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Dames en heren,
Het was in het voorjaar van 1962, dat ik als zeventienjarige jongen samen met 
mijn vader en mijn moeder de introductiedagen van de Rijksuniversiteit Utrecht 
bezocht. Van ver waren we gekomen, uit Middelharnis op het eiland Goeree-
Overflakkee, met het openbaar vervoer. In die tijd betekende dat: Met de bus 
van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij, afgekort RTM, naar de buitenhaven 
van Middelharnis en met de RTM boot over het Haringvliet naar Hellevoetsluis, 
dan met een volgende RTM tram naar Rotterdam-Zuid, de Rosestraat. Vandaar 
met de stadstram naar het Centraal Station van Rotterdam en met de trein naar 
Utrecht. Een reis van vele uren. Er moest dus ook overnacht worden. We lieten ons 
hier in de Aula van het Academiegebouw voorlichten over de universiteit en de 
studie scheikunde en voor meer specifieke informatie bezochten we het Organisch 
Chemisch Laboratorium aan de Croesestraat. We vonden een kamer op de Adriaen 
Beyerkade bij een ouder echtpaar, de familie Veenendaal. Ik zou er mijn hele 
studententijd blijven. 

In de loop der jaren hebben velen mij gevraagd waarom ik toen eigenlijk 
scheikunde wilde studeren. Eerlijk gezegd kan ik die vraag niet zo goed beant-
woorden. Was het mijn scheikundeleraar, ir. Jaap Böeseken, een 50-plusser die 
na een carriëre als directeur van achtereenvolgende bedrijven, waaronder een 
kininefabriek en een katoendrukkerij, als zij-instromer vanaf 1960 tot aan zijn 
pensioen in 1969 aan de Rijks Hogere Burger School in Middelharnis de lessen 
scheikunde verzorgde. Of was het dat kleine laboratorium in melkfabriek De 
Nijverheid van mijn opa op mijn geboorte-eiland, dat mij boeide. Of was het toch 
een combinatie van beide. Voor die aanwezigen met enige historische kennis 
van de scheikunde in Nederland merk ik op dat mijn leraar Scheikunde de zoon 
was van de hoogleraar Jacob Böeseken van de Delftse School. Maar dat ontdekte 
ik pas later. De researchgroep aan de Technische Hogeschool in Delft verrichtte 
onderzoek aan boorzuurcomplexen van polyhydroxyverbindingen, waaronder 
koolhydraten. Er is zelfs een boek met colleges van Jacob uit 1912, getiteld: 
“Beknopte scheikunde der suikers”. Waarvan akte.

Studie scheikunde
En zo begon ik aan de studie scheikunde letter f. Ik kwam erachter dat van alle 
chemische vakken het vooral de organische chemie was die mij boeide, maar dan 
wel met een biologische relatie.

In het Organisch Chemisch Laboratorium leidde Professor Arens (Figuur 1) 
verschillende researchgroepen. Eén van die groepen was actief op het gebied van 
de peptide- en eiwitchemie en ik besloot me na mijn kandidaatsexamen bij die 
groep aan te melden voor een hoofdvak. En zo viel ik in april 1966 in de handen 
van de promovendus Hans Vliegenhart (Figuur 1). Niet wetend dat wij verder 
samen zouden optrekken. Een wetenschappelijk leven lang.
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In mijn hoofdvak hield ik mij bezig met het ontwikkelen van geschikte 
derivatiseringsprotocollen voor kleine peptiden ten behoeve van de nog in de 
kinderschoenen staande electron impact massaspectrometrische aminozuur-
sequentie analyse. Peptidomics dus in zijn oervorm. We voerden het onderzoek 
samen met de afdeling massaspectrometrie uit.

Voor een bijvak leek het mij goed om mijn scheikunde blik wat te verbreden 
in de richting van de biologie, in het bijzonder de microbiologie. Mijn research-
activiteiten waren gericht op het exopolysacharide van de caries veroorzakende 
mondbacterie Streptococcus mutans. Niet wetend dat bacteriële polysachariden 
mij een wetenschappelijk leven lang in de greep zouden houden, zowel 
structuur-chemisch als organisch-synthetisch. In feite leerde ik de basisbeginselen 
van de koolhydraatchemie niet bij de subfaculteit Scheikunde, maar bij de 
subfaculteit Biologie.

Promotietijd
Toen ik uiteindelijk alle tentamens met goed gevolg had afgelegd, keerde ik 
in april 1969 terug bij de peptide- en eiwitgroep van Professor Arens in het 
Organisch Chemisch Laboratorium voor een promotie-onderzoek onder leiding 
van Hans Vliegenthart. Het werd echter geen peptide-analyse, maar koolhydraat-
analyse waar ik me op moest gaan richten. Dat had regelrecht te maken met de 
isolatie van een glycopeptide in de groep tijdens mijn afwezigheid. Het peptide-
deel had geen grote moeilijkheden opgeleverd in de structuuranalyse, maar het 
koolhydraatgedeelte des te meer. Een structuurvoorstel was nog niet beschikbaar, 
alleen een monosacharide analyse.

Hans gaf mij twee publikaties van de groep van Professor Heyns van de 
Universiteit van Hamburg. Twee publikaties welke de massaspectrometrische 
analyse van partieel gemethyleerde monosachariden, glucose en galactosamine, 
beschreven. En ik kreeg de bijzonder vrije opdracht: Kijk eens wat je met 
massaspectrometrie in de koolhydraatanalyse kunt bereiken. Niks geen 

Figuur 1. 

Professor dr. J.F. Arens 

(overleden 2001) (links); 

Professor dr. Hans 

Vliegenthart (rechts).
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promotievoorstel schrijven. Niks geen externe tutor benoemen. Gewoon aan het 
werk. En het werd een proefschrift over electron impact massaspectrometrie en 
proton NMR spectroscopie van kleine gederivatiseerde oligosachariden. In een 
samenwer kingsverband met de universitaire afdeling massaspectrometrie en de 
universitaire en TNO afdelingen NMR spectroscopie.

Ik wil u twee bladzijden uit mijn oude labjournaal (Figuur 2) laten zien die 
iets van de sfeer uit mijn promotietijd weergeven. Bovenaan een frusterende 
opmerking die er aan herinnert dat de AEI MS 902 massaspectrometer wel eens 
kuren had. En onderaan twee opmerkingen nadat we onze eerste 60 MHz proton 
NMR spectra van vrij maltose en cellobiose hadden gedraaid. “Geeft hoop!” en 
“Wel erg veel!!!”. 100 mg was natuurlijk ook veel.

