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Mijnheer de Rector Magnificus,
Dames en Heren,
Jongens en Meisjes,
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom wil ik me eerst richten tot
de jongens en meisjes in de zaal. Straks krijgen jullie een lang verhaal
te horen. Een soort “Professor Sjaak en de zieke bonenstaak”, maar dan
anders. Tijdens mijn verhaal verschijnen hier naast mij allemaal plaatjes
met nummers. Ik ga jullie nu drie opdrachten geven. Opdracht 1 is: schrijf
de nummers op van de plaatjes waarop je een plant ziet staan. Op sommige
plaatjes staan ook dieren. Opdracht 2 is dan ook: schrijf de namen op van
de dieren die je langs ziet komen. Eén tip wil ik meegeven: een mens is ook
maar een dier. En als laatste, opdracht 3: ik zal straks heel vaak de naam
van een plant noemen. Die naam is “Arabidopsis”. Tel straks het aantal
keren dat ik “Arabidopsis” zeg. Jullie antwoorden worden nagekeken door
één van de professoren die hier vooraan zitten *. Iedereen die het inlevert
krijgt een prijs. Immers inschrijven is meedoen is halen. En dan begin ik nu
met het officiële deel van mijn rede.

* Voor antwoorden en uitslagen zie pagina 35.
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“Nu even niet....., ik heb hoofdpijn”, antwoordde de vrouw op het toch wel
dringende verzoek van het stamhoofd om hem te vergezellen naar het jaarlijkse
oogstfeest. De goden moesten dit jaar extra goed gestemd worden, want de oogst,
die door een onverklaarbare ziekte voor een groot deel verloren was gegaan,
moest voor het komende jaar toch beslist worden veilig gesteld. Ten einde raad
nam de vrouw een grote slok van het sap dat de plaatselijke medicijnman zojuist
voor haar had bereid. “Een wondermiddel uit de wilgenbast” had de wijze man
gezegd, “je hoofdpijn zal als sneeuw voor de zon verdwijnen”. Hij had niets
teveel gezegd. En al snel sloot ze zich aan bij de rituele dans rond het vuur die er
voor moest zorgen dat de gewassen er het volgende jaar toch wel wat ﬂorisanter
bij zouden staan.
Zo’n 2000 jaar later, in de eerste helft van de 19e eeuw werd de werkzame
stof ontdekt in het middel van de medicijnman. De plantenstof ‘salicine’,
vernoemd naar het Latijnse woord voor wilg: Salix, bleek verantwoordelijk te
zijn voor de pijnstillende kracht van het extract . Belangrijke ontdekkingen
moesten te gelde worden gemaakt, ook al in de 19e eeuw, dus niet lang na
de ontdekking van salicine was men in staat om de werkzame afgeleiden van
deze stof, salicylzuur en acetylsalicylzuur, chemisch te synthetiseren. Nog net
voor de eeuwwisseling, in 1899, werd vervolgens de bekendste en wereldwijd
meest verkochte pijnstiller allertijden geboren, Aspirine . Het duurde tot 1971
voordat het werkingsmechanisme van Aspirine werd ontdekt. In een Nature
publicatie toonde de Britse onderzoeker, John Vane, aan dat Aspirine de aanmaak
van het pijnhormoon ‘prostaglandine’ in het menselijk lichaam remt, waardoor
de pijnwaarneming verdwijnt . In 1982 kreeg hij voor deze ontdekking de
Nobelprijs voor Medicijnen.
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ALARMSIGNALEN

