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Inleiding
De titel 'INVOEGEN, UITVOEGEN EN RITSEN' duidt op dynamische processen, die zich
alleen kunnen afspelen door middel van samenwerkingsverbanden. Er valt niets in te voegen,
uit te voegen of te ritsen als er geen medespelers zijn. Als deze titel ergens op van toepassing
is, dan is het wel de biochemie. Wat is biochemie? Biochemie is ' de chemie van
levensverschijnselen', ofwel 'het beschrijven van het leven op moleculair niveau'. Ontstaan uit
de chemie, heeft de biochemie heeft zich in een razend tempo ontwikkeld tot een niet meer
weg te denken basiswetenschap met toepassingen op vele gebieden van de wetenschap. Met
andere woorden, de kracht van de biochemie ligt in het samenwerken met andere disciplines.
Ieder van deze disciplines heeft zijn eigen behoefte aan toepassingen van de biochemie. Bij de
faculteit der Diergeneeskunde mag ik de leerstoel Veterinaire Biochemie bezetten. Met de
toevoeging 'veterinair' geeft de faculteit een duidelijk signaal wat zij van mij verwacht op het
gebied van zowel onderwijs als onderzoek. Ik kom hier in het verloop van mijn oratie nog een
aantal malen op terug. Ik heb mijn best gedaan deze oratie voor het sterk gedifferentieerde
publiek zoals dat hier aanwezig is, begrijpelijk te houden. Mocht het toch zo zijn dat u één en
ander nog eens rustig zou willen nalezen, dan kan dat binnenkort via de homepage van onze
hoofdafdeling.

Iedereen hier aanwezig in de aula van het Academiegebouw zal zich na het lezen van de titel
een bepaalde voorstelling hebben gemaakt over de inhoud van mijn oratie. Voor velen van u
zal de titel in eerste instantie doen denken aan het verkeer op de weg. In het begin van de
jaren tachtig reed ik met een studiegenoot, Dick Hardeman, dagelijks in een Dafje op en neer
tussen Bennekom en Utrecht. Het was toen nog aanmerkelijk rustiger op de weg, er waren
zelfs op dat traject vrijwel geen files en bijna altijd waren we binnen een half uur op de plaats
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van bestemming. Het blijkt dat om op de plaats van bestemming te komen er een aantal keren
moet worden ingevoegd en uitgevoegd. Over het ritsen met een Dafje zal ik nu niet verder
uitweiden... Ik breng dit voorbeeld natuurlijk niet zonder bijbedoeling ten gehore en ik kom er
zo op terug, want het heeft duidelijke raakvlakken met mijn werk als biochemicus.
Alle levensverschijnselen worden gekenmerkt door het feit dat ze zijn opgebouwd uit cellen.

Op het scherm ziet u hoe mijn jongste zoon Bryan een dinosaurus-monster heeft gemaakt van
legostenen. De kleinste eenheid van dit bouwwerk is dus de legosteen, hier duidelijk
herkenbaar aan de verschillende kleuren. Bij levende organismen is het in principe niet
anders. De kleinste eenheid van een levend organisme is de cel. In feite bent u, zoals u hier
zit, niets anders dan een grote zak met cellen, miljarden cellen, die een beetje in vorm wordt
gehouden door een aantal botten.

U ziet nu een schematische weergave van de cel. Iedere cel wordt omgeven door een vliesje,
de plasma membraan. Binnen in de cel liggen vele zogenaamde organellen, ook weer
omgeven door eenzelfde soort membraan-vliesje. De subtitel van mijn oratie luidt: over de
dynamiek van biologische membranen. Uit reacties op de subtitel van mijn oratie blijkt dat
veel mensen het begrip membranen associëren met filtratietechnieken waar ook membranen
worden gebruikt. Het principe van deze filtratietechnieken is dat een mengsel van stoffen
wordt gescheiden door het selectief doorlaten of tegenhouden van stoffen tijdens het passeren
door de membraan of het filter. Het vliesje om de cel en om de celorganellen wordt ook
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membraan genoemd. Hoewel het werkingsmechanisme van een biologische membraan anders
is, is het uiteindelijke doel, het selectief doorlaten van moleculen, hetzelfde als bij filters.
Biologische membranen werken dus als filters, die de cel in staat stellen zijn eigen milieu te
creëren.
In het midden van de cel ligt de kern met het genetische materiaal. In de fabriek van de cel,
het endoplasmatisch reticulum dat om de celkern heen ligt, worden veel moleculen gemaakt
die vervolgens hun weg door de cel moeten zien te vinden.

Zie hier de parallel met het wegennet. Ieder celorganel heeft een unieke samenstelling en de
stoffen die in de fabriek worden gesynthetiseerd, zullen dus getransporteerd en gesorteerd
moeten worden zodat de juiste stof op de juiste plaats aankomt. Een aantal stoffen wordt zelfs
de cel uitgestuurd en komt bijvoorbeeld in de bloedbaan terecht. In 1974 ontving George
Palade de Nobelprijs voor het ontdekken van deze transportwegen in de cel. U zult begrijpen
dat sinds die tijd veel onderroek is verricht naar de moleculaire mechanismen van de
transportwegen. Het Golgi-apparaat speelt daarbij een belangrijke rol en dit organel loopt als
een rode draad door mijn carrière als wetenschapper. Het Golgi-apparaat wordt vaak
vergeleken met een stapel pannenkoeken. Zoals reeds gezegd worden in het endoplasmatisch
reticulum veel eiwitten gesynthetiseerd en vervolgens moeten die naar het Golgi-apparaat
getransporteerd worden. Dit organel is het postkantoor van de cel waar de eiwitten gesorteerd
worden voor de verschillende eindbestemmingen binnen en buiten de cel.
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Het transport door de cel geschiedt door middel van kleine blaasjes, ook wel vesicles
genoemd. Deze vesicles snoeren zich af van een membraan, bijvoorbeeld zoals hier te zien is,
van het endoplasmatisch reticulum. Vervolgens bewegen ze zich naar het Golgi-apparaat en
fuseren daarmee. De afsnoering van deze vesicles van membranen lijkt veel op bellen blazen.
