voor de synthese van ammoniak zouden we
nu ongetwijfeld kampen met een enorme hongersnood. Zonder de katalyse
van Ziegler en Natta zou er geen polyetheen en polypropeen bestaan waar de
vele onderdelen van onze televisies, auto’s, meubels en computers van gemaakt zijn.
EEN RADICALE AANPAK VAN KATALYSE? NATUURLIJK!



De politie en het leger zou dan ook geen beschikking hebben over de lichte
kogelwerende vesten die ze nu gebruiken. Veel medicijnen en ander biologisch-actieve verbindingen zouden niet of heel moeilijk gemaakt kunnen worden zonder de katalytische reacties die zijn ontwikkeld door Suzuki, Heck,
Negischi, Knowles, Noyori en Sharpless. Alles bij elkaar genomen kunnen we
met recht stellen dat het zonder katalyse een stuk minder prettig zou zijn op
onze aarde.
Met al die nobelprijzen vraagt u zich misschien af of er nog wel belangrijke
uitdagingen over zijn in de katalyse. Kan er nog wel iets nieuws ontdekt worden? Een begrijpelijke gedachte, maar ik ben er persoonlijk van overtuigd dat
we pas het topje van de ijsberg hebben blootgelegd.

Duurzaamheid
Bovendien, als we onze aarde leefbaar willen houden voor onze kinderen en
kleinkinderen dan hebben we zeker nieuwe katalysatoren nodig. De wereldbevolking groeit in een schrikwekkend tempo. Al die mensen willen een koelkast, een auto, voldoende voedsel, een nieuwe telefoon, verbruiken energie en
consumeren goederen. Dit creëert allerlei ecologische problemen en veroorzaakt milieuverontreiniging. Daar kunnen we alleen iets aan doen door al
onze materialen en chemicaliën op een nog efficiëntere en duurzamere manier te produceren. Dat kan alleen met nieuwe, betere en goedkopere katalysatoren, die ervoor zorgen dat de reacties schoner verlopen en minder energie
verbruiken.
Een ander groot probleem waar we mee te maken krijgen is materiaalschaarste.
Door overconsumptie en de groei van de wereldbevolking dreigen allerlei
belangrijke grondstoffen op te raken. Denk bijvoorbeeld aan de fossiele
brandstoffen zoals aardolie en aardgas waar we momenteel enorm van afhankelijk zijn. Maar ook de essentiële fosfor-componenten van kunstmest beginnen schaars te worden, evenals allerlei metalen zoals koper, de edelmetalen
en de zeldzame aardelementen.
Metaal-schaarste heeft ook een grote invloed op de kosten van een katalysator, want ook de grondstoffen waar veel van onze bestaande katalysatoren
van zijn gemaakt zijn schaars. Katalysatoren gebaseerd op de edelmetalen
zoals rhodium, iridium, goud, platina en in mindere mate ook ruthenium,
osmium en wolfraam worden steeds duurder omdat die elementen simpelweg
op dreigen te raken. Omdat er zoveel edelmetaal gebruikt wordt in de katalysatoren van auto’s is de prijs van die metalen de laatste jaren enorm omhoog
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geschoten. Diezelfde metalen worden echter ook gebruikt als katalysator in
allerlei belangrijke industriële processen. De industriële productiekosten van
veel chemicaliën stijgen dus indirect omdat zoveel mensen in een auto rijden.
Om daar een oplossing voor te vinden moeten we werken aan de ontwikkeling van nieuwe katalysatoren die gebaseerd zijn op veel goedkopere grondstoffen. Echter, het vervangen van bestaande katalysatoren gebaseerd op edelmetalen door goedkopere metalen is nog niet zo gemakkelijk. Die metalen
reageren namelijk vaak via radicaalreacties, en die begrijpen we nog niet zo
goed. Maar daar kom ik zo in meer detail op terug.
Om de wereld prettig leefbaar te houden zullen we dus radicaal anders te
werk moeten gaan. We zullen veel zuiniger om moeten springen met de energie en de atomen die ons door de natuur gegeven zijn. Is het niet om het
milieu te sparen, dan is het wel omdat simpelweg veel van onze grondstoffen
op dreigen te raken en we wel moeten overschakelen.
Ik ben dan ook blij dat de Universiteit van Amsterdam dit inziet en ons
vorig jaar extra financiering heeft toegekend om het zwaartepunt Sustainable
Chemistry op te starten. In dit zwaartepunt gaan we met een team van wetenschappers proberen de problemen die op ons afkomen aan te pakken. Met
nieuwe, snelle en goedkope katalysatoren die gebaseerd zijn op veelvuldig beschikbare grondstoffen.
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Radicalen: Reactiviteit & Selectiviteit
Ik denk persoonlijk dat dit alleen lukt door de katalyse ook letterlijk op een
radicale manier aan te pakken. Dat klinkt misschien vreemd, want het woord
radicaal heeft bij velen een negatieve bijklank. We denken al snel aan terroristen, groepen met een radicale geloofsovertuiging, radicale milieuactivisten,
radicale series op TV en ga zo nog maar even door.
Het woord radicaal stamt echter af van het Latijnse woord ‘radix’, wat heel
onschuldig ‘wortel’ betekent. Radicaal betekent oorspronkelijk zoiets als ‘met
wortel en al’. Onkruid bestrijd je door het met wortel en al uit de grond te
trekken. In de chemie en in de biochemie heeft het woord radicaal een iets
andere betekenis, maar ook daar heeft het vaak een negatieve bijklank. Vrije
radicalen zijn er bijvoorbeeld voor verantwoordelijk dat plastic niet eeuwig
goed blijft maar geleidelijk-aan afbrokkelt. Het feit dat de verf op onze auto’s
op den duur mat wordt en van kleur verschiet komt deels door vrije radicalen
die zich vormen onder invloed van UV licht. Ook in de biologie worden vrije
radicalen vaak verantwoordelijk gehouden voor allerlei ongewenste processen, zoals veroudering en celdood, het feit dat we geleidelijk steeds meer rimpels krijgen, grijs worden en kanker kunnen krijgen.
Radicalen spelen echter ook een onmisbare rol in de chemie. Vrijwel alle
verbrandingsprocessen verlopen via radicaalreacties. Veel plastics worden gemaakt met behulp van radicalen en ook veel biochemische processen in ons
eigen lichaam zijn radicaalreacties. Om uit te leggen wat we bedoelen met een
radicaal in de chemie moeten we eerst een stapje terug doen. Terug naar de
wortel, de ‘radix’ van de chemie. De kerngedachte achter de chemie is dat
alles om ons heen is opgebouwd uit bouwstenen. De chemische elementen,
de bouwstenen van de natuur. Daar hangt mee samen dat we uit die bouwstenen ook nieuwe stoffen kunnen maken. Nieuwe medicijnen bijvoorbeeld,
of nieuwe materialen. Het anti-tumor medicijn Taxol bijvoorbeeld. Dat is een
natuurstof uit de schors van de taxusboom, maar chemici kunnen het medicijn ook zelf maken. Dat kan omdat we precies weten uit welke bouwstenen
het medicijn is opgebouwd: koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof. We weten
ook precies hoe die bouwstenen aan elkaar zitten en dus kan het medicijn
nagemaakt worden. Dat noemen we synthese. Synthetisch; dat klinkt voor
sommigen als een vies woord. Maar dat is onzin. Het synthetische medicijn
verschilt in niets van de natuurstof.
Chemici gebruiken overigens vaak lijntekeningen in plaats van een compleet driedimensionaal model van het molecuul. Als we het driedimensionale
model vergelijken met de maquette van een huis dan is zo’n lijntekening vergelijkbaar met de bouwtekening van een architect.
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De wereld is opgebouwd uit meer dan  verschillende chemisch bouwstenen. Dat zijn de chemische elementen. Die elementen zijn door de Russische
chemicus Dmitri Mendelejev gerangschikt in het Periodiek Systeem der Elementen.