Nu vraagt u zich waarschijnlijk af, waar gaat dit over. Ik zou u toch wat gaan
vertellen over netwerken met signalen en het immuunsysteem van planten? Het
zal u weldra duidelijk worden, als ik u vertel dat salicylzuur niet alleen een
eﬀectieve pijnbestrijder is voor mens en dier, het is ook één van de belangrijkste
signaalmoleculen in het induceerbare afweersysteem van planten. Wanneer een
plant geïnfecteerd wordt door een microbiële ziekteverwekker, denk daarbij
aan een virus, een bacterie, of een schimmel, dan maakt hij snel relatief grote
hoeveelheden salicylzuur aan . Als reactie op dit alarmsignaal wordt in de plant
een moleculair verdedigingsmechanisme in werking gezet, dat speciﬁek de groei
en ontwikkeling van het pathogene micro-organisme kan remmen. En zo weet
de plant vaak verdere schade te beperken. In feite maakt een plant met pijn dus
zijn eigen Aspirientje .
Een tweede signaalmolecuul met een belangrijke functie in het afweersysteem
van planten, is jasmonzuur. Genoemd naar jasmijn, een plant met sterk geurende
bloemen waaruit in 1962 voor het eerst het plantenhormoon jasmonzuur is
geëxtraheerd . Jasmonzuur is verantwoordelijk voor de overheersende geur van
de jasmijnbloem en wordt daarom vaak in bloemenparfums verwerkt. De kans
is groot dat een ﬂink aantal van u in deze zaal, zonder het te weten, druk bezig
is met het verspreiden van dit plantenhormoon. Volgens de Chinezen heeft
de geur van jasmijn invloed op het liefdesleven. Het is maar dat u het weet.
In de meeste plantensoorten fungeert jasmonzuur echter als alarmsignaal om
ongewenste belagers buiten de deur te houden. De signaalstof wordt in grote
hoeveelheden aangemaakt na vraat door insecten, waarna de plant een moleculair
verdedigingsmechanisme in werking zet, wat erop gericht is om de opmars van
dit type belagers te remmen .
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En nu kom ik weer terug op het werkingsmechanisme van Aspirine in het
menselijk lichaam. Zoals ik al eerder zei, remt het acetylsalicylzuur uit Aspirine de
aanmaak van het pijnhormoon prostaglandine, waardoor er minder pijnprikkels
worden uitgezonden en men dus minder pijn waarneemt . Nu lijkt de
chemische structuur van prostaglandines in dieren sterk op dat van jasmonzuur
in planten. Bovendien worden beide verbindingen gesynthetiseerd via een
sterk gelijkende biosyntheseroute, ook wel de octadecanoid biosyntheseroute
genoemd . De vergelijking tussen plant en dier houdt nog niet op, want ook
de werking van jasmonzuur in planten kan, net als dat van prostaglandines in
mens en dier, eﬀectief worden geremd door het plantenaspirientje salicylzuur .
Nu vraagt u zich wellicht af waarom deze alarmsignalen elkaar tegenwerken?
Uit ons onderzoek blijkt dat planten met behulp van dit regelmechanisme hun
afweergeschut optimaal kunnen afstemmen op het type aanvaller waar ze op dat
moment mee worden geconfronteerd.
Waarom is dit nu zo belangrijk voor een plant? U moet zich voorstellen dat
wanneer een plant wordt geïnfecteerd door een pathogene schimmel, hij een
heel ander afweergeschut in stelling moet brengen dan wanneer hij wordt
aangevreten door een insect. De schimmel kan worden tegengewerkt door
bijvoorbeeld snel enzymen aan te maken die de celwanden van de schimmel
doen oplossen, of door gifstoﬀen te produceren die de groei van de schimmel
remmen. Hierdoor wordt kolonisatie van het plantenweefsel ingeperkt met als
gevolg dat er minder schade wordt aangericht door de schimmel. Echter, dit
verdedigingsmechanisme zal niet veel uit kunnen richten tegen insectenvraat,
dus daar hebben planten weer wat anders op bedacht. Na vraatschade maakt
de plant snel allerlei verteringsremmers en andere gifstoﬀen aan waardoor de
planteneter eieren voor zijn geld kiest, of in ieder geval sterk wordt geremd in zijn
ontwikkeling. In planten fungeert salicylzuur veelal als een belangrijke regulator
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van de afweerreactie tegen microbiële pathogenen, terwijl jasmonzuur veelal
verdedigingsmechanismen tegen insecten in gang zet. Uit ons onderzoek blijkt dat
wanneer een microbiële ziekteverwekker de productie van salicylzuur in de plant
activeert, tegelijkertijd de werking van jasmonzuur wordt geblokkeerd . Dit is
heel slim van de plant, want jasmonzuur activeert een verdedigingsmechanisme
dat de plant op dat moment helemaal niet nodig heeft. Planten zullen dus een
ﬁtnessvoordeel hebben wanneer zij in staat zijn om heel selectief, en op maat,
het meest eﬀectieve deel van hun wapenarsenaal aan te spreken om een gegeven
aanvaller te pareren. Immers, elk type verdediging kost energie en bouwstoﬀen.
De energie die ze op deze manier besparen kunnen ze investeren in andere
belangrijke levensprocessen. Groene stratego in optima forma, maar tegelijkertijd
op cellulair niveau verrassend vergelijkbaar met processen die zich afspelen in
dierlijke cellen.
Maar hoe weet een plant nu of hij dat aspirientje moet gaan aanmaken dat zo
goed het afweermechanisme tegen schimmels activeert, of juist dat welriekende
hormoon jasmonzuur dat zo geweldig helpt tegen lastige insecten? Het
sleutelwoord in deze is ‘herkenning’. Net als dierlijke cellen hebben plantencellen
een eﬀectief radarsysteem dat continu de omgeving afscant op eventuele
veranderingen. Dit radarsysteem bestaat uit honderden receptoren; eiwitten die
gespecialiseerd zijn in het herkennen van andere moleculen. In het geval van
een infectie worden moleculen van het pathogeen door een speciﬁeke receptor
herkend. Deze moleculaire herkenning zet een uitgekiende kettingreactie in
gang aan de binnenkant van de cel. Uiteindelijk leidt dit tot het aanschakelen
van een speciﬁeke set van afweergenen die er vervolgens weer voor zorgt dat een
eﬀectief verdedigingsmechanisme in gang wordt gezet . Een belangrijk onderdeel
van deze cellulaire kettingreactie in planten, is de productie van alarmsignalen
zoals salicylzuur en jasmonzuur . Deze signaalmoleculen verspreiden zich door
het omringende plantenweefsel en kunnen de nog gezonde cellen waarschuwen
dat er gevaar dreigt. Naast salicylzuur en jasmonzuur zijn er trouwens nog meer
14,15
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hormonale alarmsignalen die een rol spelen in het induceerbare afweersysteem
van planten. Bekende voorbeelden zijn de plantenhormonen ethyleen en
abscicinezuur .
Het moleculaire samenspel tussen alarmsignalen waarmee planten hun
afweerstrategie kunnen bepalen is sinds een aantal jaren een belangrijke focus
van onderzoek in onze leerstoelgroep. We proberen in feite te begrijpen hoe de
controlekamer van het ministerie van defensie van de plant functioneert. Een hele
klus, als u nagaat dat ik er zelf alles aan heb gedaan om de militaire diensplicht
te ontwijken. In 2004 heb ik voor dit onderzoek een VICI fellowship van de
Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) gekregen.
Met de ﬁnanciële matching van het College van Bestuur van de Universiteit
Utrecht en het Departement Biologie van de Faculteit Bètawetenschappen, ben
ik in staat gesteld om deze nieuwe lijn van onderzoek verder uit te breiden.
Mijn benoeming tot hoogleraar met de opdracht om werkzaam te zijn op het
vakgebied van Moleculaire plant-microbe interacties komt hier uit voort.
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HET MAATSCHAPPELIJK BELANG