Bij bellen blazen moet u een kracht uitoefenen zodat zich een bel vormt. Zo is het ook bij het
vormen van vesicles uit biologische membranen: een heel arsenaal aan moleculen werken
samen bij de vorming van een vesicle. Tijdens mijn verblijf in de Verenigde Staten als
postdoc in het laboratorium van Jim Rothman stonden de moleculaire mechanismen van het
bellen blazen in het Golgi-apparaat centraal in mijn onderzoek.
Uit dit onderzoek en dat van vele andere laboratoria ontstond een algemeen concept voor de
vorming van vesicles. Dit leidde tevens tot de vanzelfsprekende vervolgvraag: nu we de
moleculen kennen die betrokken zijn bij het vesiculair transport, hoe kunnen dan moleculen
gesorteerd worden zodat ze op verschillende bestemmingen in de cel terecht komen? In het
kort komt het erop neer dat verschillende sorteringsmechanismen geïdentificeerd zijn die
samengevat kunnen worden met de titel van deze oratie: INVOEGEN UITVOEGEN EN
RITSEN. Zo blijken er signalen te bestaan die leiden tot het uitsluiten van eiwitten van
vesicles. Evenzo blijken er signalen te zijn die juist de opname van eiwitten in transport
vesicles bevorderen. Bij het inbouwen blijkt een ritsmechanisme actief te zijn: de eiwitten die
betrokken zijn bij de vorming van vesicles, zijn tevens betrokken bij de opname van eiwitten
in de vesicles. U ziet, het is een drukte van belang op de snelwegen in de cel waarbij steeds
sorteringsmechanismen (of wel verkeersborden) betrokken zijn bij het vesiculair transport van
eiwitten naar de juiste plaats.
Onderzoek
Voor ik nu verder inga op sorteringsmechanismen in biologische membranen moet ik u iets
meer vertellen over de opbouw van membranen. De basis van een biologische membraan is
een geordend netwerk van lipiden, een bepaalde subklasse van vetten. Lipiden (vetten)
hebben de bijzondere eigenschap dat ze een haat-liefde verhouding hebben met water. Zoals u
allemaal wel uit ervaring weet, zijn vetten slecht oplosbaar in water. Toch zijn er
omstandigheden te creëren waardoor lipiden wel kunnen oplossen.
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Als eerste voorbeeld, bovenin, ziet u een lipide met een enkelvoudig vetzuur gedeelte, de
staart. De blauwe kop houdt van water. De staart, het vet-gedeelte, wil niet met water in
contact komen. Door een zogenaamde micel te vormen ziet u dat het vet-gedeelte niet met
water in contact komt. Op deze manier is een micel oplosbaar in water. Lipiden zoals die in
biologische membranen voorkomen, hebben veelal een dubbel vetzuur gedeelte, een dubbele
staart dus, waardoor de micel-structuur niet meer gevormd kan worden. Deze klasse van
lipiden vormen een zogenaamde bilaag, ook weer met de blauwe kop naar het water gericht.
Deze lipide bilaag is de basis van vrijwel elke biologische membraan. Door het inbouwen van
eiwit-kanalen in de membraan kunnen nu selectief stoffen door de membraan getransporteerd
worden. Vanaf de jaren zestig heeft de universiteit van Utrecht een grote reputatie opgebouwd
in het bestuderen van de lipide bilaag, in het bijzonder onder de leiding van Prof.dr. van
Deenen. Mijn eerste schreden in het wetenschappelijk onderzoek lagen in deze school onder
begeleiding van Prof.dr. Karel Wirtz, de promotor van mijn promotie-onderzoek en vandaag
ook hier aanwezig. Het voelt dus zeker bijzonder om na een aantal omwegen en buitenlandse
ervaringen weer terug te komen en te participeren in het biochemische onderzoek aan deze
universiteit.
Het zojuist beschreven model van de lipide bilaag stamt uit de jaren zeventig. Deze
voorstelling klopt niet helemaal als men beseft dat er meer dan 500 verschillende soorten
lipiden bestaan. U kunt nu haast wel voorspellen wat er gaat gebeuren. Stelt u zich eens voor
dat alle mensen hier in de aula volkomen willekeurig verspreid worden in deze ruimte.
Vervolgens mogen deze mensen zich vrij bewegen door deze ruimte en met elkaar
communiceren. Wat zal er gebeuren?...

U raadt het al, degenen die elkaar kennen zullen elkaar opzoeken en met elkaar gaan praten.
Soort zoekt soort dus. Met lipiden in biologische membranen is het niet anders. Ook in
biologische membranen zoeken bepaalde lipiden (hier weergegeven in twee verschillende
kleuren) elkaar op en clusteren samen. Zo ontstaan er microdomeinen in de membraan, die in
de wetenschappelijke literatuur vaak vergeleken worden met een vlot, dat zich door een zee
van lipiden beweegt.
Hoe wordt er nu biochemisch onderzoek gedaan aan deze microdomeinen? Het antwoord op
deze vraag is kort maar krachtig: met zeep! Iedere huisman of huisvrouw weet dat vet goed
oplost met zeep. Zeep-moleculen lijken op bepaalde vetten en als een zeep in water wordt
opgelost, ontstaan er micellen waarover ik u al eerder vertelde met in het binnenste een
vetachtige kern.
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Deze zeep-micellen zijn hier in het geel weergegeven. Als zich lipiden in deze zeep-oplossing
bevinden, worden ze in het micel ingebouwd en dus opgelost. Op deze wijze kunnen dus ook
biologische membranen met een zeep-oplossing worden opgelost. Het zeep dringt de
membranen binnen en alle lipiden worden in micellen opgelost. Dit proces wordt op de
bovenste helft van de afbeelding schematisch weergegeven. Behalve microdomeinen, die
lossen niet op in zeep. Het blijkt dat de interacties tussen lipiden in microdomeinen dermate
sterk zijn, dat de zeep-moleculen zich niet tussen de lipiden kunnen wringen. Door deze
simpele truc kunnen wij dus microdomeinen uit biologische membranen zuiveren. Ik hoop dat
u nog eens terug denkt aan deze oratie als u de volgende keer het vuil van uw handen wast.