Niet al die elementen zijn echter even relevant in de wereld om ons heen. De
bouwstenen die we het meest tegenkomen heb ik een kleurtje gegeven. De
meeste stoffen en materialen om ons heen zijn dus opgebouwd uit een vrij
beperkt aantal bouwstenen. Door de atomen, de chemische bouwstenen, aan
elkaar te binden ontstaan moleculen; En alles om ons heen bestaat uit de elementen, moleculen en combinaties van verschillende moleculen. Zo is een
water molecuul opgebouwd uit een zuurstofatoom en twee waterstofatomen.
De eigenschappen van die moleculen bepalen de eigenschappen van de materialen en de stoffen opgebouwd uit die moleculen. Die eigenschappen worden
EEN RADICALE AANPAK VAN KATALYSE? NATUURLIJK!



bepaald door twee belangrijke parameters van het molecuul: De structuur van
het molecuul en de elektronenstructuur van het molecuul.
Het begrip elektronenstructuur behoeft wat uitleg. De elementen zijn namelijk opgebouwd uit nog kleinere bouwstenen. Dat is een complex verhaal
waar het laatste woord nog lang niet over gezegd is, maar voor een chemicus
is het voldoende om te weten dat ieder element, iedere bouwsteen van de
natuur, is opgebouwd uit een atoomkern met daaromheen elektronen.
Die elektronen bewegen zich in bepaalde energiebanen rond de atoomkern.
Twee verschillende elementen verschillen in de lading en de massa van de
atoomkern, en daar hangt mee samen hoeveel elektronen de chemische
bouwsteen kan gebruiken om bindingen te maken met andere bouwstenen.
Voor een afzonderlijk atoom zijn de elektronen vrij gelijkmatig verdeeld
om de atoomkern. Echter in een molecuul, een bouwwerk gemaakt uit de
chemische bouwstenen, is dat zeker niet meer zo. De manier waarop de elektronen verdeeld zijn in het molecuul bepaalt voor een belangrijk deel hoe het
molecuul zich gedraagt.
Gelukkig kunnen we de elektronenstructuur van een molecuul tegenwoordig vrij precies uitrekenen met computer-clusters en kwantummechanische
berekeningen. Dit stelt ons in staat om het gedrag en de reacties tussen moleculen te voorspellen. Zo helpt de “computationele chemie” – simulaties van
chemische processen met computerprogramma’s die op grote computerclusters draaien – enorm bij het creëren van een beter begrip van onze metingen
en onze reacties. Dit is een belangrijk onderdeel geworden van het vakgebied
waarin ik werk. Zo kun je dus ook uitrekenen hoe een katalysator z’n werk
doet.