Nu zult u zich wellicht afvragen of ik niets beters te doen heb dan het spelen van
een spelletje groene stratego. Gaan daar nu jullie belastingcenten naar toe? Het
is wellicht interessant om te weten dat de landbouwsector wereldwijd meer dan
200 miljard euro misloopt, alleen al als gevolg van oogstverliezen die veroorzaakt
worden door plantenziekten . Tweehonderd miljard euro, dat is een 2 met 11
nullen! En het had nog veel meer kunnen zijn als er geen gewasbeschermingsmaatregelen werden genomen. De inkomstenderving die wordt voorkòmen door
bestrijding van ziekten en plagen in de landbouw, wordt geschat op meer dan
400 miljard euro. Bij die bestrijding van plantenziekten worden vaak chemische
middelen gebruikt die nogal belastend zijn voor het milieu, en vaak schadelijk
20
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zijn voor de volksgezondheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel van
deze bestrijdingsmiddelen van overheidswege worden verboden. De roep om
milieuvriendelijke alternatieven van gewasbescherming is dus zeer actueel. Deze
alternatieven liggen echter niet voor het oprapen. Zeker niet als de voorwaarde
is dat de mondiale voedselproductie jaarlijks moet blijven stijgen om de alsmaar
groeiende wereldbevolking van voldoende voedsel te blijven voorzien. Zonder
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan het immuunsysteem van planten
zullen die alternatieven er nooit, of in ieder geval niet in voldoende mate komen.
U zult dus begrijpen dat ik van mening ben dat uw belastinggeld wel degelijk
goed wordt besteed.

ARABIDOPSIS ALS MODEL

Nu moet ik eerlijk bekennen dat mijn drijfveer om onderzoek te doen naar het
immuunsysteem van planten voor een groot deel fundamenteel wetenschappelijk
van aard is. Mijn belangstelling voor fundamenteel onderzoek weerspiegelt
zich ook in het feit dat wij bij de leerstoelgroep Fytopathologie niet werken
met een economisch belangrijk landbouwgewas, maar met een heel miezerig
plantje wat naar de naam Arabidopsis thaliana luistert, in het Nederlands
beter bekend onder de naam zandraket . Nu vraagt u zich wellicht af, waarom
Arabidopsis? Die plant is economisch gezien toch van nul en generlei waarde?
Hierin moet ik u gelijk geven. Arabidopsis is gewoon onkruid. Echter, wel een
onkruid dat wetenschappelijk gezien van een onschatbare waarde is. Moleculaire
plantenbiologen overal ter wereld hebben het plantje massaal geadopteerd als
model voor onderzoek, net zoals de muis vaak wordt gebruikt als model voor
onderzoek naar dierlijke systemen . In het nummer één tijdschrift op het gebied
van de plantenwetenschappen, the Plant Cell, gaan maar liefst 38 van de 50
meest geciteerde artikelen over Arabidopsis. Dat is meer dan 75 procent.
21
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Waarom Arabidopsis? Ten eerste zijn er geen economisch belangrijke gewassen
waarmee zo eenvoudig en zo snel moleculair genetisch onderzoek gedaan kan
worden.Ten tweede is de volgorde van de bouwstenen van het DNA, het erfelijk
materiaal, van deze plant al een aantal jaren geleden volledig opgehelderd .
Zo weten we nu dat Arabidopsis zo’n 25.000 genen heeft die tesamen
verantwoordelijk zijn voor het functioneren van deze plant. Dit alles heeft de
ontwikkeling van nieuwe gereedschappen voor moleculair genetisch onderzoek
enorm gestimuleerd. Zo zijn er inmiddels voor vrijwel elk gen van Arabidopsis
mutanten beschikbaar die heel eenvoudig via het internet kunnen worden
opgevraagd . Binnen een aantal weken kun je dus al testen wat voor eﬀect
een mutatie in een bepaald gen heeft op het fenomeen dat je als onderzoeker
aan het bestuderen bent. Een ander voordeel is dat er zogenaamde genenchips
of microarrays van Arabidopsis beschikbaar zijn . Met deze techniek kunnen
we in één experiment naar de activiteit van alle 25.000 genen tegelijk kijken
en kunnen we zien welke genen in activiteit veranderen na bijvoorbeeld een
infectie door een pathogeen. Als we die 25.000 genen van Arabidopsis zouden
vergelijken met de 25.000 studenten die de Universiteit Utrecht rijk is, dan
kunnen we met deze methode op elk moment van de dag zien welke student
er actief is en wie er zit te slapen. Kortom, de mogelijkheden om fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek te doen aan het onkruid Arabidopsis zijn uniek en
vooralsnog niet vergelijkbaar met die voor welk landbouwgewas dan ook.
Arabidopsis kan dan wel een handig modelorganisme zijn dat zich prima
leent voor moleculair genetisch onderzoek, maar is deze plantensoort wel
representatief voor de rest van het plantenrijk? Het antwoord hierop is ja, vaak
wel, maar niet altijd. Eén ding is zeker, Arabidopsis is net als alle andere planten
vatbaar voor heel veel verschillende pathogene schimmels, bacteriën en virussen.
Maar ook diverse insecten kunnen Arabidopsis aantasten. Om de interacties
tussen Arabidopsis en insecten te bestuderen zijn we enige tijd geleden een
samenwerkingsverband aangegaan met de onderzoekgroep van Marcel Dicke
23
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van het Laboratorium voor Entomologie van de Wageningen Universiteit. Zijn
groep heeft zich onder andere gespecialiseerd in Arabidopsis en de insecten die
daarop kunnen leven, zoals bladluizen, thripsen en rupsen. Gezamelijk zijn we
in staat om met behulp van alle moderne gereedschappen die het Arabidopsis
onderzoek ons biedt, het immuunsysteem van Arabidopsis te bestuderen in
reactie op al die verschillende belagers, en kunnen we inzicht krijgen in hoe de
controlekamer van het ministerie van defensie van deze plant functioneert.

DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN IN HET ONDERZOEK

Wat is nu de huidige stand van zaken in het onderzoek? Allereerst weten we
dat het immuunsysteem een uitermate complex biologisch systeem is . De
plant is in staat om heel veel typen aanvallers te herkennen en deze herkenning
te vertalen in een breed scala aan afweerreacties. De complexiteit van de
immuunrespons van een plant is goed te vergelijken met de kaart van een
metronetwerk, waarin elke metrolijn een signaaltransductieroute voorstelt, en
elk eindstation een speciﬁeke afweerreactie. In de afgelopen jaren zijn al heel
wat van die signaaltransductieroutes onderzocht en de tussenstations in kaart
gebracht. Het Nederlandse onderzoeksklimaat is hier blijkbaar gunstig voor, want
er zijn verschillende Nederlandse onderzoeksgroepen die hier een belangrijke
bijdrage aan hebben geleverd . Zo heeft onder andere de groep van Pierre de
Wit van de Wageningen Universiteit baanbrekend onderzoek verricht naar het
moleculaire mechanisme achter de zogenaamde gen-om-gen resistentie . Bij
deze vorm van resistentie herkent de plant speciﬁeke isolaten van een pathogeen,
waarna hij de geïnfecteerde cellen razendsnel laat afsterven. Hierdoor krijgt de
belager niet de kans om verder in het weefsel door te dringen. Deze zogenaamde
overgevoeligheidsreactie zorgt er voor dat de schade aan de plant beperkt blijft en
het pathogeen zich niet verder kan ontwikkelen. In veel veredelingsprogramma’s
27
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spelen de resistentiegenen die hiervoor verantwoordelijk zijn een belangrijke
rol.
Een interessante bijkomstigheid van de overgevoeligheidsreactie is dat deze
afweerreactie gepaard gaat met het uitzenden van signalen die de nog gezonde
delen van de plant waarschuwen voor een op handen zijnde infectie. Een
signaalmolecuul, waarvan de identiteit trouwens nog niet is opgehelderd,
verspreidt zich systemisch door de plant en brengt de nog gezonde delen van
de plant in een verhoogde staat van paraatheid. Wanneer deze geïnduceerde
plantendelen geïnfecteerd worden met een ziekteverwekker, zullen zij een
duidelijk hoger niveau van resistentie vertonen dan de niet geïnduceerde
planten. Deze vorm van geïnduceerde resistentie wordt systemisch verworven
resistentie genoemd, beter bekend onder de Engelse term “systemic acquired
resistance”, ofwel afgekort SAR . SAR spreekt wereldwijd tot de verbeelding
van vele onderzoekers, vooral omdat het een eﬀectieve bescherming biedt tegen
vele typen schimmels, bacteriën en virussen. Het doet een beetje denken aan
het eﬀect van immunisatie van mensen tegen infectieziekten zoals griep en de
mazelen. Echter, de betrokken werkingsmechanismen zijn totaal verschillend.
Bovendien is een inenting bij mensen maar eﬀectief tegen één bepaald microorganisme, terwijl SAR in planten een zeer brede werking heeft. Onderzoek naar
het werkingsmechanisme van SAR heeft aangetoond dat het planten-Aspirientje,
salicylzuur, hier een hele belangrijke rol in speelt. Nadat plantenweefsels in een
verhoogde staat van paraatheid zijn gebracht, activeert salicylzuur een eiwit met
de naam NPR1 .Vervolgens verplaatst het NPR1 eiwit zich van het cytoplasma
naar de celkern, alwaar het betrokken is bij het activeren van afweergenen die
coderen voor zogenaamde “pathogenesis-related proteins”, ofwel PR-eiwitten .
Van een aantal van deze PR-eiwitten is bekend dat ze een anti-microbiële
werking hebben en dus de groei van bepaalde pathogenen kunnen remmen.
Mijn collega Kees van Loon stond in de jaren 70 aan de basis van de ontdekking
van deze PR-eiwitten .
36-38
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HET UTRECHTSE ONDERZOEK NAAR GEÏNDUCEERDE RESISTENTIE

