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Op 12 november 1990 overleed Max Gruber, één van de eerste hoogleraren in 
Nederland die een leerstoel biochemie bezetten. Voor die tijd waren er ook al 
biochemici maar die werkten meestal onder de paraplu van fysiologische chemie. 
Na 1945, toen de kennis van de levensverschijnselen op moleculair niveau snel 
toenam, begon de biochemie als zelfstandig vakgebied op te komen. 

In Groningen trad na de oorlog bij de Subfaculteit Scheikunde een verjongd 
hoogleraren bestand aan en het werd duidelijk dat daarin een biochemicus niet 
gemist kon worden. In 1956 kwam Gruber naar Groningen om op de aangepaste 
zolder van de Organische Chemie zijn laboratorium in te richten en met de 
opleiding van studenten te beginnen. 
Max Gruber had toen al een bewogen leven achter de rug. Hij was geboren in 
Dresden, in 1921 in een joods gezin. Als gevolg van de nazi terreur verliet de 
familie Gruber Duitsland in 1939 en vertrok op de St. Louis naar Cuba met de 
bedoeling om later naar de vs te emigreren. Ofschoon ze in het bezit waren van 
geldige visa voor Cuba, werden ze teruggestuurd en mochten ook de vs niet 
binnen. Uiteindelijk eindigde hun dramatische reis in Nederland. Daar kon Max 
naar school en zelfs naar een avondanalistenschool. Voor het praktische werk 
overdag kwam hij terecht in het Laboratorium voor Physiologische Chemie van 
H.G.K. Westenbrink, toen in Amsterdam. In 1940 begon de ellende opnieuw 
door gedwongen vertrek naar Westerbork van waar de familie naar het Oosten 
werd getransporteerd. Max slaagde er echter in te vluchten en zich met hulp van 
vrienden, schuil te houden tot het eind van de oorlog. 

Max Gruber had een fenomenaal geheugen en een grote parate kennis. Toen hij 
na de oorlog scheikunde studeerde in Amsterdam, ging hem dat dan ook 
gemakkelijk af. Na zijn doctoraalexamen ging hij opnieuw werken bij 
Westenbrink die inmiddels hoogleraar in de Physiologische Chemie in Utrecht 
was geworden. Westenbrink was niet alleen Max Gruber's promotor maar is voor 
hem altijd een vaderlijke vriend geweest en gebleven. 

De afronding van zijn promotie vond - evenals zijn huwelijk - plaats in 1952 en 
enige tijd daarna vertrok Max Gruber naar Bandung waar hij was benoemd tot 
hoogleraar in de biochemie. Hij bleef daar slechts drie jaar en in die periode 
heeft hij een ook nu nog goed draaiend Laboratorium voor Biochemie opgezet. 
Vele Indonesiërs werden zijn vrienden. Zijn werkelijke ontplooiing tot leer
meester begon echter na zijn benoeming in Groningen. Daar richtte hij zich op 
een drietal onderwerpen: 
- de lysosomale afbraak van eiwitten 
- de synthese van RNA en van eiwitten 
- structuuronderzoek van eiwitten. 

Een korte schets van zijn werk op deze drie gebieden zal hierna worden gegeven. 

De lysosomale afbraak van eiwitten 

Dit onderwerp werd al aan het eind van de jaren vijftig gestart door de 
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bestudering van het thiol-enzym cathepsine-C. Er heerste toentertijd het idee dat 
afbraak en synthese van eiwitten volgens vergelijkbare processen zouden verlopen 
en dat men uit de afbraak iets over de synthese zou kunnen leren. Nadat gebleken 
was dat dit volstrekt niet het geval was, werd de bestudering van beide onder
werpen gescheiden voortgezet, waarbij J. M. W. Bouma de I ysosomale afbraak 
voor zijn rekening nam. Zo werd bijvoorbeeld de verwijdering van appel
zuurdehydrogenase en van melkzuurdehydrogenase uit het bloed onderzocht. 
Normaal komen deze enzymen slechts in lage concentratie in het bloed voor. 
Door weefselbeschadiging, bijvoorbeeld bij een hartaanval, kan die concentratie 
sterk oplopen. Niet alleen de lekkage van de enzymen uit beschadigde weefsels 
maar ook de snelheid waarmee ze verwijderd worden, spelen een rol. Er kon 
worden aangetoond dat de enzymen binden aan receptoren die aan het oppervlak 
van Kupffercellen voorkomen en dat ze dan door endocytose naar het inwendige 
van die cellen worden getransporteerd en aldaar afgebroken. Kwantitatieve 
gegevens over de afbraak konden worden opgesteld. 