Maar dat terzijde. Terug naar de elektronen in een molecuul. Die zijn belangrijk. Diezelfde elektronen zorgen namelijk voor de binding tussen de atomen
waar het molecuul uit is opgebouwd.
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In een sterk versimpeld beeld kunnen twee elektronen zich samen als een
soort lijmverbinding gedragen. Zo’n binding is gebaseerd op een gunstige
verdeling van de ladingen. De twee negatief geladen elektronen houden de
positief geladen atoomkernen bij elkaar. Dat noemen we een chemische binding.

Methaan bijvoorbeeld. De gasmoleculen in het aardgas waar we op koken
bestaan uit twee type bouwstenen. Ieder methaan molecuul bestaat uit een
centraal koolstofatoom met daar omheen vier waterstofatomen. Ieder waterstofatoom zit met een chemische binding aan het centrale koolstofatoom gebonden. Ieder van die vier bindingen wordt verzorgd door twee elektronen
tussen het koolstofatoom en het waterstofatoom. De manier waarop die elektronen verdeeld zijn over de bouwstenen van het molecuul, zowel op de atomen zelf als tussen de atomen in de vorm van chemische bindingen, dat noemen we dus de elektronenstructuur van een molecuul.
Maar hoe kunnen we dan nieuwe moleculen maken? Hoe kunnen we de
bouwstenen van de natuur gebruiken om nieuwe medicijnen te maken? Of
om verbeterde en minder schadelijke bestrijdingsmiddelen te maken voor de
landbouw en de plantenteelt? Hoe kunnen we de bouwstenen van de natuur
gebruiken om de nieuwe brandstoffen van de toekomst te maken als onze
fossiele brandstoffen opraken?
Om nieuwe moleculen te maken moet je chemische reacties uitvoeren. We
kunnen de bouwstenen van de natuur namelijk niet zomaar uit een bouwdoos
halen zoals kinderen doen met Lego. Zo werkt het niet in de chemie. We
hebben namelijk helemaal geen bouwdoos met afzonderlijke chemische
bouwstenen. De atomen die we nodig hebben om nieuwe stoffen te maken
zitten namelijk allemaal aan elkaar vast in de vorm van bestaande moleculen.
We kunnen dus alleen nieuwe moleculen maken door gebruik te maken van
bestaande moleculen. Je kunt een nieuwe stof maken door de chemische bindingen van bestaande stoffen te breken en vervolgens de brokstukken te ge-
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bruiken om nieuwe bindingen te maken. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk, maar een katalysator kan daar enorm bij helpen.
Een chemische binding kan op verschillende manieren verbroken worden.
Eén manier is door die binding precies door midden te hakken. Daarbij blijft
één elektron achter op het ene atoom en één elektron op het andere atoom.
Ieder van twee brokstukken heeft dan een ongepaard elektron. Die elektronen
zijn dus niet gepaard in een binding, maar zijn los van elkaar gekomen. Ze
zijn ontkoppeld. In een sterk versimpeld beeld zou je kunnen zeggen dat een
beetje lijm is achtergebleven op de ene bouwsteen en een beetje lijm op de
andere bouwsteen. Plaats je de atomen weer dicht genoeg bij elkaar dan hervormt zich de oorspronkelijke chemische binding.