In het begin van de jaren 90, toen het onderzoek van de huidige leerstoelgroep
Fytopathologie nog in Baarn werd uitgevoerd onder leiding van Bob Schippers,
ontdekte onze groep dat sommige onschadelijke Pseudomonas bacteriën, die
van nature in grote hoeveelheden voorkomen op de wortels van vrijwel alle
plantensoorten, in bovengrondse delen van de plant een vorm van resistentie
kunnen induceren die heel erg lijkt op het eerder genoemde SAR . Een
belangrijke ontdekking, want deze Pseudomonas bacteriën zouden een goed
biologisch alternatief kunnen zijn voor chemische bestrijdingsmiddelen . Met
de verhuizing van de groep van Baarn naar Utrecht, en de komst van Kees van
Loon in 1992 als nieuwe hoogleraar Fytopathologie, werd het plan opgevat om
het moleculaire werkingsmechanisme van deze vorm van geïnduceerde resistentie
te onderzoeken. Na mijn aanstelling binnen de projectgroep Fytopathologie in
1993 zijn we hier daadwerkelijk mee begonnen, en omdat het modelsysteem
Arabidopsis in die tijd sterk in opkomst was hebben we niet geaarzeld deze
plant te adopteren als onderzoeksobject. Al snel wist Hans van Pelt aan te tonen
dat de onschadelijke Pseudomonas bacteriën ook in Arabidopsis resistentie
konden induceren. Samen met de eerste promovendus op dit onderwerp, Saskia
van Wees, ontdekten we dat we hier te maken hadden met een tot nog toe
onbekende vorm van geïnduceerde resistentie die volledig onafhankelijk werkt
van het alarmsignaal salicylzuur . We hebben het daarom “induced systemic
resistance”, ofwel afgekort ISR genoemd . Jurriaan Ton liet vervolgens zien dat
deze door Pseudomonas geïnduceerde ISR, net als SAR, óók eﬀectief is tegen veel
verschillende typen pathogenen . Door gebruik te maken van mutanten van
Arabidopsis wisten we bovendien aan te tonen dat ISR niet wordt gereguleerd
door salicylzuur, maar door de plantenhormonen jasmonzuur en ethyleen
en ontdekten we steeds meer componenten van de bijbehorende signaaltransductieroute .Vóór die tijd werd algemeen aangenomen dat salicylzuur de
43,44
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enige factor van betekenis was in de geïnduceerde afweer van planten tegen
micro-organismen. Dat dogma werd mede door ons onderzoek doorbroken, en
sindsdien hebben talloze studies aangetoond dat jasmonzuur en ethyleen óók
een belangrijke rol spelen in geïnduceerde resistentie .
Nu vraagt u zich wellicht af waar de door Pseudomonas bacteriën geïnduceerde
resistentie op is gebaseerd? In tegenstelling tot SAR blijkt de door Pseudomonas
geïnduceerde ISR niet gepaard te gaan met het aanschakelen van de eerder
genoemde PR genen
. Toch zijn planten die ISR tot expressie brengen
resistent tegen heel veel typen pathogenen. Welke afweergenen zijn er dan wel
betrokken? Samen met Jane Glazebrook in San Diego, die de beschikking had
over de eerste generatie genenchips waarmee we naar de activiteit van duizenden
Arabidopsis genen tegelijk konden kijken, heeft Bas Verhagen weten aan te
tonen dat die verhoogde staat van paraatheid helemaal niet gepaard gaat met
directe veranderingen in genexpressie . Met behulp van diezelfde genenchips
werd al snel duidelijk dat de geïnduceerde planten een bepaalde set van
afweergenen ná pathogeen infectie veel sneller en veel sterker activeren dan de
niet-geïnduceerde planten. Deze verhoogde staat van paraatheid wordt ook wel
“priming” genoemd, naar een vergelijkbaar proces in dierlijke cellen, en leidt
uiteindelijk tot een snellere inperking van het pathogeen en dus een hogere mate
van resistentie . Inmiddels zijn we druk bezig om het moleculaire mechanisme
achter het fenomeen “priming” te achterhalen. Belangrijke bijdragen in deze
lijn van onderzoek worden geleverd door Jurriaan Ton, Maria Pozo, Sjoerd van
der Ent en Marieke van Hulten. Jurriaan Ton heeft voor zijn onderzoek aan
priming een VENI subsidie gekregen van NWO, waardoor hij in staat is om op
dit onderwerp de komende jaren ﬂink aan de weg te timmeren.
Het immuunsysteem van planten bestaat dus uit een netwerk van verschillende
induceerbare afweermechanismen. Ik heb als voorbeeld SAR genoemd, dat door
necrotiserende pathogenen wordt geïnduceerd, ik heb ook ISR genoemd dat door
onschadelijke Pseudomonas wortelbacteriën wordt aangeschakeld. En dan heb ik
17,59
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het nog niet eens gehad over de afweermechanismen die worden aangeschakeld
door insecten zoals rupsen, luizen en thripsen. Als een rode draad door al die
induceerbare afweermechanismen lopen de signalen salicylzuur en jasmonzuur.
Zij spelen een belangrijke rol in de regulatie van de afweermechanismen. Zij
bepalen in feite voor een belangrijk deel of de landmacht moet worden ingezet
of de luchtmobiele brigade .
Om inzicht te krijgen in hoe dit keuzeproces in de plant verloopt, hebben
Martin de Vos en Vivian van Oosten Arabidopsis planten blootgesteld aan een
aantal verschillende pathogenen en insecten, en hebben ze gekeken naar de
productie van alarmsignalen en hoe deze de expressie van de 25.000 Arabidopsis
genen beïnvloeden. Uit dit onderzoek kwamen een aantal interessante zaken
naar voren . Niet alleen de plant bleek in staat zijn afweersysteem heel
nauwkeurig aan te passen aan de belager, de belager bleek ook het vermogen
te hebben om het afweersysteem van de plant te omzeilen. Zo heeft Martin de
Vos bijvoorbeeld aangetoond dat er bepaalde stoﬀen in het speeksel van rupsen
zit die actief de jasmonzuurrespons van de plant onderdrukken. Hierdoor zal de
verdedigingsreactie van de plant tegen dit insect dus minder sterk zijn en Rupsje
Nooitgenoeg kan langer blijven door eten. Onderzoek met de genenchips van
Arabidopsis heeft echter uitgewezen dat de wisselwerking tussen salicylzuur en
jasmonzuur één van de belangrijkste krachten is in het keuzeproces van de plant
tijdens het afstemmen van zijn afweer.
En dan ben ik weer terug bij waar mijn rede is begonnen. De laaste jaren zijn we
in samenwerking met Xinnian Dong van de Duke University in de Verenigde
Staten bezig geweest om te onderzoeken hoe deze alarmsignalen elkaar op
moleculair niveau beïnvloeden. Steven Spoel en Annemart Koornneef hebben
aan de basis gestaan van de ontdekking dat het regulerende eiwit NPR1 een
cruciale schakel is in het keuzeproces van de plant . Annemart probeert nu
samen met Antonio Leon Reyes,Tita Ritsema en Ruth Joosten dat ingewikkelde
keuzeproces van de plant verder te doorgronden. Als een soort Maurice de
64
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Hond proberen zij de belangrijkste keuzebepalende factoren van de plant te
identiﬁceren. Internationaal is dit type onderzoek sterk in opmars . Immers,
kennis over nieuwe componenten van het immuunsysteem van planten kan
leiden tot het ontwikkelen van nieuwe concepten voor gewasbescherming.
66-72

