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Nico Speckomp, winnaar van 
de Hollemanprijs: 

"Deze prijs onderstreept dat 
ook op synthetisch gebied 

kwalitatief hoogstaand werk 
mogelijk is." 

Correspondenten 
Marc Busio, Eindhoven (TUE), 
040-474951. 
Vincent van Eekhout, Delft (TUD), 
015-784466. 
Emil Groeneveld, Enschede (UT), 
053-332541. 
Matthijs Hammer, Hogeschool Enschede 
053-871111. 
Emile van den Hoogen, Nijmegen (KUN), 
080-653067. 
Arne Mast, Amsterdam (VU), 
020-4447503. 
Maria Mennen, Utrecht (UU), 
030-533793. 
Robert Sakko, Delft (TUD) 
015-785006 (spreekuur: Do 13-15 uur, 
kamer 424). 
Remko Schoot Uiterkamp, Leiden (RUL), 
071-274502. 
Sjors Wurpel, Amsterdam (UvÀ), 
020-6891921. 
Wij zoeken nog correspondenten in gro- 
ningen (RUG) en Wageningen (LUW). 

AMSTERDAM 

Mooie syntheses, 

zonder brute kracht 

Mochthijooit als rijk 
man zijn carrière 
beëindigen dan zou 

prof. dr. Nico Speckamp zelf 
wel een fonds voor een prijs 
in het leven willen roepen. Er 
zijn naar zijn mening te wei- 
nig prijzen te verdienen in 
Nederland. Juist daarom 
vindt Speckamp de Holle- 
manprijs die hij 27 februari in 
ontvangst mag nemen een 
bijzondere erkenning. 

Dat hij als syntheticus pur 
sang zo’n belangrijke prijs 

De Hollemanprijs 
dit jaar naar 

Nico Speckamp 

krijgt is voor hem een extra 
genoegdoening: “De fysische 
en biochemische richtingzijn 
de afgelopen jaren veel meer 
geprononceerd geweest en 
hebben bij het prijsschieten 
vaker in de roos geschoten. 
Deze prijs onderstreept dat 

ook op synthetisch gebied 
kwalitatief hoogstaand werk 
mogelijk is.” De erkenning 
komt wel wat laat vindt 
Speckamp: “Overvier jaarga 
ik met emeritaat, dan ben je 
toch meer bezig met terugkij- 
ken. Voor een prijs vind ik dat 
vooruitkijken voorop dient 
te staan.” 

Vensterbanksyn these 
In zijn loopbaan als organisch 
chemicus aan de UvA heeft 
Speckamp zieh met ongeveer 

veertig verbindingen bezig 
gehouden. Het merendeel 
hiervan bestaat uit complexe 
natuurprodukten met een 
laag moleculair gewicht, zo- 
als biotine en gelsemine. 
“Het aardige is dat het eigen- 
lijk allemaal met een venster- 
banksynthese is begonnen. 
Een student van mij moest 
wegens een verbouwing van 
het lab zijn chemie in de ven- 
sterbank uitvoeren. Deze 
student voegde een klein 
beetje zoutzuur toe aan een 
reactie die we al langer uit- 
voerden. Dat had een won- 
derlijk effect, want plotseling 
verliep de reactie in een heel 
andere richting dan bekend 
was uit de literatuur. Met 
deze technologie hebben we 
onze eerste natuurstoffen ge- 
synthetiseerd, waarna we de 
méthode verder ontwikkeld 
hebben door steeds gecom- 

Chemisch Magazine organiseert in samenwerking met de KNCV: 

CURSUS 

R&D-managen 

IN DE CHEMIE 
De Reehorst, Ede, dinsdag 9 mei en woensdag 10 mei 1995 

Het managen van R & D wordt steeds moeilijker. 
De stormachtige veranderingen in de chemie hebben grote gevolgen 
voor de positie van de Research en Development-afdelingen en hun managers. 
Daarom organiseeert Chemisch Magazine in samenwerking met de KNCV deze cursus. 
De cursus leert de eigen managementproblematiek te herkennen, te benoemen en te plaatsen in een breder kader. 
Men maakt kennis met enkele wezenlijke achtergronden van het managen van R & D en geeft inzicht in de kernproblemen. 

Voor wie 
De cursus is bedoeld voor R&D managers, toekomstige managers en 
researchmanagers in de industrie of universiteiten die contacten onderhouden met de industrie. 

De docenten 
De cursus is in handen van gerenommeerde deskundigen, 
met ruime theoretische en praktische ervaring 
op het gebied van 
researchmanagement. 

Ir. J.J.M. Mulderink 

directeur AKZO Research 
Laboratoria Arnhem. 

Prof. Ir. Herman de Rooy 

hoogleraar Innovatie Mana- 
gement aan de Universiteit 
Limburg en tot juli 1992 
Hoofd Corporate Research 
bij DSM-research. 

Dr. Frans van Steijn 

docent wetenschapsdynamica 
aan de faculteit Scheikunde van 
de Universiteit van Amsterdam, 
beleidsmedewerker van de 
Overlegcommisie Verkenningen, 
docent van internationale R&D 
managementcursussen. 

Prof. dr. ir. Lex van Gunsteren 

organisatie-adviseur en 
docent aan de School of 
Management van de 
Erasmus Universiteit. 
Voorheen hoogleraar Bedrijfs- 
kunde & Technologie te Delft 
en Rotterdam en directeur 
van diverse Technology 
based' bedrijven. 