Echter, ieder brokstuk met zo’n ongepaard elektron is meestal ook uiterst reactief geworden. Ze hebben over het algemeen een sterke neiging om met
zichzelf of met andere moleculen te reageren. Brokstukken met een ongepaard elektron noemen we daarom radicalen. Koolstofradicalen zoals hier
weergegeven zijn voor het eerst goed beschreven door Moses Gomberg rond
het jaar . Maar sindsdien hebben we eigenlijk nog maar weinig geleerd
over de reactiviteit van radicalen, waarbij het vooral onduidelijk is hoe we die
radicalen selectief kunnen laten reageren. Radicaalreacties resulteren namelijk
gemakkelijk in ongecontroleerde kettingreacties. Dat gebeurt bijvoorbeeld in
de reactie van aardgas met lucht.
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Dat is een reactie die velen van ons dagelijks gebruiken in de keuken. Aardgas behoort net als aardolie tot de fossiele brandstoffen. Veel huishoudens in
Nederland zijn behoorlijk afhankelijk van aardgas. Is het niet om te koken
dan wel om het huis warm te houden.
Het onderwerp aardgas is interessant en komt de laatste tijd regelmatig in
het nieuws. Zo is het de afgelopen jaren pijnlijk duidelijk geworden dat we te
veel en te snel aardgas uit de velden rond Slochteren pompen. De bevolking
in Groningen heeft daar behoorlijk last van de kleine aardbevingen die dit
veroorzaakt. Een ander probleem is dat de aardgasvelden in Groningen zeker
niet voor altijd aardgas leveren. Daarom wordt er de laatste tijd ook in Europa
nagedacht over alternatieve gaswinning, zoals de productie van Schaliegas.
Schaliegas is precies hetzelfde gas als aardgas, maar is moeilijker te winnen.
Het zit opgesloten in Schalie, een gesteente waaruit het gas vrijgemaakt moet
worden. De winning van Schaliegas is niet onomstreden. Milieubeschermers
zijn bang dat de chemicaliën die daarvoor nodig zijn het grond- en drinkwater vervuilen. Het is overigens ook maar de vraag of Schaliegas een lange toekomst heeft, want het is zeker niet onuitputtelijk. Toch voert de chemische
industrie een sterke lobby om ook in Europa Schaliegas te gaan winnen. De
grootschalige productie van Schaliegas in Noord-Amerika zorgt er namelijk
voor dat de energieprijs in Amerika nu veel lager is dan in Europa. Vorige
week nog stond in het financieel dagblad dat grote chemische bedrijven zoals
BASF, DOW en Shell – de zogenoemde chemiereuzen – hun bedrijven buiten
Europa aan het verplaatsen zijn omdat de energieprijzen in Europa te hoog
zijn. De bedrijvigheid verplaatst zich dus van landen met een hoge energieprijs naar landen met een lagere energieprijs. Precies om die reden bouwt
BASF momenteel een nieuwe fabriek in de verenigde staten om van methaan
propeen te maken. Omdat de energieprijs in Amerika veel lager ligt dan in
Europa verplaatst een belangrijk deel van de chemische industrie zich dus
langzaam maar zeker naar dat werelddeel. Dergelijke ontwikkelingen hebben
belangrijke consequenties voor de economie in Europa. Daarom zijn discussies over duurzaamheid en het milieu altijd erg gecompliceerd. Natuurlijk
moeten we ons druk maken over het milieu, drinkwater en duurzaamheid,
maar we mogen tegelijkertijd de globale en lokale economische ontwikkelingen en belangen niet uit het oog verliezen. Vorige week kwam een vergelijkbare tegenstelling in het nieuws die te maken had met aardgas. We hebben dit
jaar een zachte winter gehad, waardoor we met z’n allen minder aardgas hebben verbruikt. We hebben in Nederland deze winter dus ook minder broeikasgas geproduceerd. Prachtig toch? Nou, de Nederlandse regering is er minder blij mee. Het CBS maakte vorige week bekend dat als direct gevolg van de
verminderde gasconsumptie ook de opkrabbelende economie van Nederland
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weer is gekrompen. De neuzen staan duidelijk niet altijd dezelfde kant op als
we het over duurzaamheid en economie hebben.
Maar hoe dan ook, als je er goed over nadenkt, dan blijft het natuurlijk
doodzonde dat we al die waardevolle fossiele grondstoffen zoals aardgas en
aardolie voor een belangrijk deel puur aan het verbranden zijn! We zullen er
namelijk nog lang afhankelijk van zijn, ook voor de productie van onze chemicaliën. We maken bijna al onze huidige chemicaliën en materialen uit fossiele grondstoffen. Dit geldt zeker voor aardolie, maar ook aardgas kan gebruikt worden om waardevolle producten van te maken.
Behalve propeen, zoals BASF in Amerika wil maken uit aardgas, kun je er
bijvoorbeeld ook methanol van maken. Methanol is een vloeibaar alcohol en
lijkt qua structuur nog een beetje op methaan. Het heeft echter één extra
bouwsteen; Een zuurstofatoom gebonden tussen het koolstofatoom en een
van de waterstofatomen van het oorspronkelijke methaan molecuul.
Uit methanol kunnen we heel veel andere stoffen maken en het is dus een
waardevol vloeibaar product. Methanol is waardevoller dan aardgas. Het maken van methanol uit aardgas is echter minder gemakkelijk dan het lijkt. Zonder katalysator is het zelfs onmogelijk. Als we proberen methanol te maken
uit aardgas en lucht, zonder katalysator, dan loopt de reactie vrijwel onvermijdelijk uit de hand.
Als we methanol willen maken van methaan dan moeten we een binding
tussen het koolstofatoom en een van de waterstofatomen breken en vervolgens een zuurstofatoom tussen de brokstukken zetten. Er bestaan verschillende manieren om de binding tussen koolstof en een waterstof atoom precies
doormidden te hakken. Het doet niet zoveel toe hoe precies. Maar als we dat
doen krijgen we een zogenaamd methylradicaal en dat zijn zeer reactieve
deeltjes. We kunnen kijken naar de bouwsteenweergave van deze moleculen,
maar de lijnweergave is eenvoudiger.

Het methylradicaal reageert heel snel met zuurstof uit de lucht. Als zuurstof
reageert met het methylradicaal dan gebeurt er veel meer dan we misschien
zouden willen. Bij de reactie van één koolstofradicaal met zuurstof én een
extra methaan molecuul ontstaan namelijk gemakkelijk drie nieuwe radica
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len, en ieder van die radicalen reageert weer opnieuw. Daarbij ontstaat in
eerste instantie methanol, maar omdat er een overschot aan radicalen aanwezig is reageren die ook met het methanol molecuul dat we zojuist hebben gemaakt. En bij ieder van die stappen ontstaan weer nieuwe, reactieve radicalen.
De reactie loopt dus snel uit de hand.

De geest is uit de fles. De reactie resulteert vrijwel onvermijdelijk in de volledige verbranding van methaan, en dan hadden we het gas dus net zo goed
direct kunnen verbranden zoals we dat al dagelijks doen bij het koken van
onze aardappelen.
Vrije koolstofradicalen zijn dus moeilijk te controleren. Ook in andere reacties leiden radicaal-kettingreacties vaak tot een rommeltje. Zo kunnen we
dus geen selectieve reacties uitvoeren. Van mijn leermeesters in de organische
chemie kreeg ik dan ook vaak te horen dat we liever niet met radicalen werken. Die zijn te reactief om selectief te zijn. Dit is echter een dogma. Lang niet
alle radicalen zijn even reactief en gedurende het onderzoek dat ik de laatste
jaren samen met m’n promovendi en postdocs heb uitgevoerd zijn we regelmatig reacties tegengekomen waarbij koolstofradicalen juist heel selectief reageren.
Ook in de biologie zijn radicalen lang niet altijd schadelijk. Ze doen ook
een hoop goed werk. Neem bijvoorbeeld het molecuul stikstofoxide. Dit moEEN RADICALE AANPAK VAN KATALYSE? NATUURLIJK!



lecuul vormt zich onder andere in de uitlaat van een auto zonder katalysator
in de uitlaat. Stikstofoxide is een radicaal; Het heeft een ongepaard elektron.
In hoge concentraties is stikstofoxide giftig en dat is één van de redenen waarom er een katalysator in de uitlaat van onze auto zit. Echter, stikstofoxide is in
biologisch opzicht ook een onmisbaar molecuul.