Uit dit soort onderzoek bleek dat de aanwezigheid van lipide-domeinen ook consequenties
heeft voor eiwitten. Zoals reeds gezegd bestaan biologische membranen niet alleen uit lipiden
maar ook uit eiwitten. Een gevolg van lipide-domeinen zal zijn dat bepaalde eiwitten zich
meer thuis voelen in microdomeinen of juist daarbuiten. Dus als gevolg van de lipidedomeinen krijg je ook eiwit-domeinen. Een groot voordeel hiervan is dat de eiwitten in een
microdomein veel efficiënter met elkaar kunnen communiceren. Het zal u dan niet meer
verbazen dat deze microdomeinen een grote rol spelen bij zogenaamde signaal transductie
processen. Dit zijn biochemische processen waarbij zeer efficiënt signalen over korte of lange
afstand kunnen worden doorgegeven en versterkt, zowel in een cel als tussen de cellen. Over
de betrokkenheid van microdomeinen bij deze signaal transductieprocessen wordt veel
onderzoek gedaan, met name wat betreft de dynamiek van deze microdomeinen. Zo kunnen
eiwitten in verschillende microdomeinen tijdelijk met elkaar communiceren. Andere eiwitten
kunnen tijdelijk met microdomeinen associëren of juist ook tijdelijk microdomeinen verlaten.
U ziet, ook op het niveau van biologische membranen wordt constant INGEVOEGD,
UITGEVOEGD EN GERITST.
Inmiddels ben ik bij mijn onderzoek in Heidelberg aangeland. Centraal in dit onderzoek
stonden microdomeinen in het Golgi-apparaat. Mijn eerste promovendus, Ioannis
Gkantiragas, heeft hier een grote bijdrage aan geleverd. Het experiment is simpel:
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Golgi-membranen worden met een zeep oplossing behandeld en vervolgende kunnen de
microdomeinen geïsoleerd worden. Op deze wijze kon uiteindelijk een lipide-eiwit complex
in het Golgi-apparaat aangetoond worden, dat nog steeds de basis vormt voor mijn huidige
onderzoek. Wat zou de functie van deze microdomeinen kunnen zijn? Een aantal
mogelijkheden ligt voor de hand. Het Golgi-apparaat heeft die merkwaardige structuur van
een stapel pannenkoeken en we weten nog steeds niet waarom dat zo is. Mogelijk spelen deze
microdomeinen hierbij een rol. Ik heb u ook verteld dat het Golgi-apparaat het postkantoor
van de cel is, betrokken bij de sortering van eiwitten en lipiden naar verschillende
bestemmingen. Mogelijk spelen ook hier microdomeinen een rol. Voor beide mogelijkheden
hebben we nu experimentele bewijzen die ik kort zal noemen. Daarna wil ik nader ingaan op
een mogelijke derde functie van microdomeinen in het Golgi-apparaat, die nieuw is en waar
ons toekomstig onderzoek voor een belangrijk deel op gericht zal zijn.
Een lipide dat een belangrijke rol speelt bij de vorming van deze microdomeinen is
cholesterol. Dit is een lipide dat u allemaal wel kent en vaak in een kwaad daglicht wordt
gesteld. Toch speelt cholesterol in biologische membranen een belangrijke en essentiële rol.
Peter Stüven, een promovendus uit Heidelberg, heeft gekeken naar de rol van cholesterol bij
het eiwit-transport door het Golgi-apparaat.
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Het bleek dat een relatief kleine afname van cholesterol in de Golgi-membraan (in de orde
van grootte van 10%) het eiwit-transport door het Golgi-apparaat vrijwel compleet remde. Dit
is te zien in het rechter beeld, waar het eiwit in groen weergegeven wordt en het zich ophoopt
in het Golgi-apparaat. Onder normale omstandigheden, links in beeld, gaat dit eiwit via het
Golgi-apparaat naar het celoppervlak. Stüven kon aantonen dat zelfs bij zulke kleine
veranderingen van de cholesterol-concentratie in de membraan, bepaalde eiwitten een
veranderde interactie met microdomeinen vertonen.
Een tweede mogelijke functie van microdomeinen in het Golgi-apparaat is dat ze betrokken
zijn bij de structuur van dit organel. Deze functie kwam voort uit het onderzoek van Xueyi Li.
Hij identificeerde een tot dan toe volledig onbekend eiwit dat, in tegenstelling tot alle overige
microdomein-eiwitten, een luminale oriëntatie heeft. Dit eiwit zit dus zogezegd in de
pannenkoek, terwijl alle andere microdomein eiwitten aan de buitenkant zitten.

Op de afbeelding ziet u twee van dergelijke eiwitten in rood weergegeven en verankerd in
microdomeinen. De reden voor deze interpretatie is dat dit eiwit altijd als dimeer voorkomt.
Bovendien heeft het eiwit een sterke voorkeur om zich niet bolvormig op te vouwen maar om
een langgerekte moleculaire structuur aan te nemen. Uit berekeningen aan deze langgerekte
structuur blijkt dat in het geval van een dimeer, de lengte van deze dimeer vrijwel gelijk is aan
de diameter van de pannenkoek. Dit eiwit zou dus een goede sensor kunnen zijn om
afwijkingen van deze structuur vroegtijdig te signaleren. Op basis van deze en andere
resultaten denken wij dat dit eiwit, en mogelijk het microdomein waar het zich in bevindt, een
belangrijke rol speelt bij de architectuur van het Golgi-apparaat.
Een derde mogelijke functie van de door ons geïsoleerde microdomeinen in het Golgiapparaat werd ontdekt door Heike Eberle, ook een promovendus in Heidelberg. Ook zij
karakteriseerde een tot dan toe onbekend eiwit. Op basis van de sequentie van dit eiwit bleek
dat het behoorde tot een grote familie van eiwitten, de zogenoemde plant-pathogenesisrelated proteins. Vrij vertaald gaat het om eiwitten die betrokken zijn bij het immuunsysteem
van planten. Ik zal u kort hierover iets vertellen voor ik doorga met de beschrijving van mijn
onderzoek.
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Het immuunsysteem bij planten tast voortdurend zijn omgeving af of er pathogenen (oftewel
ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen, en schimmels) gedetecteerd kunnen worden.
Daartoe bezit iedere cel sensoren (ook wel receptoren genoemd) aan de buitenkant van de cel.
Deze sensoren moeten dus heel goed in staat zijn om 'plant-eigen' structuren van 'plantvreemde' structuren te onderscheiden. De detectie van een pathogeen leidt tot activatie van
een zelfdestructie-mechanisme en u ziet dat heel lokaal het blad afsterft. Dit zijn vaak de
bruine vlekken op plantenbladeren. Op deze wijze wordt de infectie lokaal bestreden en krijgt
het pathogeen geen kans zich verder te verspreiden.