Er werd ook vooruitgekeken. In het ZWO-SON jaarverslag over 1971 van de 
werkgroep 11-22-09 Arens/Vliegenthart werd de motivering van het onderzoek als 
volgt verwoord: “Glycoproteïnen hebben een algemene verspreiding in de natuur. 
Tot deze klasse van verbindingen behoort een respectabel aantal enzymen
en hormonen. In de meeste gevallen is zowel de structuur als de functie van het 
koolhydraatgedeelte onbekend. Eén van de belangrijke oorzaken hiervoor is het 
ontbreken van adequate analysemethodieken. Doordat in Utrecht zeer 
geavanceerde apparatuur beschikbaar is op het gebied van de NMR en massa-
spectrometrie (let wel, we schrijven 1971), is er door intensieve samenwerking 
een groep ontstaan die zich toelegt op de ontwikkeling van nieuwe methoden 
voor de analyse van glycopeptiden, teneinde op deze wijze het gebied der 
glycoproteïnen verder te ontsluiten.” 

Figuur 2. Notities uit mijn oude labjournaal.
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Veertig jaar onderzoek aan koolhydraten
In de veertig jaar dat ik me binnen de Utrechtse universiteit aan de koolhydraat-
chemie heb gewijd zijn vele onderwerpen langsgekomen. Langzaamaan groeiden 
we naar een multidisciplinair koolhydraatresearchprogramma dat opgebouwd 
was uit drie stromen: (1) structuuranalyse van polysachariden en glycoproteïne 
glycanen (1969-2009), (2) chemische en enzymatische synthese van oligosachariden 
en glycoconjugaten (1973-2009), (3) interactiestudies tussen koolhydraten en 
eiwitten en tussen koolhydraten onderling (1994-2009). En in ons vaandel beleden 
we aan “Structural and Functional Glycomics” te werken.

Tijdens mijn loopbaan bracht ik twee korte, maar vruchtbare perioden in het 
buitenland door. De keukengeheimen anno 1974 van de structuuranalyse van 
bacteriële polysachariden leerde ik tijdens een winterverblijf van drie maanden 
in de groep van Professor Lindberg (Figuur 3) aan de Universiteit van Stockholm 
in Zweden. De keukengeheimen anno 1981 van de bereiding, de scheiding en 
de structuuranalyse van koolhydraatketens afkomstig van glyco-eiwitten, zonder 
gebruik te maken van NMR spectroscopie, de Utrechtse specialiteit, leerde ik 
tijdens een herfstverblijf van drie maanden in de groep van Professor Kobata 
(Figuur 3) aan de Universiteit van Kobe in Japan.

Voor dit afscheidscollege heb ik, naast een meer algemeen gedeelte, enige 
voorbeelden geselecteerd die in mijn beleving niet alleen interessant zijn, maar 
ook een beetje laten zien hoeveel vooruitgang we in het koolhydraatvak hebben 
geboekt in deze veertig jaar. Tevens geeft het mij de gelegenheid om op een 
zekere manier verantwoording af te leggen tegenover al onze geldschieters over 
de jaren heen.

Voor de creatie van koolhydraatketens gebruikt de natuur een beperkte serie 
bouwstenen, de monosachariden (Figuur 4). Verschillende monosachariden lijken 
in chemische structuur veel op elkaar. Ik zal ze in mijn betoog zoveel mogelijk 
door symbolische bouwstenen met verschillende kleuren voorstellen. Aan elkaar 
geregen via zuurstofbruggen leveren deze monosachariden, oligosachariden 
(Figuur 5) en nog groter, polysachariden op. We kunnen de bindingen tussen de 

Figure 3. 

Professor dr. Bengt 

Lindberg (overleden 2008) 

(links); Professor dr. Akira 

Kobata (rechts).
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bouwstenen ook chemisch of enzymatisch verbreken. Dan vallen de koolhydraat-
ketens uit elkaar. In het laboratorium kunnen we van de bouwstenen ook niet in 
de natuur voorkomende koolhydraatketens maken.

Figuur 4. 

Bouwstenen 

(monosachariden) van 

koolhydraatketens 

(glycanen).

Figuur 5. 

Aan elkaar geregen 

bouwstenen leveren 

oligomeren en 

polymeren op.
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Glycoproteïnen
Glycoproteïnen zijn opgebouwd uit aminozuurketens, waarbij aan de amino-
zuren asparagine, serine en threonine koolhydraatketens kunnen voorkomen 
(Figuur 6). We duiden ze aan met N-glycanen in geval van asparagine en met 
O-glycanen in geval van serine en threonine. Alhoewel de eiwitketen van een 
glycoproteïne meestal eenduidig in structuur is, vertonen de glycanen een enorme 
variatie. Een biosynthetisch samenhangende microheterogeniteit, welke we met 
het woord glycovormen aanduiden. De in onze groep sinds 1975 ontwikkelde 1H 
NMR structural-reporter-groep concepten voor de analyse van N- en O-glycanen 
droegen in belangrijke mate bij aan de ontsluiering van deze koolhydraat -
structuren. Graag benadruk ik hier de ondersteunende rol van ZWO-SON, 
die in 1974 de aanschaf van een 360 MHz NMR instrument mogelijk maakte 
in Nederland. Het apparaat dat er voor zorgde dat onze analyseconcepten 
wereldwijd een begrip werden. Mede dankzij de vele nationale en internationale 
samenwerkingen uit de zeventiger, tachtiger en negentiger jaren, konden 
glycaanensembles steeds completer in kaart gebracht worden. Hierbij wil ik 
speciaal de samenwerkingen met de groepen van Jean Montreuil en Philippe 
Roussel uit Lille, de groep van Karl Schmid uit Boston en de groep van Dirk van 
den Eijnden uit Amsterdam noemen. Deze resultaten waren van groot belang 
voor het werk van de biochemici en moleculair biologen die (inter)nationaal 
betrokken waren bij het ontrafelen van de anabole en catabole routes van 
N- en O-glycanen in glyco-eiwitten. Inmiddels heeft de cellulaire glycosylering van 
eiwitten, alsmede de afbraak een vaste plek verworven in de moderne biochemie 
en biologie leerboeken. 