In lage concentraties speelt het een cruciale rol in ons eigen lichaam. Stikstofoxide reguleert namelijk onze bloeddruk. Het zorgt er overigens ook voor dat
mensen zich kunnen voortplanten. Zonder stikstofoxide zijn mannen namelijk niet instaat om een erectie te krijgen. Stikstofoxide speelt dus een belangrijke fysiologische rol in ons lichaam. Het is een radicaal met een cruciale
biologische functie.

Inspiratie uit de Biologie
We kunnen dus niet zeggen dat radicalen altijd te reactief zijn. Bovendien, als
de gewenste reactie veel sneller is dan een ongewenste reactie dan maken we
selectief het gewenste product, ongeachte de absolute reactiesnelheid. Om dat
voor elkaar te krijgen hebben we een katalysator nodig. Zo kunnen we dus
wel degelijk snelle radicaalreacties gebruiken om nuttige reacties uit te voeren.
Sterker nog, als je goed kijkt naar de biochemische processen in ons eigen
lichaam dan kom je er achter dat de meest interessante reacties die gekatalyseerd worden door metaalhoudende enzymen bijna allemaal radicaalreacties
zijn! Alle enzymen gebaseerd op vitamine B werken via radicaalmechanismen en die spelen een belangrijke rol bij de biosynthese van heem en vele
andere cruciale moleculen in ons lichaam. Cytochroom P maakt het mogelijk om gifstoffen in ons lichaam af te breken en daar gebruikt het enzym
wederom radicaalreacties voor.
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Een ander voorbeeld is methaan mono-oxygenase. Dit enzym komt voor in
bepaalde bacteriën en is in staat om methaan selectief om te zetten in methanol. Het enzym katalyseert dus precies die reactie waarvan ik eerder liet zien
dat het proces erg gemakkelijk uit de hand loopt. In aanwezigheid van het
enzym wordt methaan echter niet volledig verbrand tot kooldioxide en water,
maar de reactie stopt netjes bij methanol. Opmerkelijk genoeg gebruikt ook
dit enzym daar echter wel radicaalreacties voor!
Dit zijn slechts een paar van de vele voorbeelden waarbij de natuur ons laat
zien dat we helemaal niet bang moeten zijn voor radicaalreacties. Selectieve
katalytische radicaalreacties zijn wel degelijk mogelijk en mooier nog, die enzymen doen dat niet met edelmetalen, maar met royaal beschikbare metalen
zoals ijzer en kobalt. Ik kan me voorstellen dat u nu denkt: ‘Nou, gebruik dan
gewoon een enzym.’ Helaas, dat werkt niet altijd. We kunnen niet voor alle
reacties een enzym gebruiken als katalysator. Enzymen zijn lang niet altijd
geschikt voor de reacties die we willen uitvoeren. Voor veel reacties is er simpelweg geen enzym beschikbaar en veel enzymen zijn moeilijk te isoleren of
zijn niet stabiel genoeg buiten hun natuurlijke membraan-omgeving. Vaak
zijn enzymen ook te specifiek om industrieel interessant te zijn. Tenslotte kan
het gebruik van enzymen ook erg duur zijn.
We kunnen echter wel veel leren over katalyse door goed te kijken naar
enzymen en hoe ze hun werk doen. De precisie van een metaalhoudend enzym is opmerkelijk, aangezien in veel gevallen radicaalreacties een belangrijke
rol spelen. Dus, als we goed kijken naar enzymen, dan kunnen we daar veel
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van leren. De natuur kan ons bijvoorbeeld leren hoe we de dure en schaarse
elementen die we nu gebruiken kunnen vervangen door veel goedkopere metalen, zoals ijzer of kobalt. Die nieuwe, verbeterde katalysatoren kunnen in
principe ook bij lagere drukken en temperaturen werken, juist omdat ze gebruik maken van radicalen.
Als je goed kijkt naar enzymen kun je dus veel leren over het gecontroleerd
laten verlopen van radicaalreacties. Ik denk dat de natuur dit vooral doet met
vier stukken gereedschap. Allereerst genereert het enzym de radicalen stuk
voor stuk, daar en wanneer ze nodig zijn; Op een katalytische manier. Ten
tweede worden die radicalen gemaakt in de directe omgeving van een metaal
en dat metaal zorgt ervoor dat het radicaal net iets minder reactief is dan een
vrij radicaal. Daardoor kunnen de reacties selectiever verlopen. Een derde
punt is dat de radicaalreacties optreden in een enzymholte. De eiwitmantel
vouwt zich als een soort ‘doosje’ om het reactiecentrum en beschermt de katalysator en de radicalen tegen zichzelf. Tenslotte maakt de natuur veelvuldig
gebruik van moleculen die gemakkelijk worden omgezet in radicalen zodra ze
binden aan een metaal. Radicalen die direct gebonden blijven zitten aan een
metaal reageren meestal veel selectiever dan vrije radicalen. In het onderzoek
waar mijn groep zich momenteel op richt willen we vergelijkbare gereedschappen toepassen in de synthetische katalyse. Dit zijn dus gereedschappen
geïnspireerd op de biologie, maar die we gebruiken om nieuwe synthetische
katalysatoren te maken. Dit noemen we bio-geïnspireerde katalyse.