Sommige onderdelen van het menselijk en dierlijk immuunsysteem werkt op een
vergelijkbare wijze. Gelukkig, zou ik haast zeggen, werkt ons immuunsysteem net iets anders
omdat dit anders tot gevolg zou hebben dat bij iedere infectie een klein stukje van het lichaam
afsterft. In het dierlijk immuunsysteem leidt de detectie van een pathogeen niet tot
zelfdestructie, zoals bij planten, maar tot opname van het pathogeen in gespecialiseerde
cellen. In deze cellen worden de pathogenen tot hapklare brokstukken afgebroken. Deze
brokstukken worden vervolgens een tweede immuunsysteem aangeboden, wat een
langzamere maar zeer specifieke respons geeft. Samengevat heeft onze groep dus een eiwit
ontdekt dat in planten een belangrijke rol speelt in het immuunsysteem. Daarom bestaat het
vermoeden dat het eiwit in microdomeinen van het Golgi-apparaat een vergelijkbare functie
heeft als het planten-eiwit. Dit suggereert direct dat ook het Golgi-apparaat betrokken is bij
het immuunsysteem en dat de microdomeinen daarbij een rol spelen. Hierover is in de
wetenschap vrijwel niets bekend en de grote vraag is natuurlijk hoe dat functioneert.
Ik heb u drie mogelijke functies van microdomeinen in het Golgi-apparaat genoemd: ten
eerste een betrokkenheid bij transport-processen door het Golgi-apparaat; ten tweede een
betrokkenheid bij de architectuur van het Golgi-apparaat; en ten derde een mogelijke
betrokkenheid bij de interactie tussen gastheer-cellen en pathogenen. Onze werkhypothese is
nu dat deze functies niet los van elkaar staan, maar mogelijk aan elkaar gerelateerd zijn. Ik
had u hiervoor al beschreven dat de eerste twee functies, membraan transport en de Golgiarchitectuur nauw met elkaar samenhangen. Hoe zit het dan met de derde functie, namelijk
dat deze microdomeinen ook nog betrokken zijn bij de pathogenese?
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Uit een combinatie van microbiologisch- en celbiologisch onderzoek is de laatste jaren
gebleken dat veel pathogenen, waaronder de veroorzakers van cholera, influenza, aids,
mazelen, malaria en de gekke-koeienziekte, microdomeinen gebruiken voor hun interactie
met de gastheer cel.

Mijn oudste zoon, Yannick, heeft dat als volgt vrij geïnterpreteerd, nadat ik deze oratie voor
de zoveelste keer aan hem had voorgelezen: U ziet een hele gevaarlijke bacterie op een
microdomein die surft over een zee van lipiden.
Dat pathogenen microdomeinen gebruiken is, achteraf gezien, minder verwonderlijk dan het
lijkt. In microdomeinen bevinden zich veel eiwitten die betrokken zijn bij de signaal
transductie. Met andere woorden, veel processen die zich in de cel afspelen, worden vanuit
microdomeinen gereguleerd. Door binding van het pathogeen aan de microdomeinen kan het
pathogeen dus ingrijpen in de levensprocessen van de gastheer-cel. Vanzelfsprekend is de
methode van ingrijpen verschillend per pathogeen. Maar het doel moge duidelijk zijn:
ontsnappen aan het immuunsysteem en zichzelf zo efficiënt mogelijk vermeerderen.
Hoe kunnen dan microdomeinen in het Golgi-apparaat betrokken zijn bij de interacties tussen
gastheer-cellen en pathogenen? Ten eerste kan er sprake zijn van een directe interactie van
een pathogeen met het Golgi-apparaat. Zeer recent werden eerste bewijzen getoond dat
bijvoorbeeld het Salmonella-bacterie en de Chlamydia-parasiet na opname door
immuuncellen weten te ontsnappen aan het afbraakproces. Beide pathogenen verzamelden
zich bij het Golgi-apparaat. De reden hiervoor is nog onduidelijk maar het ligt voor de hand te
veronderstellen dat deze pathogenen op deze wijze makkelijk toegang hebben tot nieuw
gesynthetiseerde moleculen (eiwitten en lipiden) die ze kunnen gebruiken voor hun eigen
vermenigvuldiging. Een tweede reden voor de mogelijke betrokkenheid van microdomeinen
in het Golgi-apparaat bij de pathogenese is de functie van het Golgi-apparaat in de cel. Het
wordt steeds duidelijker dat het Golgi-apparaat naast de postkantoorfunctie ook een
coördinerende rol heeft bij een grote verscheidenheid aan signaal transductie processen. Nog
steeds worden signaal transductie moleculen, die oorspronkelijk een rol aan de plasma
membraan toebedacht waren, nu ook met het Golgi-apparaat in verband gebracht. Het lijkt
dus mogelijk dat pathogenen deze signaal transductiewegen zouden kunnen veranderen ter
bevordering van hun overleving in de cel.
Veterinaire Biochemie
Het onderzoek dat ik tot nu toe heb beschreven heb, is voornamelijk uitgevoerd aan de
universiteit van Heidelberg. Beginnend als postdoc in de groep van Felix Wieland, werd het
onderzoek vrijwel volledig gefinancierd met behulp van tweede geldstroommiddelen van de
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Deutsche Forschungsgemeinschaft, de Europese Unie, en het German-Israeli Foundation for
Scientific Research. Vervolgens werd mij een vaste aanstelling aangeboden met de
'Habilitation' als doel, naar goed Duits gebruik. Het is echter anders gelopen, getuige het feit
dat ik vandaag voor u sta.

Ook mijn dochter Maret is zeer te spreken over mijn aanstelling bij de faculteit der
Diergeneeskunde, zoals uit haar bijdrage aan deze oratie moge blijken. Ze denkt dat de kans
nu groter is dat ze een paard op haar verjaardag krijgt.
De titel INVOEGEN, UITVOEGEN, EN RITSEN is zeker ook van toepassing op mijn
overgang van Heidelberg naar Utrecht. Het onderzoek in Heidelberg moest worden
'uitgevoegd', in Utrecht moest het worden 'ingevoegd', en tevens moet het worden 'geritst' met
het bestaande biochemische onderzoek aan de faculteit. Een aantal aspecten van mijn
overgang van Heidelberg naar Utrecht wil ik wat nader belichten.
