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door dr. P.J. Strijkert 

Dr. P.f Strijkert (1935), lid research-directie en hoofd 
biotechnologie Gist-Brocades NV. 

Bijdrage tot een oplossing van 
wereldvraagstukken? 

Economische aspecten van de ontwikkelingen in de genetische technologic. 

De nu a! weer bijna 15 jaar geleden gestarte discussie over de hypothetische gevaren 
van de recombinant-DNA-technologie, door de ontdekkende wetenschappers zelf, is 
zeer snel door maatschappelijke groeperingen overgenomen. Hoewel feitelijke 
objectiviteit bezig is te zegevieren, moet tach gezegd worden, dat het vee! tijd en 
moeite gekost heeft om het domineren van ondeskundigheid en politiek vooroordeel 
te doorbreken. 

Onze democratie mist de traditie om in
formatief en objectief een dergelijk on
derwerp voor een breder publiek te bren
gen en valt daarom steeds weer terug op 
polariserende actie- en pressiegroepen, 
waarbij het onderwerp tot middel wordt 
gedegradeerd. Helaas wordt het boven
staande ook meer en meer algemene 
praktijk in onze kerken. 
Misschien is dat de leercurve waar we 
tangs moeten; misschien ook is een heel 
andere benadering nodig. 1 Voor wat be
treft een discussie over de vraag of het 
geoorloofd is recombinant-DNA-tech
nieken te ontwikkelen en te gebruiken is 

het van belang onderscheid te maken in 
een aantal categorieen en hierbij zeker 
niet algemeen te veroordelen toepassin
gen zoals biologische oorlogvoering en 
niet ( ethisch) verantwoord experimente
ren met de levende natuur te gebruiken 
om de techniek als zodanig af te wijzen. 
Elke wetenschappelijke ontwikkeling 
vergroot de menselijke verantwoorde
lijkheid in z'n keuze tussen goed en 
kwaad. Te doen alsof oorlogvoering en 
ethisch en moreel te veroordelen hande
len op grate en kleine schaal pas ernstige 
vormen heeft aangenomen met bijvoor
beeld ontwikkelingen in de kernfysica, 

1 Zie recente nota van de minister: Beleidsnota over integratie van wetenschap en technologic in de 
samenleving. 
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die hebben geleid tot de atoombom, lijkt 
me onjuist. Bovendien vergroot zoiets de 
kans de oorzaak van het kwaad in de 
middelen te zoeken in plaats van in ons
zelf. 

In het begin van de recombinant-DNA
discussies ontstonden er grate verschillen 
tussen de diverse Ianden. Terwijl bijv. de 
VS en Engeland vrij snel met richtlijnen 
kwamen, waarbij rekening gehouden 
werd met aile denkbare hypothetische 
gevaren, bleef men in Nederland in een 
politiek-principiele discussie steken, me
de omdat de doelstellingen van voor- en 
tegenstanders nogal uiteenliepen, on
danks het feit, dater a! snel nauwelijks of 
geen wetenschappelijke steun voor de te
genstanJers meer gevonden werd. 
Dit maakte het echter mogelijk dat met 
name die categorieen recombinant
DNA-onderzoek, die tot de laagste hypo
thetische gevarenklasse behoren, in de 
VS en Engeland goed konden worden 
uitgevoerd. 
Daarnaast waren er Ianden waar men op 
vrijwillige basis en voor verantwoorde
lijkheid van het betreffende instituut en 
de wetenschappelijke onderzoekers ook 
deze richtlijnen volgde. 
Het doen uitvoeren van recombinant
DNA-onderzoek door Nederlandse on
dernemingen in genoemde Ianden was 
een economische noodzaak, maar zonder 
dat daarbij de risico's ervan hieraan on
dergeschikt gemaakt werden. Het was 
het voorkomen van economische achter
stand als gevolg van een zeer tijdrovende 
besluitvorming in Nederland. Het is dus 
beslist niet het uitvoeren van gevaarlijke 
experimenten in een 'slecht georgani
seerd' land zonder veiligheidsvoorschrif
ten met het oog op economisch gewin, 
wat naar mijn mening nooit acceptabel is, 
ook al dreigt economische achterstand. 
Verschillen in voorschriften tussen diver-