Niet alleen geïsoleerde glycoproteïnen uit bijvoorbeeld lichaamsvloeistoffen en 
planten hadden onze aandacht, maar ook recombinante therapeutische 
glycoproteïnen. Dit in het kader van vragen als: “Is de glycosyleringsmachinerie 
van de gekozen gastheercellen wel geschikt om recombinante humane 
glycoproteïnen te genereren”. Als typisch industriële voorbeelden, waar we zelf 
in de aanzet bij betrokken waren, noem ik u het zwangerschapgerelateerde 

Figuur 6. Glycoproteïne N- 

(complex- en oligomannose-

type) en O-glycanen aan eiwit 

backbone.
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humane recombinante follicle stimulating hormone, FSH, het transgene humane 
zure a-glucosidase, van belang voor patiënten met Pompe disease, alsmede 
het medisch belang rijke, maar bij sporters helaas zo geliefde erythropoietine, 
EPO. Maar ook had het bekend worden van steeds meer structurele details van 
koolhydraatketens zijn invloed op researchprogramma’s gericht op de organische 
en enzymatische synthese van oligosachariden, alsmede op researchprogramma’s 
gericht op koolhydraat-eiwit interacties.

Aan het begin van de jaren negentig besloten we het gebied te verbreden 
richting NMR analyse van intacte glycoproteïnen. Met name richtten we ons op 
het glycohormoon humaan choriongonadotropine, hCG. Omdat het hier zowel 
koolhydraat- als eiwitstructuuranalyse betrof, gingen we een zeer vruchtbaar 
samenwerkingsverband aan met de eiwit NMR groep van Rob Kaptein en Rolf 
Boelens. Het leverde fascinerende resultaten op.

Polysachariden
Polysachariden hadden ook altijd sterk onze aandacht, zowel polysachariden van 
microbiële als van plantaardige oorsprong. Ook voor hemicelluloses en glucanen 
bleek het mogelijk 1H NMR structural-reporter-group concepten te ontwikkelen. Ik 
noem hier onze samenwerking met de groep van Fons Voragen van de Universiteit 
Wageningen gericht op het ontrafelen van de structuur van hemicelluloses en 
onze samenwerking met de groep van Lubbert Dijkhuizen van de Universiteit van 
Groningen gericht op het ontrafelen van de structuren van microbiële glucanen 
(Figuur 7). Ook van industriële zijde was er altijd veel belangstelling.

Figuur 7. Homopolysacharide opgebouwd uit glucose bouwstenen (links) 

en heteropolysacharide opgebouwd uit repeterend hexasacharide = 

exopolysacharide van Streptococcus macedonicus Sc 136 (rechts).
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Vele jaren waren we ook druk met de structuuranalyse van exopolysachariden 
van lichaamsvriendelijke melkzuurbacteriën en van kapselpolysachariden van 
lichaamsonvriendelijke pneumococcen en meningococcen. De door melkzuur-
bacteriën geproduceerde exopolysachariden worden in situ gebruikt om de 
samenhang en structuur van gefermenteerde zuivelproducten te verbeteren. 
Typische voorbeelden zijn hier van oudsher yoghurt en kaas. Om de relatie tussen 
chemische structuur en functionele eigenschappen van deze polysachariden te 
begrijpen is structuuropheldering en catalogisering van eigenschappen van groot 
belang. Ook voor het beïnvloeden van de structuuropbouw, en dus de eigen-
schappen, via chemische, enzymatische of moleculair-biologische modificaties, 
kortom polysacharide engineering in de ruimste zin van het woord, is kennis 
van de structuur en de daarbij betrokken enzymen noodzakelijk. Deze projecten 
werden uitgevoerd in langdurige samenwerkingen met diverse industrieën. 
Kennis van de structuur van kapselpolysachariden van pathogene bacteriën staat 
in directe relatie tot het ontwikkelen van vaccins ter bestrijding van infecties door 
deze bacteriën.

Het overgrote deel van de bacteriële polysachariden is een polymerisatie 
product van repeterende oligosacharide fragmenten. Aan dit type hetero-
polysachariden heeft onze helaas te vroeg overleden medewerker Albert van 
Kuik ook modeling studies gedaan en driedimensionale structuren gebouwd. Als 
illustratie en eerbetoon aan deze geweldige persoon laat ik u het resultaat zien 
van zijn modeling van het exopolysacharide van Streptococcus macedonicus Sc 
136, een bacteriestam welke gebruikt wordt bij de bereiding van Griekse schape- 
en geitekaas. Een polysacharide opgebouwd uit repeterende fragmenten van zes 
monosachariden, zes bouwstenen (Figuur 7). U ziet het resultaat van de bereke-
ningen van een polysacharide structuur, waarin 1000 repeterende eenheden zijn 
meegenomen (Figuur 8).

Figuur 8. 3D model 

van 1000 repeterende 

eenheden van het 

exopolysacharide van S. 

macedonicus Sc 136.
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Voorbeeld 1: D/L-bepaling van monosachariden via gaschromatografie
Dan wil ik nu met u, als illustratie van het type analytische problemen uit de 
zeventiger jaren, wat dieper ingaan op een stukje stereochemie van monosacha-
riden. Eén van de structuurparameters in de koolhydraatanalyse is de absolute 
configuratie van de samenstellende bouwstenen. Die kan D of L zijn. Laat mij dat 
eerst wat verder toelichten.

Wanneer we onze rechterhand voor een spiegel plaatsen, is het spiegelbeeld in 
feite onze linkerhand. Het is duidelijk dat het spiegelbeeld niet past op het 
origineel. Maar wanneer we een normale stoel voor een spiegel plaatsen, past het 
spiegelbeeld wel op het origineel. Zo geldt dat ook voor structuurformules. Er zijn 
structuurformules met een spiegelbeeld dat niet op het origineel past en er zijn 
structuurformules die dat, na enig draaien, wel doen. Wanneer de spiegelbeelden 
van structuurformules niet op elkaar passen, spreken we van enantiomeren. Zo 
heeft ook elk monosacharide een spiegelbeeld dat niet past op het origineel 
(Figuur 9). We spreken van D- en L-enantiomeren en over de absolute configuratie 
van een monosacharide. Ik noem hier graag de historisch doorslaggevende 
bijdragen van de Utrechters Bijvoet, Peerdeman en van Bommel aan de oplossing 
van het probleem van de absolute configuratiebepalingen in ruimtelijke zin via de 
kristallografie.