Het gevolg van mijn aanstelling in Utrecht is dat een hele onderzoekslijn in Duitsland wordt
UITGEVOEGD. Dit wekt vaak nogal wat verbazing op bij mensen die niet bekend zijn met
wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek is duidelijk gekoppeld aan de persoon, niet aan
de instelling. De overgang van Heidelberg naar Utrecht klinkt daarom eenvoudiger dan het is,
en hoewel ik inmiddels anderhalf jaar in Utrecht ben, is er, in zekere zin, nog steeds sprake
van een overgangssituatie. Pas deze zomer zijn mijn laatste twee promovendi in Duitsland
gepromoveerd. Juist het laatste jaar bij een promotie is erg belangrijk en dit betekende dus dat
er veel gereisd moest worden tussen het Helmslab Zuid in Heidelberg en het Helmslab Noord
in Utrecht. Zelfs moderne communicatiemiddelen zoals emailen en chatten konden dit niet
voorkomen. Een bijkomend probleem was het opzetten van de zojuist beschreven
onderzoekslijn in Utrecht. Dora Kaloyanova, als postdoc betrokken bij mijn onderzoek, is
meegekomen van Heidelberg naar Utrecht en samen met haar heb ik geprobeerd een doorstart
te maken in Utrecht. Pas na ruim een half jaar waren we zo ver dat de eerste experimenten die
in Heidelberg routine waren, nu ook in Utrecht uitgevoerd konden worden.
Het INVOEGEN van het onderzoek gebeurt aan de hoofdafdeling Biochemie & Celbiologie
van de faculteit der Diergeneeskunde, waar ik de leiding krijg over de biochemie. Het
biochemisch onderzoek aan onze faculteit kent een rijke traditie, wat ook geïllustreerd wordt
door de aanwezigheid van drie generaties hoogleraren veterinaire Biochemie. Bij deze oratie
zijn aanwezig Bert van Golde, mijn voorganger, en wederom zijn voorganger, Monne van den
Bergh. Deze drie generaties laten zien dat ook het biochemisch onderzoeksgebied aan de
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faculteit zeer dynamisch is en zich aanpast aan de behoeften van de tijd. Bij Monne van den
Bergh stond de bio-energetica centraal. Onder de leiding van Bert van Golde werd onderzoek
gedaan naar lipiden en eiwit-interacties in biomembranen. En nu mag ik in de komende jaren
inhoud gaan geven aan het onderzoek. Ik zei zojuist dat het onderzoek gekoppeld is aan de
persoon, maar in Nederland kennen we de vrij unieke situatie dat een hele onderzoeksgroep
wordt overgedragen aan de nieuwbenoemde hoogleraar, inclusief het bestaande onderzoek.
Het zal duidelijk zijn dat dit gelijk bij de aanstelling tot een spanningsveld leidt tussen de
nieuwbenoemde hoogleraar en de onderzoeksgroep. Juist als een onderzoeksgroep goed
draait, zal het wetenschappelijk personeel met argusogen naar de nieuwe hoogleraar kijken,
hopend dat er thematisch niet veel zal veranderen. Omgekeerd wil de hoogleraar zijn
onderzoek uitbreiden, daarbij zoveel mogelijk gebruik makend van het aanwezige potentieel
in de onderzoeksgroep. De integratie, het RITSEN, van beide onderzoekslijnen zal een proces
van lange adem zijn. Door middel van een financieel stimuleringsbeleid zouden beide
onderzoekslijnen makkelijker geïntegreerd kunnen worden en kan de hoogleraar samen met
de bestaande groep nieuwe wetenschappelijke doelen bepalen. Het is weinig motiverend om
hetzelfde doel te bereiken door middel van een ontmoedigingsbeleid.

Waaraan gaan wij, als biochemiegroep en nu tevens in beeld, onderzoek aan doen? U zult
begrijpen dat de precieze invulling hiervan samen met de hele onderzoeksgroep bepaald
wordt. Het raamwerk staat echter wel vast, namelijk de dynamiek van biologische membranen
en pathogenese. Dus: een combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek. Deze twee
thema's hangen nauw met elkaar samen. Pathogenese is het ontstaan en de ontwikkeling van
ziektes. Nu we de dynamiek van biologische membranen steeds beter op moleculaire schaal
begrijpen, zijn we ook steeds beter in staat de moleculaire processen van pathogenese te
ontrafelen. We blijven dus fundamenteel onderzoek doen naar de dynamiek van biologische
membranen en we zullen proberen deze kennis in te zetten ter bestrijding van ziektes. Dit past
in de profielschets die de faculteit der Diergeneeskunde gemaakt heeft voor de leerstoel
Veterinaire Biochemie. In principe heb ik een vrije onderzoeksopdracht gekregen, maar de
toevoeging veterinair aan de Biochemie is van groot belang. Daaraan ontleent de groep zelfs
haar bestaansrecht.
Binnen de onderzoeksgroep zijn reeds een aantal onderzoekslijnen die het veterinaire karakter
van de Biochemie onderstrepen. Mijn collega hoogleraar in de Biochemie van parasieten,
Lodewijk Tielens, doet samen met Jaap van Hellemond onderzoek naar de biomembranen van
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parasieten. Tevens zijn er een aantal zeer interessante en productieve
samenwerkingsverbanden opgezet door mijn voorganger, Bert van Golde. Ik noem hierbij een
samenwerkingsverband met de hoofdafdeling Gezondheidszorg Paard, waarbij onder leiding
van Chris van der Lest onderzoek gedaan wordt naar bot-vorming. Hierbij speelt de vorming
van matrix vesicles een belangrijke rol en dit thema past zeer goed bij de dynamiek van
biologische membranen. Als tweede voorbeeld noem ik het onderzoek naar de moleculaire
processen die zich afspelen tijdens de bevruchting van een eicel met een zaadcel. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Bart Gadella in samenwerking met de
hoofdafdeling Gezondheidszorg Paard en Landbouwhuisdieren. En tot slot zal het u wellicht
niet verbazen dat een derde samenwerkingsverband opgezet wordt met de afdeling
Infectieziekten & Immunologie.