2 Zie het verslag van de Brede DNA Commissie. 
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se Ianden hebben overigens uit het oog
punt van veiligheid weinig zin daar re
combinant-DNA-organismen net zo min 
als hun niet recombinant-DNA-soortge .. 
noten geen grenzen kennen. De verschil
len kunnen wei de concurrentie verval
sen, reden waarom in OECD-verband 
getracht wordt tot uniforme regels te ko
men voor het op grote schaal (industri
eel) gebruik van recombinant-DNA-or
ganismen. 

Met recombinant-DNA-technieken kan 
in principe elke erfelijke informatie, in 
welk organisme die zich ook bevindt, se
lectief gebruikt worden ter aanvulling of 
gedeeltelijke vervanging van de erfelijke 
informatie van een ander organisme. 
Zo'n organisme wordt dan 'genetically 
engeneered' genoemd. Het perspectief is 
immens, en de gevolgen in hun totaliteit 
niet te overzien. 
Toch zijn vee! toepassingen absoluut aan
vaardbaar, omdat er vrijwaring mogelijk 
is tegen hypothetische of echte nadelige 
gevolgen of omdat via onderzoek kan 
worden aangetoond dat geen gevaar aan
wezig is. 2 

De grote economische effecten van re
combinant-DNA zullen vooral optreden 
in landbouw en veeteelt en de biotechno
logie. In het eerste geval denkt men aan 
landbouwgewassen met betere opbreng
sten bijv. door eigen stikstof-fixatie dus 
minder bemesting op armere grond, re
sistentie tegen koude, hitte, droogte en 
ziekten en mutatis mutandis hetzelfde 
voor de veeteelt. In dit artikel zal het 
accent vallen op de betekenis voor de 
biotechnologie. 
Wanneer we biotechnologie definieren 
als het industriele gebruik van micro-or
ganismen en cellen van hogere organis
men of hun enzymen (biokatalysatoren) 
dan zien we dat biotechnologie in feite de 
uitgegroeide industriele microbiologie is. 
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Erfelijke informatie bestaat uit discrete 
eenheden die om tot expressie te komen, 
worden 'overgeschreven' en 'vertaald' in 
een functionele eenheid nl. een specifiek 
eiwit. Zeer vee! eiwitten zijn enzymen 
d.w.z. in staat de omzetting van stof A in 
stof B, onder de omstandigheden waarin 
het organisme zich bevindt, met grote 
snelheid specifiek en selectief te Iaten 
verlopen. Aile enzymen van een organis
me samen verzorgen op deze manier de 
stofwisseling en bepalen dus op welke 
voedingsstoffen wei of niet geleefd kan 
worden, welke stoffen, bijv. vitaminen, 
wei of niet gemaakt kunnen worden enz. 
Een belangrijk verschil tussen de organis
men is dus het verschil in enzymbezit, 
gebaseerd op verschil in erfelijke infor
matie. Bovendien zijn er grote verschil
len tussen enzymen met dezelfde functie 
van verschillende organismen. 
In onze samenleving is de behoefte ont
staan aan enzymen voor bepaalde toepas
singen, bijv. een eiwitsplitsend enzym 
( chymosine) uit de lebmaag van het jon
ge kalf voor de kaasbereiding. Ook eiwit
en zetmeelsplitsende enzymen in de was
middelen en enzymen voor de omzetting 
van zetmeel in glucose en vervolgens in 
een vee! zoeter glucose-fructose mengsel. 
Daarnaast enzymen bij de bereiding van 
vruchtendranken en bier enz. 