Tot aan onze bemoeienis met de D/L-bepaling van monosachariden werd 
deze afgeleid uit de meting van een fysische grootheid, de zogenaamde optische 
rotatie (Figuur 10). Dat was voor polysachariden een tijdrovend karwei. Zoals uit 
ons voorbeeld van een polysacharide, opgebouwd uit een repeterend disacharide 

Figuur 9. D- en L-enantiomeren van glucose.
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(Figuur 10), twee soorten bouwstenen dus, blijkt, werden eerst alle bindingen 
verbroken. Het mengsel losse bouwstenen werd gescheiden met papierchromato-
grafie in de twee soorten, en na isolatie werd in een polarimeter van elke soort 
de optische rotatie gemeten en zo vastgesteld of het een D-enantiomeer of een 
L-enantiomeer betrof. Zo ook tijdens mijn verblijf in Stockholm in 1974. Een 
karwei, dat in verband met mogelijke verontreinigingen, ook makkelijk aanleiding 
gaf tot foute conclusies.

In relatie tot werkzaamheden die ik in de zeventiger jaren verrichtte voor het 
Klinisch Chemisch Laboratorium van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, waar ik 
nu verder niet op kan ingaan, groeide het idee om te proberen een gaschroma-
tografische bepaling gebaseerd op retentietijden voor D- en L-enantiomeren 
van monosachariden te ontwikkelen (Figuur 10). Een bepaling die ook direct op 
mengsels van monosachariden kon worden uitgevoerd. Enantiomeren kun je niet 
scheiden op een reguliere kolom in een gaschromatograaf. Maar door een 
speciaal molecuul, een molecuul dat ook een niet op elkaar passend spiegelbeeld 
heeft, aan een enantiomeer vast te hangen, zou dat theoretisch wel moeten 
kunnen. Vaktechnisch zeggen we: We zetten de enantiomeren om in diastereo-
meren.

En Gerrit Gerwig, verantwoordelijk voor de uitvoering, liet zien dat het idee 
werkte (Figuur 11). Wanneer bijvoorbeeld D-glucose en L-glucose elk voorzien 
worden van een linksdraaiende 2-butyl groep, waarbij we twee vormen maken 

Figuur 10. D/L-bepaling via optische rotaties en via GLC retentietijden.
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die niet meer elkaars spiegelbeeld zijn, is scheiding mogelijk. De resultaten 
publiceerden we in 1978 en 1979 in het tijdschrift Carbohydrate Research. En nu, 
dertig jaar later, kunnen we vaststellen dat dit protocol nog steeds een hoeksteen 
vormt van de huidige structuuranalyse van polysachariden, wereldwijd. Het zijn 
onze meest geciteerde publikaties geworden, waarbij de eerste momenteel op 
plaats 4 in de top 10 van Carbohydrate Research staat.

En we hadden in 1978 direct ook al een toepassing in een project dat we in 
samenwerking met de groep van Peter Westbroek en Leen Bosch van de Univer-
siteit van Leiden uitvoerden. In de structuuranalyse van een zuur polysacharide 
dat als matrijs dient voor de vorming van verkalkte celwandplaatjes bij de alg 
Emiliania huxleyi (Lohmann) Kamptner, vonden we zowel D- als L-mannose. Bepaal 
dat maar eens met een polarimeter.

Voorbeeld 2: Massaspectrometrie van siaalzuren
Vervolgens zou ik graag enige momenten stil staan bij de familie Siaalzuur. De 
familie is groot geworden in de afgelopen veertig jaar. Het zijn er inmiddels 
zo’n veertig in totaal. Het meest belangrijke lid is N-acetylneuraminezuur 
(Figuur 12). Het zou te ver voeren om u nu het hele verhaal van de ontdekking 
en de structuuropheldering van dit monosacharide te vertellen. Maar ik kan u 
verzekeren, het is een detectiveverhaal van grote klasse. Liever vertel ik u nu 
over een aspect waarbij de organische chemie in conflict kwam met de zich snel 
ontwikkelende massaspectrometrie.

Figuur 11. Gaschromatografie van pertrimethylsilyl (-)-2-butyl glycosiden van DL-mannose 

en DL-glucose.
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Sialoglycobiologie is hedentendage een snel groeiende tak van sport, vooral 
in de virologie en immunologie. De koolhydraatketens in glycoproteïnen en 
glycolipiden hebben vaak eindstandig een siaalzuurbouwsteen. In Figuur 12 
ziet u een voorbeeld van zo’n koolhydraatketen, een zogenaamde diantennaire 
structuur. De biologische functies van siaalzuren zijn velerlei. In organismen 
dragen zij enerzijds zorg voor de levensduur van glycoconjugaten, en anderzijds 
dienen zij als receptoren in goede en kwade zin. Bijvoorbeeld, het 9-O-acetyl-
derivaat van N-acetylneuraminezuur (Figuur 13) is belangrijk voor de aanhechting 
van het influenza C virus aan rode bloedcellen van de kip. Tegenwoordig weten 
we dat dit 9-O-acetyl-derivaat de meest voorkomende natuurlijke variant van het 
N-acetylneuraminezuur is en praten biologen routinematig over dit lid van de 
siaalzuurfamilie. Maar in 1973 heette dit molecuul nog gewoon het 8-O-acetyl-
derivaat van N-acetylneuraminezuur (Figuur 13). Tot aan dat jaar werd voor de 
structuurbepaling van siaalzuren gebruik gemaakt van dunnelaagchromatografie, 
specifieke kleurreacties en perjodaatoxidatie. In vervolg op mijn promotie-
onderzoek had ik samen met Jan Vink van de afdeling massaspectrometrie de 
massaspectra van enige eenvoudige siaalzuren bekeken. Dat vroeg om meer, en 
we benaderden Roland Schauer uit Bochum, de siaalzuurexpert bij uitstek, met 
de vraag of wij eens een aantal van zijn geïsoleerde O-geacetyleerde siaalzuren 
in de massaspectrometer mochten onderzoeken. En zo geschiede. Eén van de 
gestuurde preparaten was als het 8-O-acetyl-derivaat van N-acetylneuraminezuur 
aangemerkt. De karakterisering van de acetyl groep op positie 8 was gebaseerd 
op de zeer geringe perjodaatconsumptie in het oxidatieprotocol. Een 9-O-acetyl-

Figuur 12. Structuurformule van N-acetylneuraminezuur (Neu5Ac) (boven) en 

diantennaire N-glycaan structuur met 2x eindstandig Neu5Ac (onder).
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derivaat van N-acetylneuraminezuur zou in dit protocol een consumptie van 1 
mol perjodaat moeten vertonen. Immers, hier zijn twee naburige OH groepen 
aanwezig op C-8 en C-7, welke een complex met perjodaat zouden vormen, 
de eerste stap in een perjodaatoxidatie. Echter, onze kersverse massaspectro-
metrische analysemethode wees uit dat het 8-O-acetyl-derivaat in feite het 
9-O-acetyl-derivaat moest zijn. In dit werk speelde Cees Versluis als massaspectro-
metrist een hoofdrol. Wie had er nu gelijk? We synthetiseerden een 9-O-acetyl-
derivaat van N-acetylneuraminezuur, waarvan we de structuur met NMR 
spectroscopie bewezen, en onderwierpen het aan onze massaspectrometrische 
methode. We vonden eenzelfde fragmentatiepatroon als in het ons aangereikte 
materiaal. De vraag rees toen: Zou dan het fenomeen “perjodaatconsumptie” 
altijd verkeerd geïnterpreteerd zijn?

