
kaartenbak’ van Hilversum. Ik heb echt 

enorm veel reacties gehad op de Universiteit 

van Nederland en DWDD: sms’jes, mail-

tjes, whatsapp’jes. Die kreeg ik van men-

sen van de vliegclub, van de atletiekclub en 

van de buurvrouw. En ze reageerden  

allemaal positief, terwijl ik het ook kan 

begrijpen dat mensen drugs synthetiseren 

op tv maar niets vinden.” 

Geen uh’s en altijd vloeiende zinnen. Ben 

je een natuurtalent? 

“Er zit zeker aanleg bij. Ik ben altijd al 

een verteller geweest. Mijn vrouw komt uit 

een echt tukkersgezin, van die uit-de-

boom-kijkers. Toen ze bij mijn familie 

kwam, moest ze echt even wennen aan ‘het 

kippenhok’. En als ik oude bekenden 

M A R G A  V A N  Z U N D E R T

“D
at moeten we kunnen. Nee, dat gáán we kunnen. 

Dat gaan wij chemici oplossen!” Als organisch 

chemicus Jan van Maarseveen (51) warmdraait, is 

enthousiast een understatement voor zijn aanstekelijke manier 

van doceren. Dat weten alle Amsterdamse bèta- en gamma-

studenten die hem in hun eerste jaar ontmoeten. Zij nomineer-

den hem mede daarom met succes voor de titel ‘Docent van het 

jaar 2012’.

Maar ook de publieke omroep waardeert 

Van Maarseveens lessen. Hij gaf colleges 

bij de Universiteit van Nederland, een 

internet initiatief van Alexander Klöpping. 

Daarna volgde optredens in Kassa en 

DWDD. Bij Kassa verblijdde Van 

Maarseveen alle chemici door bij een item 

over zoetstoffen en passant ook uit te leg-

gen dat er geen chemische stoffen bestaan. 

En eind april synthetiseerde hij aan tafel 

bij DWDD vrolijk crystal meth in een 

gesprek over het sterk groeiende aantal 

chemiestudenten. Van Maarseveen: “Zelf 

kijk ik niet eens. Maar toen de redactie 

belde, dacht ik meteen ‘ik ga daar komen’. 

Dan ga ik er echt helemaal voor.”

Je bent ontdekt! 

“Ja, dat is ongelooflijk leuk. De Universiteit 

van Nederland zocht een scheikunde-

docent. Dan vraagt Klöpping via sociale 

media advies aan studenten. En daar kwam 

mijn naam uitrollen. Zo beland je in ‘de 

‘Alledaagse dingen zijn 
ongeloof lijk boeiend’

Universitair hoofddocent Jan van 
Maarseveen werd ‘docent van het jaar’ en 
zat bij .  spreekt met hem over 
het geheim van goed doceren. ‘Het draait 
er uiteindelijk om dat die twee uurtjes Jan 
van Maarseveen leuker zijn dan in bed 

blijven liggen.’

F E I T E L I J K

Jan van Maarseveen

2012 Docent van het Jaar, 
Universiteit van Amsterdam

2000-heden universitair hoofddocent 
organische chemie, UvA

2004 Scripps Research Institute, VS

1994-1999 Solvay Pharmaceuticals, Weesp

1994 promotie, 
Radboud Universiteit Nijmegen

1988-1990 scheikundestudie, 
Radboud Universiteit Nijmegen

1986-1990 analist, 
Radboud Universiteit Nijmegen

1981-1985 hlo chemie, Enschede
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tegenkom, hoor ik standaard na vijf minuten: jij bent ook geen 

steek veranderd.”

Doceren is dus een gave? 

“Je had mij als tienjarig jochie naar Ajax kunnen sturen, maar 

ik was nooit een topper geworden. Zo is het ook met doceren. 

Het komt me niet allemaal aanwaaien. Ik bereid elke les heel 

goed voor. Die colleges van de Universiteit van Nederland, vijf-

maal een kwartier, dat was mijn hele kerstvakantie. Ik pas mijn 

taalgebruik en voorbeelden aan aan het publiek. Je moet ook een 

kameleon zijn. Als je je niet aanpast, dan ben je de aandacht 

kwijt, zeker bij eerstejaars. Die voorbeeldsynthese bij DWDD. 