Kosten 
De kosten van deze 2-daagse cursus op 9 en 10 mei a.s. bedragen /2450,- excl. BTW. 
Dit is inclusief lesmateriaal, overnachting, en maaltijden. KNCV-leden ontvangen een korting van 20%. 

Voor moor informatie 
Voor informatie over doel en inhoud van deze cursus kunt u onderstaande bon sturen of faxen. 
Ook kunt u bellen met ten Hagen & Stam: 070-3045700 (Ivo van Haren). 

stuurt u mij informatie over deze cursus R&D managen in de chemie. 

noteert u mij als deelnemer van de tweedaagse cursus R&D managen in de chemie, 
op dinsdag 9 en woensdag 10 mei 1995 in de Reehorst, Ede. 

als lid van de KNCV ontvang ik 20 % korting en betaal slechts /1960,- 

Hr/Mw 
bedrijf functie 
straat 

postcode / plaats 
telefoon fax 

sturen of faxen naar: ten Hagen & Stam bv, antwoordnr.l 557, 2501 VC Den Haag, t.a.v. Ivo van Haren, fax 070 3045807 

pliceerdere doelmoleculen te 
kiezen. Zo ben ik uiteindelijk 
bij de enantioselectieve Syn- 
these beland.” 

'Brute force' 
Natuurprodukten zijn door 
hun ingewikkelde structuur 
en interessante fysiologische 
eigenschappen altijd gewilde 
synthese-objecten geweest. 
Speckamp: “Speciaal de laat- 
ste dertig jaar hebben ze ge- 
zorgd voor zö een revolutie in 
de organische Synthese, dat 
het gevaar dreigt dat het vak- 
gebied zichzelf overbodig 
maakt. Het bereiken van de 
eindstreep in de huidige syn- 
thesepraktijk voor zeer com- 
plexe targets, is alleen moge- 
lijk door het inzetten van veel 
mankracht en een minutieu- 
ze kennis van beschermende 
groepen.” 

Omdat er veel geld ge- 
moeid is met de Synthese van 
natuurstoffen is het belang- 
rijk om de race naar het eind- 
produkt zo snel mogelijk te 
lopen. Grote groepen probe- 
ren door middel van ‘brute 
force’ te winnen. Hoewel 
Speckamp de race een aantal 
malen met succès heeft mee- 
gelopen, moet hij van die mé- 
thode niets hebben. “Zo’n 
Synthese van taxol, daar heb 
ik als vakman natuurlijk be- 
wondering voor, maar het 
doet me betrekkelijk weinig. 

Een Synthese via een nieuw 
concept, met een minimaal 
aantal stappen en een hoge 
opbrengst geeft me echter 
een kick. Op dat gebied valt 
ook nog zo veel te doen. We 
moeten dan alleen niet naar 
buiten toe de indruk wekken 
dat met die ‘brute force’ mé- 
thode de hele organische Syn- 
these kan worden afgeschaft, 
omdat alles maakbaar is.” 

Supramoieculaire chemie 
Er valt nog genoeg werk te 
verrichten in de Synthese, 
maar niet alleen in de natuur- 
stofehemie, benadrukt Spec- 
kamp. “Er zijn heel wat inte- 
ressante gebieden die op het 
ogenblik aandacht verdie- 
nen. Ik denk daarbij aan de 
supramoieculaire chemie 
waar het Chemisch Week- 
blad terecht vol mee Staat. 
Het is echter wel zo dat bijna 
alle chemie die daarbij be- 
trokken is uit de vorige eeuw 
dateert. Er is geen enkel stuk- 
je nieuwe technologie ont- 
wikkeld om deze moleculen 
te maken. Ik zou het voor jon- 
gere collega’s een uitdaging 
vinden om voor deze mooie, 
grote structuren nieuwe, syn- 
thetische concepten te be- 
denken.” # 

Sjors Wurpel 

CW 6/11 feb95 

Stage Chemisch Weekblad 

Bij het Chemisch Weekblad / Chemisch Magazine is 
op körte termi jn weer plaats voor stagiaires. 

Stagiaires 
zijn ionge chemici, die gedurende drie tot vi jf maan- 
den bij ons joumaiistieke en redactionele ervaring kun- 
nen opdoen. Zij worden begeleid door onze redacteu- 
ren. Hun taak bestaat uit het schrijven en redigeren van 
artikelen en het uitvoeren van redactionele projecten. 
Zij maken kennis met een vaktijdschriftuitgeverij, bou- 
wen aan hun persoonlijk netwerk en doen werkerva- 
ring op. 
Het Chemisch Weekblad en Chemisch Magazine zijn 
officiële Organen van de Koninkli jke Nederlandse 
ChemischeVereniging. Deoplageis 16.000. 
De redactie is gevestigd in Den Haag, 7 minuten lopen 
van station Voorburg. 
Belangstellenden wordt verzocht schrifteiijk te reage- 
ren, onder vermelding van enkele relevante gegevens, 
zoals opleiding, reeds gepubliceerd materiaal, en ge- 
volgde cursussen op het gebied van wetenschapsjour- 
nalistiek. 

Brieven richten oan: Edwin Kisman 
Chemisch Weekblad 
Postbus 34 
2501 AG Den Haag 
tel 070-3045752 
fax 070-3045803. 
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