In diezelfde periode was er informatie beschikbaar gekomen over de drie-
dimensionale structuur van N-acetylneuraminezuur (Figuur 14). Deze informatie 
gaf aan dat de OH groepen op C-7 en C-8 van de glycerol zijketen in een 
door waterstofbrugvorming gestabiliseerde trans-positie staan. En hier lag 
de verklaring. Naburige OH groepen in trans-positie, dus tegenover elkaar, 
kunnen geen complex met perjodaat vormen. Daarvoor moeten de OH groepen 
in dezelfde richting wijzen, in cis-positie staan. Dus zowel een 8-O-acetyl-
derivaat als een 9-O-acetyl-derivaat moeten theoretisch volledig resistent zijn 
tegen perjodaatoxidatie. De zeer lage consumptie aan perjodaat die we toch 
waarnemen is voornamelijk te wijten aan de-O-acetylering gedurende de 
incubatie. En zo kreeg de massaspectrometrie gelijk. En werden siaalzuren mijn 
favoriete moleculen.

Figuur 13. Structuurformules van 9-O-acetyl- (boven) en 8-O-acetyl- (onder) 

N-acetylneuraminezuur (links); Professor dr. Roland Schauer (rechts).
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Voorbeeld 3: Ontwikkeling van conjugaat vaccins
Iets wat ons vele jaren heeft bezig gehouden is het exploreren van alternatieven 
voor de uit de jaren zestig stammende kapselpolysacharide vaccins tegen 
bacteriële infecties (Figuur 15). Populair gezegd is een kapselpolysacharide 
het suikerlaagje om een bacteriecel heen. Deze polysacharide antigenen, 
geïsoleerd uit kweken van pathogene bacteriën, kunnen bij injectie antilichamen 
opwekken, welke bescherming geven tegen de bacteriële infectie. Een prachtige 
stap voorwaarts. Maar er is een probleem met deze vaccins. Ze zijn weinig 
immunogeen bij kinderen jonger dan twee jaar en bij ouderen en chronisch 
zieken. De immunogeniciteit kon verbeterd worden door deze polysachariden 
te conjugeren, te koppelen aan immunogene eiwitten (Figuur 15). Echter, 
voor de bereiding van deze conjugaat vaccins moeten nog steeds pathogene 
bacteriën gekweekt worden. We hebben immers polysacharide nodig. Vandaar 
dat er ideeën ontstonden om dat kweken te omzeilen. Uit structuuranalyses 
was reeds bekend dat de betreffende kapselpolysachariden opgebouwd zijn 
uit repeterende fragmenten en de vraag rees of delen van het polysacharide, 
gekoppeld aan eiwit, ook voldoende immunogeen zouden zijn (Figuur 15). Zulke 
oligosachariden zouden dan langs organisch chemische en/of enzymatische weg 
in het laboratorium gesynthetiseerd kunnen worden. Het waren Jan Willers en 

Figuur 14. Structuurformules van Neu5Ac (links), het 8-O-acetyl-derivaat (midden) en het 

9-O-acetyl-derivaat (rechts), waarin de mogelijke waterstofbruggen tussen HO-8 en ring O 

(blauw) en tussen HO-7 en NH (rood) gemarkeerd zijn.

Figuur 15. Ontwikkeling van conjugaat vaccins.
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Harm Snippe van de Microbiologie die ons aan het begin van de tachtiger jaren 
enthousiast maakten voor hun onderzoek aan Streptococcus pneumoniae, de 
bacterie die longontsteking, hersenvliesontsteking en middenoorontsteking kan 
veroorzaken. Een enthousiasme dat nooit meer gedoofd is. Ik wil u meenemen 
naar één voorbeeld dat recent op dierniveau in het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht UMCU is uitgetest.

Het kapselpolysacharide van Streptococcus pneumoniae serotype 14 is 
opgebouwd uit repeterende tetrasachariden van twee galactose bouwstenen, 
een glucose bouwsteen en een N-acetylglucosamine bouwsteen (Figuur 16). In 
een groots opgezet chemisch-enzymatisch syntheseprogramma hebben we vele 
fragmenten van dit polysacharide gemaakt (Figuur 17) en geconjugeerd met 
een niet-toxische variant van diphtheria toxoid, een dragereiwit dat veel in de 
farmaceutische industrie wordt gebruikt. Alle synthetische produkten zijn in de 
groep van Snippe getest op muizen. Eén, twee en drie repeterende eenheden 
(omlijnd), waarin een vertakking aanwezig was, konden concureren met het 
polysacharide vaccin. De farmaceutische industrieën hebben lang een afwerende 
houding tegenover dit soort synthetische vaccins ingenomen. Een recent op 
de markt gebracht oligosacharide-eiwit conjugaat vaccin tegen Haemophilus 
influenzae type b, gemaakt in de groep van mijn Cubaanse collega Vicente Verez 
Bencomo in Havana, heeft daar inmiddels verandering in gebracht.

Figuur 16. Structuur van het kapselpolysacharide van Streptococcus pneumoniae serotype 14.
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Voorbeeld 4: Koolhydraat-koolhydraat interacties
Als laatste voorbeeld uit ons eigen werk wil ik ingaan op het bestuderen van 
koolhydraat-koolhydraat interacties op moleculair niveau. Binnen de koolhydraat 
community wordt op velerlei niveaus de interactie tussen koolhydraten en 
eiwitten bestudeerd, processen van primair belang bij de communicatie tussen 
moleculen onderling, tussen cellen en moleculen en tussen cellen onderling. Tot 
nog toe is er echter weinig aandacht voor de veel zwakkere interactie tussen 
koolhydraten onderling, een interactie die een aantal jaren geleden zelfs werd 
ontkend te bestaan. Inmiddels is de interesse aan het groeien, mede door 
treffende voorbeelden uit de glycobiologie, gerelateerd aan gezondheid en 
ziekte. De op koolhydraat gebaseerde interactie tussen marine sponscellen bleek 
voor ons een prachtig modelsysteem om methoden te ontwikkelen die dit type 
interacties in kaart kunnen brengen. Voor ons onderzoek maakten we gebruik 
van de gepubliceerde gegevens van de best bestudeerde marine spons, Microciona 
prolifera (Figuur 18).