Dat was niet exact wat ik zei. De neerslagreactie is te traag voor 

op tv, dus daarvoor hebben mijn aio’s ’s middags een oplossing 

bedacht.”

Is het spannend zo’n tv-optreden? 

“Nee, geweldig leuk. Als je zoveel colleges geeft als ik, voor 

‘Je inspireert als 
je met je voeten in 
de modder staat’

allerlei publiek en voor grote zalen, dan verdwijnt de spanning. 

Ik zat te genieten. Ook omdat Gerdi Verbeet tafeldame was. Ik 

ben al jaren een groot fan van haar. Daar zat ik dan als jongetje 

uit een volksbuurt in Enschede. Ja, dat denk ik dan toch even. 

Het gaat bij DWDD ook allemaal erg losjes. Er is geen generale 

repetitie. Ik snap nu waarom Matthijs van Nieuwkerk vijf ton 

per jaar verdient.”

Heb je zelf goede voorbeelddocenten gehad? 

“Zeker. Jan Scharp op het hlo, Binne Zwanenburg en Ton 

Klunder op de universiteit. Allemaal geven ze conceptueel les. 

Ze doceren vanuit basismechanismes. Zo leer je organische 

chemie begríjpen. Scheikundigen die nu 60 of ouder zijn, 

moesten eindeloos reacties uit het hoofd leren. Wat een ramp. 

Een bètastudent wil begrijpen, doorgronden, het waarom weten. 

Bij mijn colleges grijp ik altijd terug op het periodiek systeem, 

dat is mijn basis. De mensen van de Universiteit van Nederland 

hebben een geweldig periodiek systeem ‘telraam’ voor me 
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gemaakt. Ik sleep het nu overal mee naar toe. 

Er zitten echt geen hoogdravende dingen achter goed lesgeven. 

Je moet goed zijn in je vak, ver boven de stof kunnen staan. Dat 

is de basis. Daarnaast zijn humor en veiligheid belangrijk. Ik 

studeer geen grapjes in, maar als ik iets met humor kan vertel-

len, doe ik dat. Die twee uurtjes bij Jan van Maarseveen moeten 

uiteindelijk leuker zijn dan in bed blijven liggen. En ik zal nooit 

iemand kleineren of imponeren. Dat tolereer ik ook nooit in 

mijn omgeving. Iedereen moet ongeremd vragen durven stel-

len. En ook voor de vierde keer leg ik alles rustig uit. Ik enthou-

siasmeer studenten, zodat ze 

thuis met de stof aan de slag 

gaan, want dan leer je pas 

echt.”

Waar komt die passie voor de 

chemie vandaan? 

“Uit mijn fascinatie voor 

het leven op moleculair 

niveau. Er zijn zoveel alle-

daagse dingen die ongeloof-

lijk boeiend zijn als je je 

erin verdiept. De laatste 

anderhalf jaar ben ik bijvoor-

beeld gegrepen door het 

energieprobleem. Dan kijk je 

opeens weer met een andere 

blik de wereld in. Hoe snel 

al dat groen ontstaat in de 

lente. Hoe de natuur uit 

CO2 razendsnel C4- en C6-

verbindingen creëert. Een 

jaar geleden had ik nog niet 

van rubisco gehoord, het en-

zym dat CO2 vastlegt. Blijkt 

dat het meest voorkomende 

eiwit op de wereld te zijn! Dat ik op mijn 49ste nog zo’n aha-

erlebnis meemaak, geweldig! Die fascinatie wil ik ook meteen 

delen. Ik stop zoiets linksom of rechtsom in het eerstvolgende 

college.” 

In Folia zei je dat de uitverkiezing tot Docent van het Jaar meer 

impact heeft dan trouwen en kinderen krijgen. 

“Oei, dat lag gevoelig thuis. Wat ik bedoelde te zeggen, is dat 

het niet alledaags is. Bijna iedereen gaat trouwen en krijgt kin-

deren. Maar de beste docent van de grootste universiteit van het 

land, dat overkomt niet iedereen. Het promotiefilmpje dat de 

studenten voor me maakten bij de nominatie was ook zo eervol. 

