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Beste leden, 

 

Na een vakantieperiode van 2 maanden wil de activiteitencommissie u, met veel 

plezier, de nieuwe thema-avond aanbevelen over de onstuitbare opmars van het DNA,  

de belangrijkste chemische drager van erfelijke informatie in alle bekende 

organismen. 

 

Het DNA-onderzoek begon met de proeven van Friedrich Miescher in 1869, opge-

merkt door bijna niemand en tegenwoordig vergeten door bijna iedereen. Op grond 

van een op niets gebaseerde maar algemeen geaccepteerde theorie werden genen tot 

1944 geacht te bestaan uit eiwit. Oswald Avery komt de eer toe, na een onderzoek 

van ruim tien jaar, tegen alle gangbare opvattingen in met het definitieve bewijs te 

komen dat DNA de erfsubstantie is in bepaalde bacteriën en, naar later bleek, in alle 

levende wezens. Enige bekendheid onder het ontwikkelde publiek kreeg DNA na de 

publicatie van het dubbel-helix-model door James Watson en Francis Crick in 1953.  

In de daarop volgende twaalf jaar werd opgehelderd hoe in grote trekken DNA, RNA 

en eiwitten worden gemaakt in de levende cel. Eiwitten bestaan uit lange ketens van 

aminozuren (twintig verschillende) in een door een code, de genetische code, in het 
DNA vastgelegde volgorde. De ontcijfering van die code tussen 1961 en 1965 is een 

belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de moleculaire biologie. 
 

Er waren pessimisten die destijds meenden dat het vak hiermee zijn hoogtepunt had 

bereikt. Wat daarna nog zou volgen was invullen van details en uitbreiding van het 

onderzoek bij allerlei andere planten, dieren en micro-organismen zonder dat daarbij 

nieuwe spectaculaire vondsten waren te verwachten. Er was geen enkele kijk op een 

mogelijkheid om bijvoorbeeld een specifiek menselijk gen te isoleren uit een mengsel  
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van DNA-fragmenten met een complexiteit van drie miljard baseparen. DNA-

onderzoek bleef nog steeds een academische bezigheid die het grote publiek weinig  

aansprak. 

 

Totaal onverwacht kwam in de jaren ’70 de recombinant-DNA-technologie uit de lucht 

vallen. Men mag gerust spreken van een wetenschappelijke revolutie die sindsdien 

heeft geleid tot een ongekende kennisexplosie in alle biowetenschappen, mogelijk 

gemaakt door tal van nieuwe biochemische en fysische technieken. Door de 

ontwikkeling van steeds betere computers kwam daar sinds 1990 ook de informatica 

bij met haar nieuwe specialisme, de bioinformatica. Inmiddels is DNA en wat daarmee 
samenhangt gepenetreerd in het bewustzijn van praktisch de hele wereldbevolking. 

De geneeskunde, de diergeneeskunde en de biotechnologie hebben een enorme sprong 

voorwaarts gemaakt. De basenvolgorde van het DNA van duizenden organismen is 

vastgesteld, een doorbraak die vijftien jaar geleden nog niet was te voorzien. Met 

DNA-fingerprints kan de identiteit worden vastgesteld van iemand die ergens een 
peuk heeft achtergelaten of een slok uit een glas heeft genomen. Deze en andere 

spectaculaire ontwikkelingen bieden ongekende toekomstperspectieven.  

Peter Bloemers is uitgenodigd juist daarover te spreken. Maar dit zal geen 

onsamenhangende opsomming zijn van moleculair biologische hoogstandjes. Hij zal 

trachten de ontwikkelingen in een context te plaatsen. Voor sommigen vervagen 

wellicht de grenzen tussen science fiction en werkelijkheid. Hij zal echter trachten 
die niet uit het oog te verliezen. 

 

Peter Bloemers (1936) studeerde scheikunde in Utrecht en promoveerde aldaar cum 
laude in 1967. Vervolgens werkte hij als postdoc aan Harvard University. Hij werd in 
1969 benoemd tot lector in de biofysische chemie in Utrecht. Vanaf 1972 tot zijn 

emeritaat in 2001 was hij lector, later hoogleraar, in de biochemie aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen. Hij heeft onderzoek verricht aan kankerverwekkende virussen 

en aan de moleculair biologische achtergronden van kanker en atherosclerose. Onlangs 

verscheen van zijn hand 'Schat uit de keuken van een Duits kasteel - de ontdekking 

van het DNA - 1869-2007' (Valkhof Pers, Nijmegen). 

  

Voor deze interessante lezing willen wij u van harte uitnodigen.  

 