N E T W E R K E N M E T C O L L E G A ’S

Mede door de nieuwe mogelijkheden die het gebruik van de modelplant
Arabidopsis met zich mee brengt zijn we de laatste jaren enorm veel te weten
gekomen over het functioneren van de verschillende componenten van het
immuunsysteem van planten. We zijn ons ook meer bewust geworden van de
enorme ﬂexibiliteit en complexiteit van het afweersysteem. De tijd is dus rijp
voor multidisciplinair onderzoek naar het functioneren van de netwerken met
signalen die het immuunsysteem van planten reguleren. Dat is natuurlijk alleen
maar mogelijk als we de beschikking hebben over de meest recente inzichten in,
en expertise op het gebied van de verschillende componenten van dit complexe
biologische systeem. In het huidige wetenschappelijke klimaat is het onmogelijk
om dit allemaal zelf in huis te hebben. Ook hier zijn netwerken van cruciaal
belang. Ik prijs me dan ook heel gelukkig met de mensen met wie ik op de
korte, midden, en lange afstand samenwerk.
Allereerst natuurlijk de mensen op de korte afstand waarvan ik de meesten
zojuist al met name heb genoemd. Zij zijn degenen die de duizenden Arabidopsis
plantjes zaaien, oppotten, water geven, infecteren, scoren, malen, extraheren en
de producten daarvan weer verder analyseren. Zij zijn de kritische massa die
het allemaal mogelijk maken. Bij die kritische massa horen natuurlijk ook mijn
andere collega’s binnen de leerstoelgroep Fytopathologie, Peter Bakker, Ientse van
der Sluis, Mohammad Djavaheri, Rogier Doornbos en Kees van Loon. Tesamen
bestrijken we een uitdagend vakgebied waarin we internationaal heel goed
21

