
s 

Hans Wijnberg: 'Man, ik ben 

zo cooperative als wat!' 

Récalcitrante Chemici 
Een korte, onregelmatig 
verschijnende sérié over 

portretten binnen het 
chemisch wereldje, de 

witte olifanten in de grijze 
kudde. Aflevering 1 : 

professor Hans Wijnberg. 

In één van zijn columns in 
de Groningse Universi- 
teitsKrant schreef Hans 

Wijnberg, emeritus-hoogle- 
raar organische chemie eens: 
“Van onze medestanders le- 
ren we nooit iets, die knikken 
altijd ja. We kunnen alleen 
iets leren van diegenen die 
het met ons oneens zijn.” 

Wijnberg zelf heeft kritiek 
op zaken binnen of buiten het 
universiteitswereldje dan 
ook nooit onder stoelen of 
banken gestoken. Enige tijd 
geleden ventileerde hij in het 
CW zijn ongenoegen over de 
plannen die paars heeft met 
het hoger onderwijs. En werd 
ons het Amerikaanse sys- 
teem uitgelegd. Want hij is 
een docent, in hart en nieren. 
Zélfs tijdens een interview 
met erwtensoep. 

“Ik ben destijds in Gronin- 
gen aangenomen omdat ze 
mij nietgoed kenden. Anders 
had ik genoeg vijanden ge- 
maakt om de baan niet te krij- 
gen.” We schrijven 1960. Op 
aandringen van zijn vrouw 
besluit Wijnberg na twintig 
jaar de Verenigde Staten 
weer te verlaten en het hoog- 
leraarschap in Groningen te 
aanvaarden. Huisvesting 
voor het gezin van zes perso- 
nen is echter niet geregeld en 
na drie maanden bivakkeren 

in een pensionnetje in Paters- 
wolde doet Wijnberg wat hij 
nog velen malen zal doen: hij 
ventileert zijn ongenoegen 
via een open brief in de krant. 

Was het universiteitsbe- 
stuur hierover niet gepi- 
keerd? 

Weet ik hoe in die gezegen- 
de dagen voor de democrati- 
sering het bestuur van de uni- 
versiteit was georganiseerd? 
Nee? Prompt volgt hierover 
een klein college. De funeste 
invloed van de democratise- 
ring illustreert hij met een 
anekdote. Dit is Wijnberg ail 
over. 

Maar hoe zat het nu met de 
reactie van het bestuur op 
zijn open brief? Oh ja, de se- 
cretaris van de universiteit 
verzocht hem niet zoveel 
naar de krant te schrijven. En 
nee, daar heeft hij zieh niets 
van aangetrokken... 

Dus hij is wel een dwarslig- 
ger? “Man, ik ben zo coope- 
rative als wat!” Wanneer zijn 
pad wordt geblokkeerd, slaat 
hij gewoon een zijweg in. 
Toen bleek dat pensionering 
op vijfenzestigjarige leeftijd 
onontkoombaar was, begon 
hij een eigen bedrijfje. Hij 
heeft er wel over gedacht deze 
discriminatie op grond van 
leeftijd bij het Europese Hof 
aan te vechten, maar ach, ‘ze’ 

komen er vanzelf wel achter 
dat een gedwongen pensione- 
ring niet houdbaar is. 

Kill Wynberg 
“Ja,” zegt hij schoorvoetend, 
na doorgevraagd te zijn over 
eventuele subversieve activi- 
teiten, “ik moet het alleen 
van woorden hebben, ik 
plant zaadjes. Ik heb nooit in 
demonstraties meegelopen.” 
Dat lijkt weer een te beschei- 
den opstelling, want 
Wijnberg heeft wel degelijk 
zijn sporen achtergelaten 
binnen en buiten de 
Groningse universiteit. 

“Het moest maar Ameri- 
kaans, zonder na te denken 
of dat beter was”, herinnert 
hij zieh de beginfase in Gro- 
ningen. Samen met Jan Kom- 
mandeur (“mijn partner in 
crime”) lukte het Wijnberg 
de door hem verfoeide vaste 
aanstelling van promovendi 
af te schaffen. En als eerste 
binnen de chemie in Gro- 
ningen stelde hij naast zieh 
‘beteren’ aan en creëerde 
daarmee een situatie van 
‘meerdere gelijken’ binnen 
zijn vakgroep. “Maar”, ver- 
telt H. de Jongh, zijn eerste 
promovendus desgevraagd 
telefonisch, “hij was tegelij- 
kertijdde baas.” 