Voor elke toepassing moet zo'n enzym 
naast de primaire functie, bijv. eiwitsplit
sing, over een aantal eigenschappen be
schikken van specificiteit, stabiliteit, tem
peratuur-optimum en werking bij de ge
wenste zuurgraad. De recombinant
DNA-technologie betekent dat men bij 
het zoeken naar het ideale enzym zich 
geen enkele beperking meer hoeft op te 
leggen. Hierv66r moest het enzym voor
komen in een handzaam meervoudig or
ganisme dat op grote schaal gekweekt 
kan worden en waarvan op klassieke wij
ze via mutatie en selectie en de ontwikke
ling van een fermentatieproces, de pro-
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duktiviteit bijvoorbeeld honderdvoudig 
kon worden opgevoerd om economische 
produktie mogelijk te maken. Of het en
zym moest voorkomen in vrij grote hoe
veelheden in een veelvoorkomende of 
gemakkelijk te kweken plant of zoals met 
het lebferment voor de kaasbereiding in 
de maag van toch in grote aantallen ge
slachte kalveren. 
Nu kan met recombinant-DNA-tech
nieken de erfelijke informatie uit een 
willekeurig organisme ge'isoleerd en 
overgebracht worden, waarna het ge
zochte enzym in grote hoeveelheden ge
produceerd wordt met bekende en veilige 
micro-organismen. Dit betekent heel 
concreet dat binnen afzienbare tijd het 
kalverenzym voor de kaasbereiding in 
grote hoeveelheden en van constante 
kwaliteit met een micro-organisme be
reid wordt, zoals zoveel andere enzymen 
voor de voedselbereiding altijd a! met 
dergelijke micro-organismen gemaakt 
werden. Wat is nude principiele kant aan 
dit voorbeeld? 
We hebben een organisme genomen, 
bijv. de gist, bekend van brood bakken, 
wijn en bier maken of een micro-organis
me dat normaliter melk omzet in yog
hurt, met andere woorden een bewezen 
'nuttig' en onschadelijk micro-organisme 
en dit hebben we een erfelijke 
eigenschap gegeven van het kalf. Daar
mee is een natuurlijke barriere doorbro
ken, dus een onoverbrugbare kloof 
overbrugd. Tot z'n ware proporties te
ruggebracht echter is aan de eiwitsplit
sende enzymen van het organisme zelf, 
nog een toegevoegd met een iets andere 
karakteristiek. Vaak is het een vervan
ging door inactivatie van de erfelijke in
formatie van een 'eigen' eiwitsplitsend 
enzym. 
D.w.z. pratend over bijvoorbeeld een 
gist betekent het dat in een van de 10.000 
eigenschappen een kleine verandering is 
opgetreden, een kleine achteruitgang 
meestal omdat via de lange evolutieweg 
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organismen beschikken over de enzymen 
die het best bij hen passen. 
Wanneer bijvoorbeeld de erfelijke infor
matie voor een zetmeelsplitsend enzym 
wordt overgebracht in een organisme dat 
hiervoor geen informatie bevatte, kan dit 
organisme nu op zetmeel als koolstof
bron groeien, wat het van te voren niet 
kon. Er is geen enkele wetenschappelijke 
basis voor de soms geuite vrees dat een 
dergelijke verandering in slechts een of 
enkele eigenschappen, het 'nieuwe' orga
nisme een bedreiging zou kunnen doen 
zijn voor mens, dier, plant of milieu in 
het algemeen. 
Door middel van proeven en/of het aan
brengen van 'handicaps' in het micro
organisme kan bovendien het bewijs ge
leverd worden dat aile vrees ongegrond is 
voordat men op grotere schaal met een 
micro-organisme gaat produceren. 
Het produkt-gericht recombinant-DNA
onderzoek heeft met name in de VS een 
enorme vlucht genomen. Met behulp van 
'venture capital' hebben wetenschapsbe
oefenaren meer dan 100 recombinant
DNA-researchfirma's opgericht waar nu 
vele duizenden academici, vooral van de 
universiteiten, zijn gaan werken. Het 
gaat er om, te komen tot produktie van 
de volgende eiwitten ( ook een aantal 
kleine eiwitten, polypeptiden genaamd). 