Na langdurig onderzoek werd in de zeventiger jaren vastgesteld dat de 
buitenkant van bepaalde marine sponscellen voorzien was van een eiwit dat 
zwaar geglycosyleerd was, dus zwaar van koolhydraatketens voorzien was. Zo 
zwaar dat men het een proteoglycaan noemde. Dit eiwit was verantwoordelijk 
voor de agglutinatie, de samenklontering, van de sponscellen in zeewater. Door 
de experimenten uit te voeren in synthetisch zeewater met en zonder calcium 

Figuur 17. Chemisch/enzymatisch gesynthetiseerde polysacharide fragmenten 

van S. pneumoniae serotype 14 voor immunologische studies.
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ionen zag men ook dat samenklontering alleen plaats vond indien ook calcium 
ionen aanwezig waren. In voortgaande experimenten ontdekte men dat twee 
typen koolhydraatketens aanwezig waren, glycaan 1 en glycaan 2. Glycaan 1 zorgt 
voor binding aan de buitenkant van de cel via een koolhydraat-eiwit interactie. 
Voor deze interactie zijn geen calcium ionen nodig. Glycaan 2 gaat in de 
aanwezigheid van calcium ionen een interactie aan met glycaan 2 van een andere 
cel.

In de negentiger jaren raakte onze groep via een internationaal samen-
werkings verband betrokken bij de structuuranalyse van glycaan 2. We waren 
niet in staat om de hele structuur op te helderen, maar konden een aantal 
deelstructuren vastleggen. Wel belangrijke deelstructuren, omdat uit studies 

Figuur 18. Achtergrond informatie over koolhydraat-koolhydraat interacties in 

Microciona prolifera.
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met antilichamen bleek dat deze deelstructuren betrokken moesten zijn bij de 
koolhydraat-koolhydraat interactie tussen de glycaan 2 structuren onderling. 
Eén van de deelstructuren was een gesulfateerd disacharide, de gekoppelde 
twee bouwstenen N-acetylglucosamine en fucose met een S eraan. De S staat 
voor sulfaat. We hadden het idee opgevat dat als het disacharide een belangrijk 
element was in het interactieproces, het wellicht mogelijk zou zijn om de 
koolhydraat-koolhydraat interactie tussen de glycaan 2 structuren onderling na 
te bootsen op disacharide-niveau. We synthetiseerden het disacharide en om de 
sponscellen zoveel mogelijk na te bootsen maakten we er multivalente systemen 
van. Door gebruik te maken van eiwitten en gouddeeltjes.

Omdat het onderzoek met de gouddeeltjes het meest aanschouwelijk is, zal 
ik dat verder voor u uitwerken. In Figuur 19 ziet u zo’n gouddeeltje van 2 nm 
doorsnee voorzien van 32 disacharide elementen. En met deze deeltjes hebben 
we diverse experimenten uitgevoerd. In Figuur 20 ziet u de gouddeeltjes bekeken 
onder een electronenmicroscoop. Links zijn geen calcium ionen bijgemengd en 
we zien keurig de losse deeltjes liggen. Bekijken we vervolgens een preparaat 
waaraan we wel calcium ionen hebben toegevoegd (rechts) dan zien we dat 
de gouddeeltjes samenklonteren. Wat we dus waarnemen is de koolhydraat-
koolhydraat interactie op disacharide niveau. Een interactie, waarbij lading slechts 
voor een deel een rol speelt. Met behulp van atomic force microscopie hebben we 
ook de kracht van de interactie gemeten. En die was ongeveer 30 pN. We zijn dus 
in staat gebleken om het interactieproces op polymeerniveau terug te brengen 

{ß-D-GlcpNAc3S-(13)-a-L-Fucp-(1O)(CH2)3S(CH2)6S}32Au

Figuur 19. Geglycosyleerde gouddeeltjes.
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tot een proces op dimeerniveau, door ons te richten op enkel en alleen één van de 
verantwoordelijke agglutinatie segmenten van het polymeer. En zo droeg ook de 
marine biologie een steentje bij aan het ontrafelen van de functie van glycanen.

Terugkijken
Dames en heren, 40 jaar zijn er nu verlopen sinds ik mijn activiteiten op het 
gebied van de koolhydraatchemie begon. Het was op een uniek moment, het 
begin van de koolhydraatanalyse revival aan het eind van de zestiger jaren. Een 
periode dat andere takken van de biologische chemie, zoals de nucleïnezuur-
chemie en de eiwitchemie, al jaren in een stroomversnelling zaten qua structuur-
analyse en synthese. Een revival waarin de introductie van gecombineerde 
gaschromatografie/electron impact massaspectrometrie, NMR spectroscopie en het 
gebruik van exo- en endo-glycosidases doorbraken betekenden voor het 
structuuronderzoek aan polysachariden en koolhydraatketens van glycoconjugaten. 
Een revival die in latere jaren verder gestalte kreeg door de introductie van HPLC/
HPAEC en nieuwe massaspectrometrische ionisatietechnieken, zoals fast-atom-
bombardment, matrix-assisted laser desorption en electrospray. Ook voor wat 
betreft de organische synthese van koolhydraatketens werd er grote vooruitgang 
geboekt in het ontwikkelen van efficiënte koppelingsstrategieën voor adequaat 
beschermde bouwstenen, maar breed toepasbare synthesizers, zoals we die 
kennen uit de nucleïnezuur- en peptidesynthese bestaan nog niet. Ook al willen 
sommigen ons dat doen geloven. Een interessante ontwikkeling is verder het 
beschikbaar komen van steeds meer recombinante koolhydraatenzymen. Hierdoor 
gaan enzymatische synthese routes een steeds grotere rol spelen, op zichzelf of in 
combinatie met organische synthese routes.

Figuur 20. Transmissie electronenmicroscopie van de geglycosyleerde gouddeeltjes. Links: 

zonder calcium ionen; rechts: met calcium ionen (10 mM).
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Vooruitkijken
Er is dus grote vooruitgang geboekt in analytisch, organisch chemisch en 
enzymatisch opzicht. Maar waar staan we nu algemeen in biologische, medische 
en industriële zin, ik bedoel los van de snapshots die ik u getoond heb uit het 
Utrechtse onderzoek. 