Radicaalreacties met synthetische katalysatoren
Dat dit mogelijk is hebben we al een paar keer aangetoond. Daar hebben we
kobalt-verbindingen voor gebruikt die een beetje lijken op de reactieve sites
van een aantal belangrijke enzymen. Heem bijvoorbeeld. Dat is de rode kleurstof in ons bloed, maar het is ook het reactieve, katalytisch actieve onderdeel
van heel veel metaalhoudende enzymen in ons lichaam. De katalysatoren die
wij gebruiken lijken een beetje op heem, maar ze zijn gebaseerd op kobalt in
plaats van ijzer.
Deze kobalt verbindingen reageren snel met moleculen die gemakkelijk
stikstof verliezen. De exacte details zijn niet belangrijk. Het meest interessant
aan deze reacties is het feit dat we op deze manier, net als bij enzymen in de
natuur, reactieve radicalen kunnen vormen die aan kobalt gebonden blijven
zitten. Dit noemen we ligand-radicalen. Met die ligand-radicalen kunnen we
interessante en selectieve radicaalreacties uitvoeren.
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Dat zijn katalytische reacties. Eén kobalt katalysator is in staat om veel moleculen van de uitgangsstoffen om te zetten in product moleculen. De kobalt
katalysator wordt daarbij dus zelf niet verbruikt. Net als in de biologie zijn dit
dus selectieve katalytische radicaalreacties.

Het meest interessant aan deze reacties is dat het ons in staat stelt om allerlei
belangrijke bouwstenen te maken die nuttig zijn voor de synthese van bioactieve moleculen zoals medicijnen, voedingssupplementen, antibiotica, insecticiden en nog veel meer interessante stoffen.
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Zo kunnen we bijvoorbeeld op een vrij gemakkelijke manier bèta-lactam verbindingen maken uit eenvoudige en relatief goedkope startmaterialen. Bètalactam verbindingen zijn belangrijke bouwstenen voor medicijnen en antibiotica. Penicilline bijvoorbeeld, een van de meest bekende antibiotica, is gebaseerd op een bèta-lactam substructuur. We hopen op deze manier de synthese
van antibiotica een beetje goedkoper te maken. Wie weet, misschien kunnen
we daarmee de verzekeringspremies en de overheidsuitgaven aan de gezondheidszorg een beetje drukken. We kunnen op deze manier mogelijk ook nieuwe antibiotica maken, en dat is nog veel belangrijker. Als u het nieuws een
beetje volgt dan is u vast wel opgevallen dat medici zich ernstige zorgen maken over het feit dat veel bacteriestammen langzamerhand resistent beginnen
te worden tegen de bestaande antibiotica. Er zal dus gewerkt moeten worden
aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.
Een ander voorbeeld waarbij katalytische radicaalreacties een bijdrage kunnen leveren aan het efficiënter maken van de synthese van bioactieve stoffen
is de synthese van chromenen. Dranken en voedingsmiddelen waarvan voedingsdeskundigen menen dat ze erg gezond voor ons zijn, zoals tannine in
thee en de sappen van allerlei groenten en vruchten bevatten allemaal chromenen. Een aantal belangrijke medicijnen tegen kanker zijn ook gebaseerd op
chromenen.
Die chromenen zijn echter niet zo gemakkelijk te maken. De groep van
professor Hiemstra aan deze universiteit heeft eerder een zeer elegante manier
gevonden om chromenen te synthetiseren. Daarbij werd ook al gebruik gemaakt van katalyse. De synthese werkt prima, maar maakt gebruik van een
edelmetaal en de syntheseroute bestaat uit meerdere reactiestappen. Iedere
stap produceert wat afval, en na iedere reactiestap moet het tussenproduct
worden opgewerkt. Dat zijn nadelen die ten koste gaan van de efficiëntie en
het proces arbeidsintensief maken.
Door gebruik te maken van kobalt en radicaalreacties zijn we er onlangs in
geslaagd om diezelfde chromenen in één stap te maken uit redelijk goedkope
uitgangsstoffen.
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Dit is een één-stap, één-pots reactie en er hoeft daarom geen tijd en moeite
gestoken te worden in het opwerken van de tussenproducten. We denken dat
dit een stap vooruit is in de synthese van chromenen. Maar het werk is nog
lang niet klaar. Met de huidige methode is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk
om selectief slechts een van de twee spiegelbeeldvormen van deze moleculen
te maken. Wat dat betreft is er dus nog veel werk te doen.
Met vergelijkbare reacties zijn we overigens ook in staat om nieuwe plastics
te maken., ,  Plastics die op geen enkele andere manier te maken zijn.
Deze reacties verlopen strikt genomen niet via radicalen, maar via dubbelradicalen: Carbenen. Maar die zijn net zo reactief als de radicalen waar ik het
eerder over had.

De plastics die we maken zijn te duur voor grootschalige toepassingen, maar
ze hebben wel bijzondere eigenschappen die ze mogelijk interessant maakt
voor specifieke kleinschalige applicaties. Het gaat te ver om hier nu in detail
op in te gaan, maar in ieder geval staat het maken van nieuwe plastics uit
reactieve moleculen dus ook op ons netvlies.