Groeihormonen, zowel het menselijke als 
bepaalde dierlijke groeihormonen. 
lnsuline, dus via recombinant-DNA-tech
niek het echte menselijke insuline. Nu 
worden suikerzieken behandeld met het 
iets afwijkende varkensinsuline, verkre
gen via extractie uit de alvleesklier van 
geslachte varkens. 
Er zijn een groot aantal eiwitten, zowel 
enzymen als regulatie-polypeptiden (hor
monen) ontdekt met zeer belangrijke 
functies. Storingen kunnen effectief be
streden worden wanneer men het echte 
menselijke produkt zuiver in handen kan 
krijgen. Hieronder vallen eiwitten die 

CHRISTE~ DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 11/84 

552 

een rol spelen bij de immuniteit en kan
ker, zoals interferonen, interleukingen, tu
mornecrosis factoren enz., en polypeptide 
hormonen zoals een aantal geslachtshor
monen en bijv. de natuurlijke pijnstillers 
de endorphinen. 

Bovendien bloedeiwitten en bloedfacto
ren zoals serumalbumine en de bloedstol
lingsfactor factor VIII no dig voor hemofi
liepatienten. Daarnaast nog menselijke 
enzymen bi jv. spi jsverteringsenzymen 
(hiervoor kunnen ook niet-menselijke 
enzymen toegepast worden, daar deze 
enzymen aileen maar in het spijsverte
ringskanaal komen), en bloedstollings
verwijderende enzymen, zoals urokinase 
en 'tissue plasminogen activator' en bij
voorbeeld het menselijke superoxide dis
mutase dat voor de bestrijding van ge
wrichtsontsteking dienst doet. 
Op dezelfde wijze kunnen bepaalde op
pervlakte-eiwitten van ziekteverwekkers 
zonder dat die er zelf verder nog a an te 
pas komen, geproduceerd worden en ge
bruikt als veilige vaccins tegen de betref
fende ziekten. 
Een efficiente economische produktie 
met goede kwaliteitsgarantie van al deze 
stoffen is van een zeer groot belang voor 
de gezondheidszorg. 

Naast dit alles worden recombinant
DNA-technieken gebruikt om de pro
duktie van metabolieten zoals aminozu
ren en vitaminen ( voedingsadditieven), 
maar vooral van de zogenaamde secon
daire metabolieten waaronder de antibio
tica, sterk te verbeteren. 
Voor de produktie van metabolieten zijn 
een aantal enzymen nodig waardoor hier 
de hele problematiek meer complex is. 
Zo is het praktisch nog onmogelijk om al 
de erfelijke informatie voor de produktie 
van bi jv. morfine of codeine van de be
treffende plan ten over te brengen naar 
een micro-organisme, waarna dat micro
organisme dan voldoende morfine of co-
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dei'ne moet gaan produceren. Hiervoor 
moeten enkele tientallen deels onbeken
de erfelijke eenheden (genen) worden 
overgebracht met nog tal van bijkomen
de prot.emen. 
Een meer praktische benadering lijkt de 
kweek van de betreffende plantencellen 
om via klassiek genetische methoden en 
recombinant-DNA-technieken een goed 
producerende plantenweefselkweek te 
creeren. 