De basis van ons onderzoek blijft echter fundamenteel onderzoek naar de dynamiek van
biologische membranen. Hierbij zijn Coos Batenburg, Bas Vaandrager, Martin Houweling en
Jos Brouwers betrokken. De faculteit geeft een krachtige impuls voor fundamenteel
onderzoek met de aanstelling van twee nieuwe hoogleraren op de leerstoel Biochemie en zeer
recent op de leerstoel Celbiologie. Dit getuigt mijns inziens van een sterke visie die gedeeld
wordt met beroemde instituten zoals het grootste kankerziekenhuis van Amerika, het
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Hier zijn in het afgelopen decennium twee
instituten opgericht die alleen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek doen. Dit bleek
noodzakelijk als basis voor het toegepaste en klinische onderzoek. De visie van koppeling van
fundamenteel en klinisch onderzoek strookt niet geheel met mogelijke toekomstplannen van
de Universiteit Utrecht. Een van de eerste vragen die ik na mijn aanstelling kreeg van het
College van Bestuur was hoe ik stond tegenover het samenvoegen van de biochemische
onderzoeksgroepen uit de verschillende faculteiten. Daar sta je dan. Nog geen hoogleraar of
ze beginnen al aan je stoelpoten te zagen. Bij mijn vorige werkgever, de Universiteit
Heidelberg, was dit reeds gebeurd en waren de leerstoelhouders en hun onderzoeksgroepen
geconcentreerd in één gebouw, het Biochemie-Zentrum Heidelberg. Ik spreek dus uit ervaring
als ik zeg dat dit zeker gunstig is voor het onderzoek. Het grote nadeel is alleen dat er
absoluut geen affiniteit meer is met de verschillende faculteiten, zowel wat betreft onderzoek
als onderwijs. Dit lijkt mij althans geen gewenste situatie.
Samenwerken
Dit brengt mij dan gelijk bij het volgende punt. Samenwerken. Iedereen heeft de mond er vol
van. Echter, samenwerken is haast synoniem geworden met bezuinigingen. De laatste trend in
samenwerken moet plaatsvinden in het kader van de kenniseconomie.
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Wij, de fundamentele onderzoekers, moeten gaan samenwerken met industriële, commerciële
partners. Echter, zoals de plannen er nu liggen, is het niets anders dan een bezuiniging die ten
koste gaat van fundamenteel onderzoek. Om een impuls te geven aan de Nederlandse
kenniseconomie heeft de regering het Innovatieplatform ingesteld. En wat lees ik in de krant:
een lid van dit platvorm wil 'verrassend adviseren', en hij noemt de commerciële
wetenschapper een 'held'. Het lijkt mij duidelijk dat hier een manager aan het woord is.
Natuurlijk gaat er de eerste jaren goed gescoord worden. Maar er wordt roofbouw gepleegd
op het fundamentele onderzoek en na een succesvolle introductie is de basis onder de
kenniseconomie weg. Het gevolg: de managers verdwijnen met een gouden handdruk. Wat
we nodig hebben is een visie op lange termijn: het streven naar een kenniseconomie is prima
en zelfs gewenst, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dan wel in piramidevorm: het
fundamenteel onderzoek vormt de brede basis, daarboven het toegepaste onderzoek en pas als
laatste (maar wel bovenin) het onderzoek naar commerciële toepassingen. Het fundamentele
onderzoek in Nederland scoort goed, zeker ook internationaal gezien. Laten we daar zuinig op
zijn.
Maar goed. Zo ver is het nog lang niet. Voorlopig moet er samengewerkt worden! De
samenwerkingen binnen de eigen biochemie-afdeling zijn al uitvoerig aan bod geweest. De
tweede lijn van samenwerkingen zal zijn met Willem Stoorvogel, de zojuist benoemde
hoogleraar Celbiologie aan onze faculteit. Thematisch vullen beide leerstoelen elkaar goed
aan. Dit zal zeker bijdragen tot een verdere intergratie van de biochemie en celbiologie binnen
de hoofdafdeling. De tweede lijn van samenwerkingen is met andere hoofdafdelingen van de
faculteit. Een aantal heb ik u al geschetst. Ik zal mij ervoor blijven inzetten deze te
continueren en nieuwe samenwerkingverbanden op te zoeken. Niet als plicht, maar uit
oprechte interesse. Ook de Diergeneeskunde ontwikkelt zich voortdurend, niet in de laatste
plaats door veranderende maatschappelijke belangen. Het grensvlak tussen biochemie en
diergeneeskunde zal daarom blijven prikkelen tot het verrichten van vernieuwend onderzoek.
De derde lijn van samenwerkingen vindt plaats binnen de universiteit. Ook hier zijn, zeker na
het recente aantrekken van een aantal nieuwe hoogleraren Biochemie en Celbiologie,
interessante samenwerkingen mogelijk en ook reeds opgezet. In Utrecht wordt de
samenwerking tussen deze onderzoekers gestimuleerd door het IB, het 'Institute and Graduate
School of Biomembranes'. Ook neemt het ABC, het Academisch Biomedisch Centrum, een
steeds centralere rol in bij overkoepelende samenwerkingen.
Een vierde lijn van samenwerkingen ligt op nationaal niveau, waar overheidsfinanciering door
NWO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, van essentieel belang
is. Een vijfde lijn van samenwerkingen ligt op internationaal niveau, waar financiering door
bijvoorbeeld de Europese Unie steeds belangrijker wordt.
Met opzet loop ik het rijtje samenwerkingen systematisch langs. U voelt wel aan dat je als
onderzoeker met zoveel samenwerkingsverbanden steeds meer in een spagaat komt te liggen.
Dit wordt mede veroorzaakt door de eisen die aan sommige samenwerkingen worden gesteld.
Dit betreft vooral onderzoek dat op nationaal en internationaal niveau door
overheidsinstanties als NWO en de Europese Unie gefinancierd wordt. Het basisprincipe van
dergelijke financiering is even eenvoudig als het klinkt: iedere onderzoeker kan een
onderzoeksvoorstel indienen en de beste daarvan worden gefinancierd. Dus op basis van een
open competitie wordt toponderzoek gewaarborgd.