opereren. Dat blijkt ook wel uit de cijfers, want ik las in het zojuist verschenen
evaluatierapport van het departement Biologie , dat de 43 wetenschappelijke
artikelen die wij als Fytopathologen in de afgelopen 5 jaar hebben gepubliceerd,
elk gemiddeld 26 maal zijn geciteerd, een mooie eerste plaats in het rijtje van de
19 Utrechtse Biologie leerstoelgroepen.
Ten tweede ben ik blij met de inbedding van ons onderzoek in het
Utrechtse planten-collectief, verenigd in het onlangs opgerichtte “Institute
of Environmental Biology” en het masterprogramma “Plant Biology”. Door
onder andere gezamelijk aan het modelsysteem Arabidopsis te werken is de
uitwisseling van technieken, informatie en materialen bijna als vanzelfsprekend.
Een waardevol voorbeeld is de maandelijkse seminarcyclus die we al jaren met de
Moleculaire Genetica groep van Guido van den Ackerveken hebben, en die er
voor zorgt dat ook de AiO’s van beide groepen elkaar weten te vinden in de nu
nog gescheiden locaties van het departement Biologie. Ook de samenwerking
met de Moleculaire Plantenfysiologiegroep van Sjef Smeekens op het gebied
van de rol van transcriptiefactoren in het immuunsysteem van planten is heel
plezierig. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de kruisbestuiving op
meerdere fronten tussen de Fytopathologen en de Ecofysiologiegroep van Rens
Voesenek. Ontstressen met stress is onze gemeenschappelijke drijfveer en zal in
de toekomst ongetwijfeld nog meer vorm krijgen.
Buiten het Utrechtse, op de middellange afstand, wil ik de nauwe samenwerking
noemen met de Wageningse Entomologiegroep van Marcel Dicke. Onze
gezamelijke inspanningen om de complexiteit van het immuunsysteem van
Arabidopsis te doorgronden begint zijn vruchten af te werpen. De Wageningse
Zaaier en de Utrechtse Sol blijken een combinatie waarbinnen zaaigoed goed
gedijt. De aanstaande promoties van Martin de Vos en Vivian van Oosten zijn
hiervan hopelijk nog maar het begin. Andere collectieven op de middellange
afstand waar wij deel van uitmaken, en waaraan ik veel waarde hecht, zijn onder
andere de nationale onderzoekschool Experimentele Plantenwetenschappen en
73
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het Centre for Biosystems Genomics. Beide collectieven spelen een belangrijke
rol in het opleiden van promovendi en het uitvoeren van innovatief en kwalitatief
hoogstaand onderzoek op het gebied van de plantenwetenschappen.
Ook ben ik enthousiast over het door SenterNovem geﬁnancierde
samenwerkingsverband met onze partners uit het bedrijfsleven: Genetwister,
Vitrocom en Royal van Zanten. Het toepassingsgerichte onderzoek naar
netwerken met signalen lijkt na één jaar al veelbelovend.Tevens is het verheugend
om deel uit te maken van een internationaal netwerk van onderzoekers die
samenwerking hoog in het vaandel hebben staan. Ik noem Xinnian Dong en
Jane Glazebrook in de Verenigde Staten, Uwe Conrath en Martin Müller in
Duitsland, en Jean-Pierre Métraux en Brigitte Mauch-Mani in Zwitserland.

HET ONDERWIJS

Moleculaire plant-microbe interacties is een modern en uitdagend onderdeel van
het vakgebied wat in de brede zin des woords Fytopathologie wordt genoemd.
Binnen de Biologie vormt het vakgebied een brug tussen moleculaire biologie,
fysiologie, microbiologie en ecologie. Bovendien heeft ons fundamenteel
wetenschappelijke onderzoek een duidelijke link naar praktische toepasbaarheid
en zijn er verrassende parallellen met het immuunsysteem van mens en dier.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat ons onderzoek van oudsher studenten
van verschillend pluimage trekt. Helaas is het door de veranderingen in het
onderwijsstelsel en het op handen zijnde emeritaat van mijn collega Kees van
Loon niet meer mogelijk om het vakgebied Fytopathologie in de volle breedte te
doceren. Het einde van een tijdperk, een mooie Utrechtse traditie van meer dan
75 jaar voor altijd verloren. Echter, samen met mijn collega Peter Bakker zijn we
er in geslaagd om de meest actuele concepten uit de Fytopathologie te behouden
voor het Biologieonderwijs. In bestaande en nieuwe bachelorcursussen zoals
23

“de experimenteerweek” in het eerste jaar, de nieuwe niveau 2 cursus “Plantmicrobe interacties” in het 2e jaar, de nieuwe niveau 3 cursus “Planten, adaptatie
en afweer” die we samen met onze collega’s uit de groep van Rens Voesenek
gaan geven, en natuurlijk de cursussen in het masterprogramma Plant Biology
waarin wij deelnemen. Bovendien blijven wij met veel plezier studenten in de
masterfase begeleiden bij hun onderzoekstages.