Tenslotte is de recombinant-DNA-tech
nologie een welkome aanvulling als het 
gaat om zogenaamde 'performance' orga
nismen. De meest bekende is gist voor 
bakken en brouwen. 
Het toevoegen aan deze gisten van nutti
ge eigenschappen, die ze van nature mis
sen, kan een aantal belangrijke verbete
ringen opleveren van de zo complexe 
processen die zich afspelen in allerlei 
soorten deeg en in de brouwerijen. Het
zelfde geldt voor andere micro-organis
men die een rol spelen in de voedselbe
reiding. 
Micro-organismen nodig bij afval, water
zuivering en de zuivering van meer speci
fieke verontreiniging van grand, water of 
Iucht en voor combinaties van omzettin
gen in de fijnchemie kan men met behulp 
van de recombinant-DNA-technieken 
van de juiste eigenschappen voorzien. 
De vervangbare ruwe grondstof bout en 
houtige gewassen waarin per jaar 10 maal 
meer (zonne )energie wordt opgeslagen 
dan de totale mensheid per jaar gebruikt, 
kan worden aangeboord met behulp van 
'genetically engeneered' micro-organis
men die hieruit bijv. alcohol (is een goe
de vloeibare energiedrager) en basis
chemicalien zoals azijnzuur, propion
zuur, enz. kunnen maken. 
De grote en snelle groei van de wereldbe
volking, nl. in het jaar 1650 0,5 miljard, in 
1850 1 miljard, in 1930 2 miljard, in 1960 
3 miljard, in 1975 4 miljard en in 1985 5 
miljard, bepalen de grootte van proble-
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men als wereldgezondheidszorg, de we
reldvoedselvoorziening, de wereldener
gie- en grondstoffenbehoefte en de 
milieuproblematiek. De biotechnologie 
kan een belangrijke bijdrage leveren aan 
de verkleining van deze problematiek, 
waarbij de recombinant-DNA-technolo
gie een essentiele rol speelt in de ontwik
keling van de biotechnologie. Dit alles 
zal nogal wat economische gevolgen 
hebben. 
Hoewel de te ontwikkelen biotechnolo
gie voor een groot dee! tot high technolo
gy gerekend moet worden en dus in het 
reeds welvarende, ontwikkelde dee! van 
de wereld in eerste instantie zal worden 
toegepast, is het toch een technologie 
met een aantal direct toepasbare spin
offs voor ontwikkelingslanden met name 
in landbouw, energievoorziening en 
milieubeheer. Dit nog los van het feit dat 
versnelde technologische ontwikkelingen 
in het algemeen betekenen dat de tech
nologie van 'gisteren' sneller ter beschik
king komt van ontwikkelingslanden. 
Oat bovendien een belangrijk dee! van 
de biotechnologie afhankelijk is van 
landbouwgrondstoffen, voornamelijk 
koolhydraten, zal een reden kunnen zijn 
de uitvoering te doen plaatsvinden daar 
waar de grondstof is. De biotechnologi
sche ontwikkelingen zijn mijns inziens 
absoluut nodig om de wereldproblemen 
het hoofd te bieden, naast controle van 
de grootte van de wereldbevolking. 

De verwachtingen zijn hoog gespannen 
en de hoeveelheden geld beschikbaar ge
steld voor biotechnologisch onderzoek 
enorm. Toch verschilt de biotechnologie 
op een punt fundamenteel van de andere 
technologieen. De laatste nl. zijn door 
ons opgebouwd vanuit eenvoudige syste
men en hoe complex vandaag ook, ze 
worden volledig beheerst en begrepen. 
De bio-technologie werkt met levende 
organismen, dus met een produkt van de 
mensheid en onvoorstelbaar complex. 
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Het dee! wat daarvan nu bekend is, is 
slechts een fractie van wat nog onbekend 
is. Dit geldt om de zelfde reden ook voor 
de levensmiddelentechnologie en de 
landbouw en veeteelt. 
Dit betekent o.a. dat voor elke vooruit
gang in praktische toepassingen zeer uit
voerig en langdurig onderzoek nodig is. 
Dit kost vee! tijd en geld. 
De recombinant-DNA-technologie is een 
geweldig extra middel om meer kennis te 
verwerven van de levende natuur. De 
mogelijkheden tot een goed en nuttig 
gebruik zijn groat maar natuurlijk is ver
keerd gebruik zoals met alle kennis ook 
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hier mogelijk. Dit vraagt om betrokken
heid van de samenleving en dus van de 
politiek. Door een te gering gebruik van 
deskundigheid en objectiviteit en goede 
procedures loopt de discussie vaak onno
dig hoog open gaat vee! tijd verloren. 
Nederland is daarbij soms een 'slecht' 
voorbeeld. 