Alhoewel 50% van de eiwitten geglycosyleerd is, werd deze post- en co-
translationele modificatie van eiwitten jarenlang door de buitenwereld gezien als 
pure decoratie, zonder enige functie. Maar de overtuiging dat koolhydraatketens 
van eiwitten structurele en functionele functies vervullen welke cruciaal zijn voor 
het functioneren van vele glycoproteïnen krijgt gelukkig steeds meer vaste grond. 
Functional glycomics, het ontrafelen van de glycocode, heeft wortel geschoten. 
We weten dat glycosyleringspatronen soort-specifiek, weefsel-specifiek, 
celtype-specifiek en eiwit-specifiek zijn. Het aantal voorbeelden dat specifieke 
koolhydraatketens uit de heterogene glycosyleringspatronen van eiwitten 
geassocieerd kunnen worden met fysiologische condities en ziektebeelden, is 
sterk groeiende. Typische voorbeelden van ziektebeelden zijn hier ontstekingen, 
immuunziekten, glycosyleringsdefecten in de opbouw, lysosomale stapelings-
ziekten en kanker. Specifieke veranderingen in glycosyleringspatronen van 
serumglycoproteïnen zijn veelbelovend om gebruikt te worden als toekomstige 
biomarkers bij het voorspellen, bij het monitoren en tijdens het behandelen 
van sommige vormen van kanker. In de context van ziektebestrijding spelen 
ook langs recombinante weg bereide therapeutische glycoproteïnen en 
antilichamen met een humaan aanvaardbaar glycosyleringspatroon een grote 
rol. Ook bij het zoeken naar therapeutica ter bestrijding van diabetes, cholera, 
malaria, tuberculosis, HIV, influenza, arthritis en multiple sclerosis wordt veel 
aandacht besteed aan op koolhydraten gebaseerde drugs. Denk maar aan de 
momenteel weer sterk in de belangstelling staande mimetica van het dehydro-N-
acetylneuraminezuur, de influenza drugs Relenza en Tamiflu.

Nieuwe inzichten in de structuur en functie van polysachariden van plant en 
microbe en van dierlijke proteoglycanen hebben diverse applicaties in gang gezet. 
Niet alleen de ontwikkeling van op koolhydraten gebaseerde vaccins en drugs is er 
het gevolg van, maar er is ook iets groots gegroeid rondom het gebruik van exo- 
en endo-glycosidases, transglycosidases en glycosyltransferases in een (voedings)
technologische context, een gebied dat we aanduiden met carbohydrate 
bioengineering.

Glycomics heeft wortel geschoten
Het zal u zo langzamerhand wel duidelijk zijn dat glycomics niet meer weg te 
denken is uit het omics veld. De Verenigde Staten en Japan hebben daar goed 
op in gespeeld met het USA Consortium for Functional Glycomics CFG (Figuur 
21) en het Japan Consortium for Glycobiology and Glycotechnology. Ook op 
Europees niveau wordt steeds meer het belang van glycomics ingezien. En dat 
heeft de European Science Foundation er in 2006 toe gebracht een Policy Briefing 
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uit te brengen, getiteld: “Structural Medicine: The Importance of Glycomics 
for Health and Disease” (Figuur 21). Ik had het genoegen om als voorzitter te 
mogen fungeren van de Europese werkgroep, die deze nota heeft opgesteld, 
hierbij terzijde gestaan door de managing director van het Bijvoet Centrum, Bas 
Leeflang, als secretaris. Diverse aanbevelingen voor de nationale Research Councils 
in Europa zijn opgenomen. Het doet mij deugt dat ook NWO via ALW meebetaalt 
aan het recent door ons opgerichte platform EuroGlycoScience Forum EGSF 
(Figuur 21), een platform dat zich wil inzetten voor een betere structurering en 
ondersteuning van het Europese glyco-onderzoek en onderwijs.

In Nederland hebben we recent nog een belangrijke stap genomen op 
weg naar meer aandacht voor koolhydraten. Het betreft de oprichting van het 
Carbohydrate Competence Center CCC (Figuur 21), een samenwerkingsverband 
tussen de universiteiten van Groningen en Wageningen, het ministerie van 
Economische Zaken, en diverse Nederlandse industrieën. Haar missie luidt: 
“Het CCC wil hoogwaardige kennis op het gebied van koolhydraten genereren, 
ontwikkelen en delen om innovatie te bevorderen en bij te dragen aan een 
gezonde en duurzame samenleving”. Microbiële en plantepolysachariden alsmede 
prebiotica en geglycosyleerde melkeiwitten zijn belangrijke onderdelen van het 
programma.

Een situatie die aandacht verdient
Maar waar staan we eigenlijk qua koolhydraatstructuuronderzoek in 2009. In 1970 
bezocht ik het vijfde International Carbohydrate Symposium in Parijs. Vooral de 
lezing van Professor Karl Schmid uit Boston maakte nogal indruk op mij. Hij sprak 

Figuur 21. Volgende halte in het omics veld: Glycomics (Glycoland).
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over de koolhydraatstructuuranalyse van plasmaglycoproteïnen en maakte het 
volgende statement: “When two internationally well-recognized research groups 
are investigating the same glycoprotein, be not surprised that different solutions 
will be reported”. En hoe is het dan 39 jaar later. Nu, er is heel wat verbeterd. We 
gebruiken geavanceerde NMR spectroscopie, geavanceerde massaspectrometrie, 
geavanceerde HPLC technologieën, microarrays. We praten over high-throughput 
benaderingen en ontwikkelen computer-assisted data analysesystemen, zoals 
binnen het glycobioinformatica netwerk EurocarbDB (Figuur 22), een netwerk 
waar ook onze afdeling deel van uitmaakt. Maar wanneer het op fijn-tuning 
aankomt, is het oude statement van Schmid over de glycoproteïne glycanen 
analyse helaas nog steeds reeël. Althans dat leert een evaluatie van drie recente 
interlaboratorium studies, waarin HPLC, MALDI-TOF-MS en ES-MS gebruikt 
werden. Een toch zorgelijke situatie. In een zeer recent overleg tussen CFG en 
EurocarbDB is er dan ook een commissie ingesteld die aanbevelingen moet 
formuleren ten behoeve van de structuuranalyse van glycoproteïne en glycolipide 
glycanen en van polysachariden. Als commissielid hoop ik daar ook mijn steentje 
aan bij te dragen.