En dat zijn niet eens scheikundestudenten, maar studenten le-

venswetenschappen en bèta/gamma-eerstejaars. Dan denk ik: 

potdomme die kwamen niet eens voor de scheikunde en die heb 

ik dan toch te pakken.”

De verhouding onderwijs: onderzoek is 50:50 bij jou. Krijg je 

daar waardering voor? 

“Waardering krijg je volop van studenten. Maar in je weten-

schappelijke carrière kom je met veel onderwijs geen steek 

verder. Dat is best frustrerend. De snelste weg naar het hoog-

leraarschap is echt grote subsidies binnenslepen. Terwijl 

het woord toch echt hoogLERAAR is. Dat slechts met de mond 

belijden van het grote belang van onderwijs wringt weleens ja.”

En als je moet kiezen: een Nature-publicatie of Docent van het 

jaar?

...[valt even stil]... “Tjonge, ik kan niet kiezen. Nature daar kick 

ik ook op. Je kunt alleen maar inspirerend zijn voor studenten 

als je dagelijks bezig bent met de grenzen van de wetenschap, 

als je met je voeten in de modder staat.”

Toch koos je niet direct voor een academische carrière? 

“Ik twijfelde eraan of ik goed genoeg was. Na mijn promotie 

ging ik naar Solvay. Gelukkig kwam ik binnen op het moment dat 

daar juist de combinatoriële 

chemie opkwam. Ik kon 

volop onderzoek doen en 

publiceren. En al snel gaf ik 

met veel plezier her en der 

gastcolleges en lezingen. 

Dat maakte me duidelijk dat 

ik toch het beste op een uni-

versiteit pas. Maar het had 

ook anders kunnen lopen. 

Het was mijn jongensdroom 

om F16-piloot worden. Als 

ik goede ogen had gehad, 

dan was het geen scheikun-

de geworden.”

Wat zijn jouw ambities in 

het onderzoek? 

“Mijn groep zoekt naar 

syntheseroutes voor ring-

verbindingen met kleine 

peptiden. Nu zijn dat voor-

namelijk ringen waarbij 

een staartje door de ring 

steekt: rotaxanen. Die struc-

turen zijn heel compact, 

waardoor je veel informatie in een kleine ruimte samenbalt. 

Maar ik ben ook erg geïnteresseerd in nieuwe synthesemetho-

des voor amidebindingen. We zijn daar welbeschouwd nog 

steeds met een kanon op een mug aan het schieten. Dat moet 

beter kunnen. Toepassingen in de farmacie liggen voor de hand, 

maar voor de mensheid zijn levensverlengende medicijnen mo-

menteel niet de grootste behoefte. Hoe wij de aarde uitputten, 

dat is beschamend. De komende vijftien jaar wil ik daarom dol-

graag een bijdrage leveren aan het energieprobleem. Gelukkig 

betrekt Joost Reek mij bij onderzoek in die richting. We moeten 

met ons vernuft toch in staat zijn CO2 om te zetten in brandstof-

fen met C4- of C6-ketens? Dat moeten we kunnen oplossen. 

Nee, dat gáán we oplossen. Dat gaan wij chemici oplossen!” 

Je hebt een groot vertrouwen in chemie. 

“Ik heb vooral oneindig veel vertrouwen in de jeugd. 

Scheikundestudenten staan echt te popelen om het energiepro-

bleem op te lossen. Jan van Maarseveen die kan nog een leuk 

stukje synthese doen, maar die komt niet meer met een echt 

grote ontdekking. Ik zie nu zwaartepuntsubsidies gaan naar 

mensen van 60. Topwetenschappers, maar ze hebben hun ding 

al gedaan. Als je echt vooruit wilt: geef het geld aan jonge men-

sen. Die kleunen erin op een manier die ouderen met hun vaste 

denkpatronen niet meer kunnen. Ik ben blij dat ik midden tus-

sen die jeugd mag staan en mijn kennis overdragen.” |

‘Studenten popelen om het 
energieprobleem op te lossen’