Tegen de democratisering 
van de universiteiten heeft hij 
zieh dan ook altijd met hand 
en tand verzet, ondermeer in 
zijn columns. “Ik ben bijna de 
enige geweest die zieh niet 
heeft teruggetrokken en er te- 
genin is gegaan”, concludeert 
hij spijtig. Daarmee maakte 
hij zieh niet populair. Toen hij 
de kreet ‘Kill Wynberg’ op 
Groningse muren las voelde 
hij zieh ‘heel erg upset’. Maar 

er bestond wel degelijk sym- 
pathie voor zijn tegendraad- 
se opvattingen. Na zijn ont- 
slag door de redactie kreeg hij 
zo’n honderd steunbetuigin- 
gen, waardoor zijn column 
bleef bestaan totdat hij er zelf 
genoeg van had. 

Survival 
Ook zijn opvatting over les- 
geven was anders dan die van 
anderen. “Slechts 1 procent 
van de totale hoeveelheid 
chemie die je te weten komt 
leer je aan de universiteit. Je 
leert het beste uit boeken. 
Het optreden als docent is 
veel meer dat als acteur, per- 
former. Je moet die jongens 
enthousiast maken, zodat ze 
het vak zélf bestuderen. Mijn 
colleges waren vaak anekdo- 
tisch.” Dit tot ontzetting van 
menig student die zieh aan 
het eind van een college af- 
vroeg wat nu in hemelsnaam 
voor het tentamen te leren. 

“Voor de goede Studenten 
heb ik heel veel van nut ge- 
daan, voor de middelmatigen 
en siechten niet”, geeft hij 
toe. Of hij daar spijt van 
heeft? “Ik?! Spijt?! Survival 
of the fittest, hè!” 

Zijn collega’s vonden ei- 
genlijk dat hij moest werken 
zoals zij dat gewend waren. 
Maar omdat hij in zijn insti- 
tuut de baas was hoefde hij 
zieh daar weinig van aan te 
trekken, verklaart hij laco- 
niek. “Je moet niet als advi- 
seur of als dominée optreden, 
maar de macht in handen ne- 
men. Ik zou een tijdje minis- 
ter van Onderwijs willen 
zijn.” 

Wijnberg heeft nooit het 
geduld voor politiek gehad, 
maar anders... De democra- 

tisering op de universiteiten 
was teruggedraaid en het mi- 
nisterie van Onderwijs telde 
nog slechts driehonderd 
ambtenaren. ledere hoogle- 
raar kreeg, zonder vragen 
vooraf, voor vijf jaar een zak 
geld en hoefde pas achteraf 
verantwoording af te leggen. 
Daarnaast zou ons land de 
“Koningin Beatrix univer- 
siteit” rijker zijn geweest. 
Een universiteit gefinancierd 
door Koningin Beatrix (hon- 
derd miljoen gulden), Philips, 
AKZO, Unilever en Shell 
(ieder 25 miljoen gulden) 
waar uitsluitend het crème de 
la crème aan onderzoekers 
en Studenten zou worden toe- 
gelaten. 

Keurslijf 
Eigen baas zijn lijkt voor 
Wijnberg een noodzakelijke 
levensvoorwaarde. “Ik ben al 
vroeg met de autoriteiten in 
botsing gekomen. Ik ben 
twee keer sergeant geweest 
en twee keer gedegradeerd. 
(Daarna werd ik wel luite- 
nant.)” En: “Het bedrijfsle- 
ven kent voor mij te veel re- 
gels, is een te nauw keurslijf.” 

“Mijn vrouw zegt dat ik 

conflict-oriented ben, maar 
dat ben ik niet met haar 
eens”, lacht hij. Zijn amicale 
en joviale optreden lijken 
eventuele botsingen echter te 
dempen. “Ik geloof niet dat 
ik op dit moment in Neder- 
land een vijand heb.” 
Wijnberg is echter nooit ge- 
vraagd lid te worden van de 
Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Weten- 
schappen (“Het is niet dat dit 
mij spijt”), en sommige che- 
mici vragen zieh af of dat iets 
met zijn “lästige” karakter 
heeft te maken. 

“Maar ik ben niet recalci- 
trant”, zegt hij beslist. “Wel 
denk ik dat het mij bevalt een 
loner te zijn, tegen de draad 
in te zijn. Ik wil anders zijn 
dan anderen, de nummer één 
van de rij.” 

De zon schijnt nog steeds 
en Wijnberg gaat golfen. 
(“Dat zou ik voor mijn pen- 
sionering nooit hebben ge- 
daan.”) Hij gaat alleen, zoals 
meestal, de loner.... • 

Monica van der Garde 

CW51/24 dec 1994 

Antiek aspirientje 

nog lang niet uit 

Kunjitbiedt basis 

voor ontwikkeling alternatieven 

Het Duitse Bayer heeft 
onlangs het recht terug- 

gekocht om in de Verenigde 
Staten de naam aspirine te 
mögen gebruiken. Dit oer- 
oude middel mag zieh nog al- 
tijd in een grote populariteit 
verheugen. Het is goedkoop 
en heeft veel toepassingen. 
Aspirine verlieht niet alleen 
de pijn, maar werkt ook 
koortsverlagend, ontste- 
kingsremmend en anti- 
bloedstollend. 