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Steeds meer regelgeving verhindert echter deze open competitie. Natuurlijk heeft de overheid
een sturende rol in het financieren van wetenschappelijk onderzoek. Als voorbeelden noem ik
het bepalen welke globale onderzoeksterreinen prioriteit toegekend moet worden, betrekken
van achterstandsgebieden of stimuleren van deelname van vrouwelijke onderzoekers. Maar ik
kan mij toch niet aan de indruk onttrekken dat de overheid steeds meer op de stoel van de
wetenschapper gaat zitten. Zo worden de onderzoeksterreinen steeds verder ingevuld, moeten
er altijd wel samenwerkingen zijn, en als laatste trend geldt de commerciële toepasbaarheid
van het onderzoek, de kenniseconomie. In tijden waarin de onderzoeker steeds meer
afhankelijk wordt van externe financiering, wordt het dus steeds moeilijker aan al die regels,
die in feite niets met goed onderzoek te maken hebben, te voldoen. Het aanvragen van
dergelijke financiering wordt dan ook steeds meer een bureaucratische tour-de-force, waarbij
de kwaliteit van het onderzoek zeker niet het enige criterium is. Inmiddels is het zover
gekomen, dat voor een succesvolle aanvraag van een Europese beurs speciale cursussen
worden gegeven. Dit heeft niets meer met onderzoek te maken. Op deze manier wordt slechts
geleerd de scoringskans van een onderzoeksvoorstel te verhogen door de vele secundaire
voorwaarden optimaal te benutten.
Wat dat betreft kunnen we nog wat leren van het financieringsbeleid in de Verenigde Staten
door de National Institutes of Health of in Duitsland door de Deutsche
Forschungsgemeinschaft. In beide landen is er een open competitie zonder secundaire
voorwaarden. Dit kan leiden tot een groot aantal aanvragen die allemaal door een
wetenschappelijk panel beoordeeld moet worden. In de genoemde landen is een groot
reservoir aan panelleden voorhanden die deze taak op zich neemt, en ook de panel-leden
moeten hun kritieken tegenover de andere panelleden verdedigen. Het is de vraag of een
dergelijk systeem in een klein land als Nederland überhaupt mogelijk is. Bovendien spendeert
Nederland, zeker in vergelijking met andere landen, een relatief klein deel van het bruto
nationaal product aan onderzoek. Met andere woorden, in een open competitie is er veel vraag
voor weinig geld. Toch mag mijns inziens dit probleem niet opgelost worden door het
opleggen van secundaire voorwaarden aan beursaanvragen zodat men minder snel in
aanmerking komt voor financiering. Na prinsjesdag 2003 zou het flauw zijn te suggereren dat
eer geld vrijgemaakt moet worden door de overheid. Misschien zouden we ons wat flexibeler
moeten opstellen en het openstellen van de wetenschappelijke grenzen met bijvoorbeeld de
DFG moeten overwegen. Dit hoeft niet te leiden tot verlies van een eigen identiteit. Het grote
voordeel is wel dat nu een open competitie aangegaan kan worden, zowel in Nederland als in
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Duitsland, ook met Duitse onderzoekers. Tevens is nu een grondig en eerlijk
beoordelingsproces mogelijk.
Uit het voorgaande blijkt dat enig idealisme mij niet vreemd is. Echter, de enige manier om
het fundamenteel en toegepast onderzoek op hoog niveau te houden is mijns inziens een open
competitie. Een wetenschapper heeft geen ambtenarenapparaat nodig voor het definiëren van
hoogwaardig onderzoek. Er moet weer een duidelijke scheiding komen tussen de afbakening
van onderzoek en de invulling van onderzoek. Die scheidingslijnen zijn nu soms zoek.
Onderwijs
Behalve onderzoek is onderwijs een belangrijke taak van de Biochemie aan de faculteit
Diergeneeskunde. Naast het begeleiden van studenten en promovendi bij hun onderzoek,
wordt veel aandacht besteed aan het geven van biochemie-onderwijs aan de studenten. Een
zwaartepunt ligt natuurlijk binnen de faculteit, maar daarnaast participeert onze afdeling ook
bij andere universitaire studies zoals de biomedische wetenschappen. Ik wil mij nu beperken
tot het biochemisch onderwijs aan de faculteit, waar jaarlijks meer dan 200 nieuwe studenten
beginnen aan de studie diergeneeskunde.

Dat is voorwaar geen geringe opgave en u begrijpt dat hier een drukke taak ligt voor de
wetenschappelijke staf. De coördinatie van al dit onderwijs is in handen van mijn collega
Lodewijk Tielens, die dat op een voortreffelijke manier georganiseerd heeft. In vergelijking
met onderwijs-ervaringen die ik in Duitsland heb opgedaan, is de organisatie ook op facultair
niveau veel beter en professioneler geregeld. Hier past een groot compliment aan ons
onderwijsbestuur, tot voor kort onder leiding van Bert van Golde en onderwijsdirecteur Peter
van Breukelen. Met name de integratie van verschillende disciplines en het bewaken van de
inhoud door horizontale en verticale afstemmers heb ik als zeer positief ervaren. Deze
optimale integratie is mogelijk omdat de Veterinaire Biochemie onderdeel uitmaakt van een
faculteit en niet ondergebracht is in een aparte universitaire opleiding.
Als basiswetenschap heeft de biochemie een eigen rol binnen het diergeneeskundig onderwijs.
Maar laten we er niet omheen draaien, onder de studenten diergeneeskunde is het niet het
populairste vak. De reden is duidelijk: een basiswetenschap spreekt, althans onder veel
studenten, minder tot de verbeelding dan een klinische wetenschap. Toch leveren de
basiswetenschappen een belangrijke bijdrage aan een academische opleiding. Ontstaan als een
vakopleiding in de negentiende eeuw, ging de Veeartsenijkundige Hogeschool rond 1920 over

16

in de universitaire faculteit Diergeneeskunde. Het vinden van een balans tussen wetenschap
en praktijk heeft het veterinaire curriculum door de jaren heen bepaald. Dit kwam ook weer
duidelijk naar voren op de onlangs gehouden facultaire onderwijsdag.
Wat is dan eigenlijk academisch onderwijs? Ook deze definitie blijkt aan verandering
onderhevig.

Ten tijde van Plato was het de filosofische verlichting van de geest. Onder Newton stonden
intellectuele groei en persoonlijke ontwikkeling centraal. De laatste grote allround
wetenschapper, Alexander von Humboldt, accentueerde naast individuele ontplooiing ook
brede ontwikkeling en betrokkenheid bij academisch onderzoek. En nu, in deze tijden, lijken
de definities weer te verschuiven. Ik citeer een aantal definities zoals die op de onderwijsdag
genoemd zijn: De moderne academicus is een generalist met brede belangstelling en kennis,
en is hierdoor in staat tot het leggen van dwarsverbanden. Tevens is er een anti-intellectuele
tendens te bespeuren en worden prestatie, rendement en nut steeds belangrijker.
