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Zijn nieuwste ontdekking is een antibioticum dat je met licht aan- en 

uitzet. Nieuwe moleculen maken geeft hoogleraar organische chemie 

Ben Feringa nog altijd een enorme kick. Hij sleutelt aan moleculaire 

motoren en zoekt naar katalysatoren die chemische reacties effectiever 

laten verlopen. Als onderzoeker behoort hij tot de wereldtop. 

H et is sleutelen op nanometerschaal 
(een miljoenste millimeter). Al sinds 
de jaren negentig bouwt Ben Feringa 

aan moleculaire schakelaars en katalysator-
moleculen. En met succes. In 1999 ontwik- 
kelde hij met zijn team ‘s werelds eerste  
nanomotor: een molecuul dat een volledige 
draai om de as kon maken. Inmiddels draaien 
Feringa’s nanomachientjes miljoenen keren 
per seconde in het rond. Zijn onderzoek is 
wereldwijd bekroond met tal van prijzen. Dit 
jaar nog sleepte Feringa een NWO TOP-onder-
zoeksubsidie van 780.000 euro binnen.

 Gebroeders Wright
 ‘Ik ben een moleculenbouwer’, vertelt Feringa. 
‘Ik probeer slimme moleculen te maken. Op 
zich is een bewegend molecuul maken niet 
zo moeilijk, maar het gaat erom dat je het 
kunt bestúren, dat je controle hebt over wat er 
gebeurt. Hetzelfde geldt voor katalysatoren, 
moleculen die de ene stof helpen omzetten in 
de andere. Je wilt dat alleen dat éne product 
zich vormt en niet een ratjetoe van moleculen.’
‘Eigenlijk wilde ik wiskunde studeren,’ bekent 
Feringa. ‘Maar ik had een waanzinnige goede 
natuur- en scheikundeleraar op de middelbare 
school die me enthousiast maakte voor de  

chemie. Tijdens mijn derdejaars-onderzoek  
kwam ik terecht bij de groep van Hans 
Wijnberg. Hij inspireerde me om originele 
dingen te doen, over grenzen te kijken. Daar 
maakte ik voor het eerst een nieuw molecuul. 
Dat gaf zo’n enorme kick: je eigen molecuul, 
je eigen wereld bouwen. Ik piekerde er niet 
meer over wiskunde te gaan studeren. Het zelf 
in elkaar zetten van moleculen in plaats van 
precies uitpluizen hoe de natuur het in com-
plexe systemen doet, is soms ook nog eens heel 
effectief. Als je wilt leren vliegen, kun je ook 
beter naar het bouwwerk van de gebroeders 
Wright kijken, dan naar de nieuwste Airbus 
met z’n zes miljoen onderdelen.’ 
 De nieuwste vinding van Feringa werd 
afgelopen september gepubliceerd in het toon-
aangevende tijdschrift Nature Chemistry. Het 
is een antibioticum met een ‘aan-uitknop’: in 
normale toestand is het onwerkzaam, maar 
door bestraling met UV-licht wordt het genees-
middel aangeschakeld en werkzaam. Feringa: 
‘Aan antibiotica kleeft een belangrijk probleem:  
er ontstaat resistentie doordat ze in het milieu 
terechtkomen. Ons idee was: als je zo’n middel 
nou alleen aanzet op de plek waar de infectie 
zit, dan voorkom je dat er actieve medicijnen 
terechtkomen waar het onwenselijk is, zoals 

in het milieu. Maar ook in de darmen, waar de 
goede, nuttige bacteriën last hebben van een 
antibioticumkuur.’

 Geluk
 Het molecuul dat de onderzoeksgroep van 
Feringa ontwierp, is gebaseerd op het zoge-
naamde chinolon-antibioticum, dat in de 
apotheek verkrijgbaar is. Dat molecuul zit 
ruimtelijk zo in elkaar dat het geschakeld kan 
worden tussen twee standen. In de uit-stand 
– door chemici trans-stand genoemd – staan 
twee delen van het molecuul die essentieel zijn 
voor de werking, ver uit elkaar. In de aan-stand 
(cis-stand) staan ze juist dichtbij elkaar en 
werkt het antibioticum normaal. Feringa: ‘Het 
is echt moleculair ontwerpen van het hoogste 
niveau. Maar we hebben ook wel een beetje 
geluk gehad. Binnen een jaar had promoven-
dus Wim Velema het voor elkaar. Geluk heb je 
soms gewoon nodig.’
 Feringa: ‘Het mooie is nu dat het molecuul 
onder invloed van UV-licht aangaat en daarna 
uit zichzelf terugvalt naar de onwerkzame 
stand. Het antibioticum kun je dus met licht 
regelen, zodat je controle hebt over tijd en 
plaats. Stel je voor: je hebt een huidinfectie, je 
slikt een onwerkzaam antibioticum, vervolgens  