Bayer was in 1899 de eer- 
ste die aspirine op de markt 
bracht. De onderzoeker 
Felix Hoffmann ontdekte dit 
acetylderivaat van salicyl- 
zuur bij toeval. Hij zocht naar 
een alternatief voor het toen 
veel gebruikte natriumsali- 
cylzuur, omdat zijn vader dat 
zo slecht verdroeg. Acetylsa- 
licylzuur bleek een veel bete- 
re pijnstiller. 

Inmiddels bestaan er meer 
dan 75 Varianten van aspiri- 
ne met nagenoeg dezelfde 
werking. In Nederland zijn er 
zo’n 30 preparaten op de 
markt, waaronder veel 
mengsels. 

Dosisafhankelijke 
toepassing 
Afhankelijk van de toepas- 
sing gebruikt men aspirine in 
verschillende doses. Minder 
dan één tablet per dag ver- 
laagt na een hartoperatie de 
kans op een hartaanval en 
trombose. Een hogere dosis 
van twee tot zes tabletten per 
dag (één tot drie gram) werkt 
goed bij hoofdpijn, kiespijn, 
menstruatiepijn. Nog hogere 
doses (vier tot acht gram per 
dag) verminderen pijn en 
zwellingen bij reumatische 
aandoeningen. Vooral de 
Amerikanen slikken hier- 
voor veel aspirine. In Europa 

gebruikt men vaker corticos- 
teroïden (hormonen) om 
reuma te behandelen. 

Hoge concentraties aspiri- 
ne leveren vaak irritaties van 
het maag- en darmslijmvlies 
op. Het concurrerende pa- 
racetamol (N-acetyl-p-ami- 
nofenol) veroorzaakt die 
klachten niet, maar heeft als 
nadeel dat het in hoge doses 
onomkeerbare schade kan 
veroorzaken aan nieren en le- 
ver. Bovendien werkt het niet 
bij reuma en hartklachten. 

Bijwerkingen 
Inzicht in de bijwerkingen 
ontstond pas toen in 1971 

John Vane een relatie legde 
tussen aspirine en de rem- 
ming van prostaglandinepro- 
duktie. Die bleek te berusten 
op de inactivering van cyclo- 
oxygenase waarmee aspirine 
een irreversibele binding 
vormt. Dit enzym bestaat uit 
twee iso-enzymen, COX1 en 
COX2, die beide arachidon- 
zuur omzetten in verschillen- 
de prostaglandines. Rena- 
ming van COX2 vindt vooral 
plaats in weefsels waarin ont- 
stekingsreacties plaatsvin- 
den. 

Het COX1 heeft een meer 
fysiologische betekenis. 
Remming hiervan leidt on- 
der meer tot een afname van 
de Synthese van prostaglan- 
dines die een rol spelen bij 
vaatverwijding en bloed- 
klontering. Ook leidt het tot 
remming van prostaglandi- 
nes in de maag die de zuur- 
graad reguleren en zorgen 
dat de slijmlaag intact blijft. 
Dit iso-enzym is dan ook de 
oorzaak van maag- en darm- 
irritatie bij aspirinegebruik. 

Nu de oorzaak van de ne- 
veneffecten bekend is, zijn 

farmaceutische bedrijven 
naarstig op zoek naar een as- 
pirine dat alleen COX2 inac- 
tiveert en COX1 met rust 
laat. Ondermeer Merck & 
Co, Syntex, Ciba-Geigy, 
Pfizer, Abbott en Monsanto 
werken eraan. Op de IUP- 
HAR meeting in augustus in 
Montreal presenteerde 
Monsanto een nieuw aspiri- 
ne dat de prostaglandines in 
de maag met rust laat en dus 
geen maagklachten veroor- 
zaakt. 

Een andere benadering 
om de bijwerkingen van aspi- 
rine in de maag op te heffen is 
een synthetisch prostaglandi- 

ne toe te voegen dat de maag 
beschermt. Onlangs gebeur- 
de dat met succès bij een pre- 
paraat waaraan Misoprostol 
werd toegevoegd. Patienten 
slikken daarmee echter twee 
geneesmiddelen, waarmee 
de kans op schadelijke effec- 
ten of hypergevoeligheden 
weer toeneemt. 

Astma 
Een voorbeeld van die ge- 
voeligheid is te zien bij 10 tot 
30 % van de volwassen ast- 
mapatiënten. Aspirine en an- 
dere NSAID’s (‘non-steroi- 
dal anti-inflammatory 
drugs’) die zorgen voor inac- 
tivering van cyclo-oxygenase 
kunnen astma-aanvallen in- 
duceren. Zelfs läge doses 
kunnen fataal zijn. 

Hoe aspirine deze readies 
veroorzaakt is nog niet opge- 
helderd. Het heeft in elkge- 
val niets met allergie te ma- 
ken, want mastcellen reage- 
ren niet op aspirine. 
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