De trend naar minder inhoudelijke diepgang is op zichzelf niets nieuws. Iedere generatie
maakt zich zorgen dat de nieuwe generatie zo weinig weet. Toch is er nu ook een ander
proces gaande. We leven in een informatie-maatschappij. We worden via moderne
communicatie-middelen zoals internet overspoeld met informatie. Wat doen we daarmee,
gegeven de beperkte opslagcapaciteit van onze hersenen. We hebben de keuze: of we weten
veel over weinig, of weinig over veel. Dit mag niet doorslaan naar veel te weinig over veel.
Ongeveer een jaar geleden kwam er vanuit de universiteit zelfs de volgende slogan naar
boven: meedoen is slagen! Alhoewel deze term nu niet meer gehoord wordt, lijkt het mij
duidelijk dat er een tendens gaande is die ten koste gaat van de diepgang van het onderwijs.
We moeten bijvoorbeeld oppassen dat de biochemie niet verlaagd wordt tot een strip-verhaal,
waar moleculen als strip-figuren de revue passeren. Een minimale basis is noodzakelijk zodat
ook de academicus in de diergeneeskunde, dwarsverbanden kan leggen, en in staat is tot
goede communicatie met een biochemicus. Verbeteren van de diepgang wordt een grote
uitdaging voor de toekomst. Toch is dat mogelijk want volgens mij ligt het niet aan de
student. We moeten alleen anders omspringen met de behoeften van de student. In de
informatiemaatschappij heeft de student een geheel eigen wijze ontwikkeld om met de
stortvloed aan informatie om te gaan. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk tijdens een computerondersteunend werkcollege Biochemie. Terwijl de student geacht wordt opgaven te maken,
wordt tegelijkertijd op het internet gesurft, worden emails gecontroleerd en verschijnen met
grote regelmaat chat-boxen op het computerscherm. En dat terwijl in de tas een belletje rinkelt
omdat een sms-berichtje binnengekomen is. Met andere woorden: de student bepaalt steeds
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meer wanneer hij welke informatie tot zich neemt. Deze informatie wordt bovendien in veel,
maar kleinere hoeveelheden aangeboden. Door nog meer gebruik te maken van moderne
communicatie middelen kunnen we bij de ontwikkeling van nieuwe onderwijsvormen in deze
behoeften voorzien met als uiteindelijk doel het behoud van de kwaliteit van het onderwijs.
Anders gezegd: als ik een student kan motiveren doordat hij of zij het hoorcollege nog eens
per sms kan nalezen, zal ik niet nalaten daaraan mee te werken.
Dankwoord
Dames en heren, ik kom aan het einde van mijn oratie, het is tijd om uit te voegen. De laatste
paar minuten wil ik graag gebruiken voor het uitspreken van een dankwoord. Ik wil mij
hierbij beperken tot een aantal, die op de kruispunten van het verloop van mijn carrière
hebben gestaan.
Als eerste zijn dat mijn ouders. Mijn vader heeft bij mij de interesse voor de chemie
aangewakkerd door een hands-on benadering. Reeds op de lagere school heeft hij een aantal
spreekbeurten met allerlei spectaculaire experimenten voor mij in elkaar gedraaid. Ik denk
niet dat hij ooit had kunnen vermoeden dat daar de basis gelegd werd voor deze oratie. Niet
minder belangrijk was mijn moeder. Je bent altijd in mij blijven geloven en jouw
onvoorwaardelijke steun was de rugdekking die ik af en toe nodig had.
Het is mij een bijzonder groot genoegen dat mijn promotor, Karel Wirtz, hier aanwezig is in
het cortege. Karel heeft mij de beginselen van, en het enthousiasme voor wetenschappelijk
onderzoek bijgebracht. Bovendien heeft hij mij de weg gewezen naar het volgende kruispunt
in mijn carrière door mij in contact te brengen met het onderzoek in de Verenigde Staten.
In New York werkte ik als postdoc in het lab van Jim Rothman. Jim zal altijd even geniaal als
controversieel blijven; twee eigenschappen die vaak samengaan. En toch, wat er ook van hem
gezegd wordt, hij heeft het wetenschappelijke hart op de juiste plaats zitten. Het gaf mij de
gelegenheid een kijkje te nemen in de bikkelharde praktijk van het toponderzoek. Drie jaar
lang heb ik met veel genoegen daaraan deelgenomen.
In Duitsland gaf Felix Wieland mij alle gelegenheid mijn eigen onderzoek op te bouwen.
Acht jaar lang hebben we intensief samengewerkt. Dat kan alleen als men op dezelfde
golflengte zit. Duitsland was een belangrijke kruising in mijn carrière. Felix heeft mij een
toekomst in de wetenschap gegeven door mij een vaste aanstelling als ambtenaar te geven,
iets wat in Duitsland nog bijzonder is.
Na acht jaar Duitsland was het tijd te vertrekken omdat de onderzoekslijnen van Felix en mij
te ver uit elkaar gingen lopen. Het volgende station werd Nederland, waar ik begin aan een
grote uitdaging in de Veterinaire Biochemie. Mijn dank gaat daarbij uit naar Bert van Golde.
Je hebt me alle vrijheid gegeven in deze overgangssituatie en je hebt de Biochemie op een
voortreffelijke manier op mij overgedragen. Ik ben je daarvoor zeer erkentelijk.
Tot slot dan nog mijn gezin, dat hier vooraan zit. Mijn vrouw Désiré, en onze kinderen
Yannick, Maret, en Bryan. We hebben twee tropenjaren achter de rug en dat is ons niet in de
koude kleren gaan zitten. Ik kan wel zeggen dat we het vanaf nu helemaal anders gaan doen
maar dat zou niet reëel zijn. Dat er iets veranderen moet is duidelijk. Wat dat is, gaan we als
gezin bepalen.
U ziet, ook in mijn carrière was het voortdurend invoegen, uitvoegen, en ritsen. We moeten
leren van het verleden. Leren van dit dynamische proces dat zich op zo vele gebieden in de
samenleving en in de wetenschap afspeelt. In deze oratie heb ik u slechts een aantal
voorbeelden genoemd. U kent uw eigen voorbeelden. Het zijn de kruispunten.
Ik heb gezegd
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