MIJNHEER DE RECTOR MAGNIFICUS, DAMES EN HEREN,

Dan ben ik nu aan het laatste deel van mijn rede gekomen. Graag wil ik het
College van Bestuur en het bestuur van de Faculteit Biologie bedanken voor
het mogelijk maken van mijn benoeming als hoogleraar in het vakgebied
Moleculaire plant-microbe interacties en voor de ﬁnanciële matching van de
aan mij toegekende VICI subsidie van NWO. Ook wil ik graag dank zeggen aan
degenen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan mijn ontwikkeling
als wetenschapper. Maarten Koornneef, de mogelijkheden die jij mij bood
om in Wageningen en de Verenigde Staten de moleculaire plantenbiologie als
onderzoeksterrein te verkennen, waren bepalend voor de rest van mijn carrière.
Leen Davidse, jouw vooruitziende blik dat het vakgebied moleculaire plantmicrobe interacties mijn toekomst moest worden is maar al te waar gebleken.
Francine Govers, jij leerde mij de ﬁjne kneepjes van het vak toen ik nog student
was. Toen je na het vertrek van Leen Davidse ook nog eens mijn co-promotor
werd, deed je daar nog een ﬂinke schep bovenop. Met veel plezier hebben
we gezamenlijk het moleculaire onderzoek aan de interactie tussen aardappel
en Phytophthora infestans opgestart . Jouw constructief kritische houding ten
opzichte van resultaten en manuscripten zit nog altijd verankerd in mijn systeem.
Ik hoop dat nu weer over te dragen op mijn eigen promovendi.
Pierre de Wit, jij hebt me laten zien wat wetenschappelijke gedrevenheid betekent.
74,75
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Jouw inzet voor het plantenwetenschappelijke onderzoek in Nederland, en in
het bijzonder het vakgebied Fytopathologie, is een voorbeeld voor velen.
Kees van Loon, onder jouw professionele leiding heb ik mijn grootste
wetenschappelijke successen gevierd, eerst als post-doc, toen als universitair
docent en nu als collega hoogleraar. Samen met Peter Bakker hebben we het
Utrechtse onderzoek naar het immuunsysteem van planten internationaal stevig
op de wetenschappelijke kaart gezet. Je hebt me daarin alle kansen gegund en
gegeven om mijn wetenschappelijke vleugels uit te slaan. Mijn dank daarvoor
is groot. Jouw brede biochemische, plantenfysiologische en fytopathologische
kennis is ongeëvenaard en van grote waarde voor ons onderzoek en onderwijs
gebleken.Als je over precies een jaar hier achter ditzelfde katheder je afscheidsrede
hebt gehouden, zullen wij dat ongetwijfeld node gaan missen. Ik beloof je bij
deze dat we er alles aan zullen doen om inhoudelijk vorm te blijven geven aan
jouw credo “het gaat niet om de vorm, maar om de inhoud!”.
Medewerkers van de leerstoelgroep Fytopathologie, een goed Nederlands
spreekwoord luidt “wat men gaarne doet, dat ís geen arbeid”. Wat dat betreft
klopt het denkbeeld wel dat wij als rijksambtenaren niet écht werken.We hebben
ondanks de druk om te presteren veel plezier in wat we doen, maar bovenal ook
in de omgang met elkaar. Er is geen orkaan die dat weg kan blazen. Bedankt dat
jullie steeds maar weer naar mijn lekker belangrijke details willen luisteren, en
ondertussen de indruk wekken dat jullie me op bepaalde fronten toch ook wel
serieus nemen. We staan met z’n allen aan de vooravond van een nieuw tijdperk.
Met jullie hulp en inzet zal het zeker gaan lukken.
Rens Voesenek, jouw steun en vertrouwen in de aanloop naar mijn VICI aanvraag
en het traject erna heb ik zeer gewaardeerd. We hebben straks, in het hart van de
Utrechtse plantenwetenschappen, een mooie toekomst voor ons liggen.
Dames en heren studenten, van de 170 Biologiestudenten die dit jaar in Utrecht
zijn begonnen, zullen misschien 2 of 3 studenten met “ja ik wil” hebben
geantwoord op de vraag of zij voor een plantenrichting zullen kiezen. Toch
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wordt in de loop van de studie Biologie een aanzienlijk deel van hen op andere
gedachten gebracht. Jaarlijks voeren gemiddeld zo’n 40 tot 50 masterstudenten
een onderzoekstage uit bij één van de plantenbiologische onderzoeksgroepen.
Hoe komt dat zult u zich vragen? Komt het door de te geringe aandacht
voor planten in het biologie-onderwijs op de middelbare school? Zijn het de
aantrekkelijke mogelijkheden die Utrecht biedt in dit spectrum van de Biologie
om, zowel het functioneren van moleculen en cellen, als dat van landschappen
en ecosystemen te bestuderen? Een antwoord op deze vragen moet ik jullie
helaas schuldig blijven, maar vast staat dat de plantenbiologie in Utrecht lééft en
dat ik me met veel plezier voor jullie zal blijven inzetten.
En dan, speciale dank aan mijn ouders. Jullie hebben mij in de gelegenheid
gesteld om te gaan studeren. De verhalen vroeger aan tafel over het leven van
een tuindersfamilie hebben mij ongetwijfeld de groene hoek in geduwd.Verder
wil ik mijn schoonouders, broers, zus, verdere familie, en vrienden, bedanken
voor hun belangstelling. Het spreekwoord “de kleren maken de man” zal, vrees
ik, na vandaag wel een hele andere invulling gaan krijgen.
Tenslotte lieve Lisette, Silke en Nikki.Twee banen in de wetenschap die doorgaans
meer dan 40 uur per week in beslag nemen, gecombineerd met het opvoeden
van twee schoolgaande kinderen is voor ons allemaal bijna topsport. Gek genoeg
word ik er toch niet moe van. Bedankt dat jullie dit allemaal mogelijk maken.
Het is leuk om te zien dat onze dochters, naast de soms wel wat overdadig
aanwezige sociale vaardigheden, ook een duidelijke bèta-kant hebben. Ze zijn
allebei goed in rekenen en heel nieuwsgierig. Ik weet zeker dat ze straks precies
weten hoe vaak ik “Arabidopsis” heb gezegd.Verder weten ze het altijd beter dan
ik.Waar ik nu drie kwartier over heb gedaan, zullen zij ongetwijfeld samenvatten
in de mededeling: “Maar papa, je bent toch gewoon een plantendokter?”. En
inderdaad daar is het ook wel mee gezegd.
Ik heb gezegd.
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OPDRACHTEN VOOR DE BIJ DE ORATIE AANWEZIGE KINDEREN

Opdracht 1: Schrijf de nummers op van de plaatjes waarop je een plant
ziet staan.
Antwoord:
Op plaatjes 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 23 en
24 was een plant te zien.
Opdracht 2: Schrijf de namen op van de dieren die je op de plaatjes ziet
staan.
Antwoord:
De volgende dieren waren verwerkt in de plaatjes: mens (3, 4,
7, 10, 20, 22), slang (4), rups (6, 8, 14, 15, 19), muis (13),
bladluis (19), thrips (19) en uil (23)
Opdracht 3: Tel het aantal keren dat je het woord “Arabidopsis” hoort.
Antwoord:
In totaal is er 31 keer “Arabidopsis” gezegd.
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