Groot 
        in het superkleine
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bestraal je de geïnfecteerde huid en alleen dáár 
werkt dan het medicijn. Dat zou geweldig zijn.’ 
 Voordat deze ontdekking in de kliniek bruik-
baar is, zijn er nog wel veel hindernissen te 
nemen, waarschuwt Feringa: ‘De weg naar een 
medicijn is nog lang, je bent zeker tien jaar 
verder. Nu moeten er stappen gemaakt worden.  
Wij doen de experimenten met simpele bac-
teriën; maar werkt het precies zo in hogere 
organismen? En, het aanschakelen gebeurt nu 
met ultraviolet licht, maar bij lange bestraling 
resulteert dat in DNA-schade. We gaan dus  
kijken of het ook lukt met zichtbaar licht of 
nog liever infrarood. Maar het allerbelangrijk-
ste: het begin is er.’

 Geweldige stap
 De eerste toepassing ziet Feringa overigens 
in het wetenschappelijke onderzoek zelf: ‘Dat 
je biologische processen kunt schakelen met 
behulp van licht is een geweldige stap. Je zou 
bijvoorbeeld veel makkelijker op een niet-
invasieve manier medicijnen kunnen testen of 
complexe processen leren begrijpen. Het bloed-
stollingproces bestaat bijvoorbeeld al uit wel 
tachtig chemische reacties, die als een netwerk 
met elkaar verbonden zijn. Als een medicijn 
dan ergens in dat proces aangrijpt, gebeurt er 

van alles. Om zoiets ingewikkelds te bestude-
ren zou het handig zijn wanneer zo’n route of 
medicijn tijdelijk aan- of uitgezet kan worden.’
  Op de vraag wat zijn geheim is, met een 
onderzoeksgroep zo structureel tot de wereld-
top te kunnen behoren, blijft het even stil. Dan: 
‘Ik heb het privilege om met de meest getalen-
teerde jonge mensen, samen te werken. Het 
is een team van mensen uit achttien verschil-
lende landen die op zoek zijn naar wetenschap-
pelijke uitdagingen en denken: Wat is hier nou 
de échte vraag? 
 Er zijn vragen waarbij het antwoord en de 
route ernaartoe al nagenoeg bekend zijn. Het 
moet alleen nog even ingevuld worden. Maar 
helemaal aan de andere kant van het spectrum 
liggen de echte uitdagingen, waar de route 
onbekend is, waar je zelfs de vraag eigenlijk 
niet precies weet en het antwoord al helemaal 
niet. Dat zijn de meest spannende. Maar ook 
de moeilijkste. Tijdens die zoektocht vind je 
soms heel verassende dingen. Je moet bij dit 
– fundamentele – onderzoek je ogen onderweg 
goed openhouden en vooral niet te bang zijn de 
grenzen op te zoeken.’

T E K S T  >  D O U W E  V A N  D E R  T U I N

‘Ik heb het privilege om met 
de meest getalenteerde jonge 
mensen samen te werken’

Ben Feringa (Barger Compascuum, 1951) 
studeerde scheikunde aan de RUG, waar hij in 
1978 ook promoveerde. Na een korte periode 
bij Shell keerde hij terug naar Groningen als 
wetenschappelijk medewerker. Sinds 1988 is hij 
er hoogleraar nanotechnologie en synthetische 
organische chemie. Feringa wordt gezien als een 
van de meest creatieve en productieve chemici 
ter wereld. Zijn werk is onderscheiden met tal 
van nationale – waaronder de Spinoza-premie in 
2004 – en internationale prijzen. Alleen al in 2013 
ontving hij de Lilly European Distinguished Science 
Award, de Marie Curie Medal en, in november in 
Japan, de Yamada-Koga Prize en de prestigieuze 
Nagoya gouden medaille. In 2008 werd hij tot 
Akademiehoogleraar benoemd door de Koninklijke 
Nederlandse Akademie voor Wetenschappen 
(KNAW), waarvan hij sinds 2011 vice-president is.

Uitnodiging oud-promovendi
In december is Ben Feringa voor de 100ste keer 
promotor. Dit wordt gevierd op vrijdag 16 mei 
2014 met ’s middags een symposium en ’s avonds 
een feest. Al Feringa’s 100 promovendi en hun 
partners zijn van harte welkom. 
Opgave en informatie: 100promotions@rug.nl
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