Synthese van RNA en van eiwillen 

Dit onderwerp had Gruber's bijzondere belangstelling en het heeft hem en zijn 
medewerkers altijd bezig gehouden. Eén van de onderwerpen richtte zich op de 
guaninenucleotiden pppGpp en ppGpp, waarvan werd aangetoond dat vooral de 
laatste, de synthese van het RNA in de ribosomen van bacteriën specifiek 
belemmert. Gruber was één van de eersten in Nederland die met nucleinezuur
onderzoek aan hogere organismen begon. De synthese van het eiwit vitellogenine 
werd als onderwerp gekozen. Dit eiwit wordt gesynthetiseerd in de kippelever en 
dan via het bloed naar de eidooier getransporteerd. Het interessante van dit eiwit 
is dat de synthese ervan wordt aangeschakeld door het vrouwelijke geslachts
hormoon oestradiol. Er bestond al vroeg het idee dat het hormoon de transcriptie 
van het vitellogenine gen op gang bracht en dat het mogelijk moest zijn het 
bijbehorende messenger RNA in handen te krijgen. Het werk raakte eind jaren 
zeventig in een stroomversnelling toen recombinant DNA technieken beschikbaar 
kwamen en het mogelijk werd het messenger RNA en het gen zelf door molecu
laire klonering in zuivere vorm te isoleren. De incorporatie van het DNA werk 
werd voortvarend aangepakt ondanks de tegenwerking die sommige kringen 
meenden te moeten uitoefenen. Medewerkers van Gruber reisden in die jaren naar 
Zürich en Parijs om de noodzakelijke DNA experimenten te kunnen uitvoeren. 
Tenslotte werd de geheel basevolgorde van het vitellogenine bepaald. Dit gaf in 
eerste instantie inzicht in de ingewikkelde structuur van het gen en van zijn 
ontstaan tijdens de evolutie. Verrassend was de ontdekking van de verwantschap 
van vitellogenine met apolipoprotein B-100, de eiwitcomponent in de 'Iow
density' lipoprotein fraktie van menselijk plasma. Belangrijker voor het verdere 
verloop van het onderzoek was echter de ontdekking van regelvolgordes gelegen 
vóór het vitellogenine gen, en een tweede gen dat op vergelijkbare wijze in de 
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lever wordt aangeschakeld. Deze volgordes bleken een aanknopingspunt te ver
schaffen voor onderzoek naar de regulerende eiwitten die bij de differentiële en 
hormoon-afhankelijke expressie in de lever betrokken zijn. Dit onderzoek wordt 
momenteel voortgezet door zijn medewerker AB die vanaf de beginjaren met Max 
Gruber heeft samengewerkt. 

Struktuuronderzoek 

Dit onderwerp kan worden verdeeld in elektronen microscopie, aminozuur
volgorde en nucleotidevolgorde. 
Het elektronenmicroscopisch werk binnen de scheikunde in Groningen werd mede 
door Gruber geïnitieerd en het heeft altijd zijn warme belangstelling gehad, maar 
hij heeft er zich niet intensief mee bezig gehouden omdat het bij E.F.J. van 
Bruggen in goede handen was. 

Beintema startte het aminozuurvolgorde werk onder leiding van Gruber en 
publiceerde in 1967 de volgorde van rattepancreas ribonuclease. Door 
vergelijking met de volgorde van het runderpancreas enzym - in 1963 ge
publiceerd door Amerikaanse onderzoekers - konden, voor die tijd, interessante 
conclusies over aminozuurvervanging worden getrokken. Sedertdien is door 
Beintema van een groot aantal ribonucleases de volgorde bepaald, waarmee een 
belangrijke bijdrage aan onze kennis over de evolutie van de diersoorten is 
geleverd. 

Zoals al eerder opgemerkt, is het nucleotidevolgorde werk in Gruber's 
laboratorium met voortvarenheid aangepakt. Dit was mede te danken aan AB die 
er eveneens in belangrijke mate voor verantwoordelijk is geweest dat de anti
recombinant DNA krachten gelukkig geen brokken in Gruber's laboratorium 
hebben kunnen veroorzaken. 

Max Gruber heeft in Groningen uit het niets een uitstekend biochemisch 
laboratorium opgebouwd. Twaalf van zijn leerlingen zijn hoogleraar geworden en 
67 provomendi en een nog veel groter aantal hoofd- en bijvakstudenten zijn 
uitgezwermd naar binnen- en buitenland. 
Max had een enorme kennis van de vakliteratuur, die hij - ook als emeritus -
graag met anderen deelde. Hij was een vriendelijk en innemend mens, en een 
gewaardeerde raadgever voor zijn vrienden en leerlingen. 
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