EEN RADICALE AANPAK VAN KATALYSE? NATUURLIJK!



Gebruik van nieuw gereedschap
Een van de problemen waarmee je te maken krijgt als je met radicalen werkt
is het feit dat die deeltjes een sterke neiging hebben om met zichzelf te reageren.

De natuur heeft daar een mooie oplossing voor gevonden. De radicaal reacties
gekatalyseerd door enzymen vinden namelijk plaats in een enzymholte, een
soort ‘doosje’ waarin zich het reactieve deel van de katalysator bevindt. Het
‘doosje’ beschermt de katalysator tegen zichzelf en ingepakt in zo’n ‘doosje’
gaat de katalysator veel minder snel kapot. Hier in Amsterdam proberen we
dit aspect na te bootsen. We maken onze doosjes minder ingewikkeld dan die
van enzymen, maar we bouwen wel degelijk beschermende doosjes om onze
katalysatoren heen.,  Een radicaal in een doosje kan niet reageren met een
ander radicaal in een ander doosje, en zo voorkom je dat de katalysator zichzelf uitschakelt. We hebben al aangetoond dat dit concept werkt en in de
nabije toekomst willen we nog veel meer van dit soort ‘duiveltjes in een
doosje’ maken. Geïnspireerd door de natuur, net als natuurlijke enzymen,
maar dan wel toegepast op heel andere reacties en met minder ingewikkelde
katalysatoren.
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Gebakken lucht?
Een andere uitdaging waar ik de komende jaren graag een bijdrage aan wil
leveren is het omzetten van stikstof uit de lucht in bruikbare moleculen.

De lucht die we inademen bestaat voor bijna % uit moleculair stikstof. Er is
dus meer dan genoeg van. In dat opzicht is het een interessante uitgangsstof
om andere chemicaliën van te maken. Om stikstof uit de lucht te laten reageren moet je echter een heel sterke stikstof-stikstof binding breken. Dat gaat
niet vanzelf. Daar heb je energie en katalyse voor nodig.
Bepaalde micro-organismen kunnen stikstof uit de lucht vangen en omzetten in een andere chemisch vorm. Ook is het industrieel mogelijk om stikstof
met waterstof te laten reageren tot ammoniak. Dit zijn echter zeer energievretende processen. Zo kost het Haber-Bosch proces zo ongeveer -% van de
totale jaarlijkse energieproductie van de hele wereld! Een efficiëntere manier
om stikstof om te zetten in nuttige verbindingen zou dus zeer welkom zijn.
We hebben onlangs iets ontdekt wat ons een beetje hoop geeft. We zijn er
namelijk in geslaagd om zogenoemde ‘nitridyl radicalen’ te vangen tussen
twee rhodium atomen. Dat zijn stikstofionen met een radicaal op het stikstof atoom. In feite zijn dit precies de deeltjes die we willen maken door de
stikstof-stikstof binding van stikstof uit de lucht precies doormidden te breken. We hebben ze alleen op een andere manier gemaakt.
De gevangen ‘nitridyl radicalen’ blijken heel karakteristiek met zichzelf te
reageren waarbij moleculair stikstof gevormd wordt. Nu is het zo dat als de
reactie de ene kant op kan lopen, de omgekeerde reactie in principe ook toegankelijk is. Dit geeft dus hoop dat het inderdaad mogelijk is om stikstof uit
de lucht te gebruiken als uitgangsstof. Dat kost dan nog steeds energie, maar
hopelijk minder dan in het Haber-Bosch proces. Dit onderzoek staat echter
nog volledig in de kinderschoenen en op dit moment kunnen we alleen maar
hopen dat het idee om lucht te gebruiken in synthese geen gebakken lucht is.
Bovendien wordt dit pas echt interessant als we het dure rhodium kunnen
vervangen door een goedkoper metaal.
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In ieder geval is het werk nog lang niet gedaan! We staan voor enorme uitdagingen. De nieuwe katalysatoren die we willen ontwikkelen moeten snel zijn
en lang meegaan. Het is ook belangrijk dat de katalysator goedkoop is en niet
giftig. Deze aspecten worden steeds belangrijker, want we moeten zuinig omspringen met de atomen en energie die ons door de natuur gegeven zijn. Dit
is een taak waar ik me graag op richt de komende jaren.