Onderwijs en bestuur/management
Dames en heren, een universitair medewerker houdt zich niet alleen bezig 
met onderzoek, maar ook met onderwijs en bestuur/management. Het 
onderwijs had ik niet graag willen missen. Ik heb dat altijd met veel liefde en 
gedrevenheid gedaan. Het hield me scherp. Mijn onderwijstaken speelden zich 
slechts voor een deel binnen de Scheikunde af. Het was voornamelijk binnen 
de Biologie dat ik aktief was. Meer dan 20 jaar heb ik eerstejaars studenten 
Biologie de moleculaire grondbeginselen van de Bio-Organische Chemie mogen 
onderwijzen. En tweedejaars studenten Biologie de grondbeginselen van de 
infraroodspectroscopie, de massaspectrometrie en de NMR spectroscopie. In 
mijn ogen waren het belangrijke cursussen omdat ik er van overtuigd was 
en nog steeds ben dat voor een gedegen biologie-opleiding grondige kennis 
van de moleculaire kant van biomoleculen essentieel is. Voor wat betreft mijn 
bestuurlijke taken binnen en buiten de universiteit, nationaal en internationaal, 
wil ik hier alleen mijn periode als onderwijsdirecteur bij Scheikunde aanstippen. 

Figuur 22. Het EU glycobioinformatica netwerk (HPLC, MS, NMR).
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Een hectische periode, omdat tijdens mijn 2000-2003 directoraat het Scheikunde 
bachelor/master programma moest worden ingevoerd. En met de geweldige inzet 
van alle directbetrokkenen, bureaumedewerkers en docenten, en niet te vergeten 
al die medewerkers op bestuursgebouwniveau, slaagden we erin een evenwichtig 
en uitdagend cursus-aanbod te formuleren. Echter, alhoewel we momenteel niet 
te klagen hebben over het aantal Scheikunde studenten, is één van de huidige 
problemen toch wel de geringe instroom van masterstudenten in het Bijvoet 
Centrum. Daar moet dus zeer zorgvuldig naar gekeken worden.

Dankwoorden
Zonder geld geen research. Ik dank dan ook alle geldverstrekkers die het ons 
over de jaren heen mogelijk hebben gemaakt ons ontwikkelingswerk voor 
Glycoland te doen. Op de eerste plaats natuurlijk de Universiteit Utrecht, die mij 
over een periode van 40 jaar de ruimte heeft geboden om mijn mooie vak uit 
te oefenen. Hierbij denk ik tevens aan de speciale UU programma’s Medische 
Biotechnologie, Breedtestrategie, ABC en Scholarships. Ook gaat mijn dank uit 
naar de NWO organisaties SON, CW, ALW en STW, naar het ministerie van EZ, die 
onze IOP-b, IOP-k, ITP, PBTS, BTS en EET programma’s sponsorden, naar de Japanse 
Mizutani Foundation, de Europese Unie met zijn kaderprogramma’s, het Britse 
ministerie van Defensie via DSTL, de World Anti-Doping Agency WADA, en naar 
de industrieën Unilever, AKZO, AVEBE, Organon, Diosynth, Pharming, Ciba-Geigy, 
Nestlé en FrieslandFoods. Dank voor uw vertrouwen in ons en in ons werk.

Ik wil al onze voormalige promovendi, post-docs en studenten, die hebben 
bijgedragen aan het succes van het Utrechtse koolhydraatverhaal, van harte 
bedanken voor hun enorme inzet. In dit college, dat selectief moest zijn vanwege 
de tijd, heb ik bewust geen van jullie namen naar voren gehaald. Jullie zijn 
immers allemaal belangrijk geweest. Jullie hebben als pure ontwikkelingswerkers 
mede de fundamenten gelegd voor de huidige biologische, medische en 
technologische aandacht voor de glycowetenschappen. En sommigen van jullie 
doen dat nog steeds.

Ik dank mijn collega’s binnen het Bijvoet Centrum voor de samenwerking over 
de jaren heen. Het was een voorrecht om lid van dit unieke Instituut te mogen zijn 
en dat ook internationaal te mogen uitdragen. Ook internationaal moet ik vele 
collega’s bedanken voor de prachtige en stimulerende samenwerkingen. Ik heb er 
contacten voor het leven aan overgehouden. 

Hans Vliegenthart, Gerrit Gerwig en Gerrit Veldink noem ik apart. Hans, 
een wetenschappelijk leven lang zijn we samen opgetrokken, over glycobergen 
en door glycodalen. Je was een inspirerend metgezel. De droom waar we mee 
begonnen wordt langzaamaan werkelijkheid: “Volgende halte: Glycoland”.  Glyco 
Gerrit, jij was 40 jaar lang ons vaste baken in het laboratorium. Dank voor je grote 
inzet, ook in de finale. Lipox Gerrit, alhoewel gefascineerd door onverzadigde 
vetzuren, dank voor alle ondersteuning en interesse over de jaren heen. Ook 



26

Rien de Bie hoort in mijn rijtje van apart te noemen mensen thuis; hem wil ik 
gedenken. Hij en nu Bas Leeflang waren onmisbaar voor het creëren en coör-
dineren van onze vele EU netwerken.

En dan is er het thuisfront. Allereerst toch mijn vader. Pa bedankt dat jij en ma 
mij de mogelijkheden hebben gegeven om mijn opleidingen te volgen. Dank voor 
je niet aflatende interesse voor wat ik er mee gedaan heb. Lisette en Trineke, ik 
weet het, jullie vader was nog als eens afwezig, zowel letterlijk als figuurlijk. Met 
mijn afscheidsverhaal heb ik jullie wederom inzage gegeven in wat mij bezielt. Ik 
geniet nog elke dag van jullie, aanwezig of afwezig. Dat doe ik ook van Henk Jan, 
de levensgezel van Lisette. Stijn, Joost en Nienke, als ik jullie beluister, schijnen er 
gouden tijden voor jullie aan te breken met een gepensioneerde opa. Ik zal mijn 
best doen. Truus, jou heb ik voor het laatst bewaard. Wat moet ik zeggen na 40 
jaar huwelijk. Dank voor je liefde in voor- en tegenspoed. Zonder jouw steun had 
ik dit zoete suikerleven nooit kunnen leiden.

Dames en heren, sommigen zeggen dat ik veertig van werk doordrenkte jaren 
achter de rug heb. Voor mij was het echter nooit werk, het was eerder een manier 
van leven, creatief bezig zijn, mijn gekregen talenten zo goed mogelijk gebruiken, 
maar ook een manier van dienen. Ik ben een dankbaar mens. Ik dank u allen dat u 
hebt willen komen en naar mij hebt willen luisteren. 

Ik heb gezegd.

Structuur van het 

heptasacharide 

Man5GlcNAc2 aan 

asparagine in 

N-glycoproteïnen.
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