Onderwijs
Een andere taak waar ik me graag op richt is onderwijs. Ik vind echter tegelijkertijd dat we op een universiteit geen scherp onderscheid zouden moeten
maken tussen onderzoek en onderwijs. Ik ben een sterke voorstander van de
klassieke Humboldt-gedachte waarbij op een universiteit onderzoek en onderwijs hand-in-hand gaan. Studenten leren pas echt waar het om draait zodra ze zelf actief meedraaien in een onderzoeksproject. Onderzoek waarbij we
met z’n allen op onze tenen moeten lopen, in directe concurrentie met de
wereldtop. Alleen op die manier kunnen we onze studenten de opleiding bieden die ze verdienen. Alleen dan krijgen ze de juiste basis mee om de problemen op te lossen waar we als samenleving mee te kampen krijgen. Oplossingen die zowel een duurzame als economisch gunstige toekomst garanderen.
We kunnen niet verwachten dat we die oplossing morgen al gevonden hebben. De nieuwe generatie wetenschappers moet dus goed opgeleid worden.
Docenten moeten de studenten dus alles leren wat ze zelf weten, en zo houdt
het systeem zich als vanzelf in stand. Het zou wel fijn zijn als het bestuur en
de overheid ons daar dan een handje bij helpt. Het zou vooral fijn zijn als
gezorgd kan worden voor minder administratieve rompslomp, minder vergaderingen en minder overbodige regelgeving. Dan krijgen we op de werkvloer
namelijk weer wat meer tijd voor onze kerntaken: Onderwijs en onderzoek.
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Financiering
Wat betreft de financiering van universiteiten zijn er allerlei ontwikkelingen
gaande, en het is mij momenteel onduidelijk of deze ontwikkelingen positief
of negatief uitpakken. We werken sinds kort met het topsectorenbeleid,
waarbij het de bedoeling is dat het onderzoek en de financiering van onderzoek aan de universiteiten sterker gekoppeld wordt aan het bedrijfsleven.
Hoewel er veel tegenstanders zijn van het topsectorenbeleid hobbelt deze
trein vrolijk door.
Sterker nog, het bedrijfsleven gaat het niet eens ver genoeg. Vorige week
kwam via the post online een brief in het nieuws waaruit blijkt dat grote bedrijven, waaronder een aantal chemiebedrijven zoals Shell, AkzoNobel en
DSM lobbyen voor een andere opzet van de universiteiten.,  Ze pleiten
voor meer aandacht voor techniek en bètavakken op de universiteiten. Dat is
positief. Ze pleiten echter ook voor meer aandacht voor ‘toepassingsgeïnspireerd’ onderzoek. Dat klinkt aardig, maar het is de vraag hoe dit uitpakt. Persoonlijk ben ik er niet van overtuigd dat de universiteiten zich vooral op
industrieel relevant onderzoek moeten storten. Natuurlijk is de insteek begrijpelijk. De overheid wil dat het bedrijfsleven meebetaalt aan de opleiding van
hun toekomstige werknemers. Daar staat tegenover dat het bedrijfsleven dan
graag mee wil bepalen wat er op de universiteiten precies gebeurt. De vraag is
of we ons daar op termijn niet mee in vingers snijden. Gaat dit werkelijk
leiden tot meer innovatie en valorisatie? Toepassingsgericht onderzoek heeft
een beperkt blikveld en is vaak gericht op de korte termijn. De meeste innovaties zijn echter voortgekomen uit serendipiteit: Toevallige ontdekkingen die
achteraf nuttig bleken. Het zou daarom erg jammer zijn als de universiteiten
verworden tot een appendix van het bedrijfsleven, waarbij weinig ruimte
overblijft voor vrij academisch onderzoek met een lange termijnvisie, gedreven door nieuwsgierigheid en creativiteit; Een voedingsbron voor serendipiteit. Volgens mij kunnen we daar veel meer innovaties van verwachten.
Maar hoe moet het dan wel? Financiering van onderzoek kan naar mijn
mening veel beter georganiseerd worden naar het Duitse model. Het huidige
systeem waar we in Nederland mee werken, naar Amerikaans model, is omslachtig, tijdrovend en kostbaar. Directe basisfinanciering aan onderzoeksgroepen, naar het Duitse model, is een veel simpeler systeem waarbij de wetenschappers meer waardevolle tijd overhouden voor het doen van onderzoek
en het verzorgen van onderwijs. In het Duitse model heb je per saldo meer
waar voor je geld. Bijkomend voordeel: Met het Duitse model worden diverse
perverse prikkels weggenomen die fraude in de hand werken.
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Afsluitend woord
Goed, met die wens kom ik langzaam aan het einde van deze rede. Maar ik wil
niet afsluiten zonder nog even kort de aandacht te vestigen op de laatste brief
die ex-astronaut en voorvechter van duurzaamheid Wobbo Ockels schreef,
vlak voor zijn overlijden vorige week. In die brief geeft hij een duidelijke boodschap aan de mensheid: “De mensheid moet een duurzame balans vinden met
z’n omgeving, met z’n thuis – de planeet Aarde en de natuur.” “Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid; van onszelf.” Een belangrijk signaal van een gepassioneerde wetenschapper die helaas te vroeg is
overleden. We moeten het inderdaad met z’n allen radicaal anders aanpakken!
Tenslotte wil ik nog een aantal mensen bedanken. Ten eerste het college van
bestuur, en in het bijzonder de decaan van de faculteit Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica voor het in mij gestelde vertrouwen. Verder dank ik al
mijn leermeesters van wie ik veel heb geleerd. Mat Bertisen, mijn scheikundeleraar op het VWO in Bemmel en ook alle docenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Met name Albert Schenning, Wouter van der Berg, Peter Budzelaar en de professoren Nolte, Steggerda en Gal. Tijdens mijn postdoc in
Duitsland had ik het voorrecht te werken met Karl Wieghardt die mijn interesse
in radicaalreacties heeft aangewakkerd. Terug in Nederland heb ik in de vakgroep metaal-organische chemie in Nijmegen met veel plezier samengewerkt
met Paul Schlebos, Theo Peters, Peter Budzelaar, Ton Gal en alle promovendi
en postdocs aldaar. Eind  ben ik overgestapt naar de Universiteit van Amsterdam, waar ik nu al weer een paar jaar met veel plezier samenwerk met Joost
Reek en Jarl Ivar van de Vlugt. Het HIMS is overigens in z’n geheel een zeer
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