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Levensbericht door 1. Amesz 

MeI vin Cal vin 
8 april 19 1 I - 8 j anuari 1997 
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Op 8 januari 1997 overleed in Berkeley, 85 jaar oud, Melvin Calvin, chemicus, 
Nobelprijswinnaar en buitenlands lid van de Akademie. Zijn grootste faam heeft 
Calvin verworven door de opheldering van het reactiemechanisme van de omzetting 
van kooldioxide in de fotosynthese, de Calvin-Benson cyclus, maar ook op andere 
terreinen van de chemie en de biochemie heeft hij belangrijke bijdragen geleverd. 

Melvin Calvin werd op 8 april 1911 geboren in St. Paul (Minnesota, USA) als zoon 
van Elias Calvin en Rose Hervitz Cal vin. Zijn ouders waren immigranten uit het 
toenmalige Rusland: zijn vader was in Litouwen geboren. zijn moeder in Georgië. 
Als schooljongen hielp de jonge Melvin in de kruidenierswinkel van zijn ouders, en 
het verhaal wil dat nieuwsgierigheid naar de samenstelling van de produkten in de 
winkel bij hem de belangstelling voor de chemie wakker maakte. 

Zijn eerste graad behaalde Calvin als twintigjarige aan het Michigan College of 
Mining and Technology. Hierna zette hij zijn studie voort aan de Universiteit van 
Minnesota waar hij in 1935 zijn PhD behaalde. Een beurs van de RockefelIer 
Foundation stelde hem in staat als postdoc twee jaar als medewerker van Michael 
Polyani aan de Universiteit van Manchester (Engeland) door te brengen. Hier 
maakte hij kennis met de electronische eigenschappen van fotoreactieve ringsyste
men, zoals phtalocyaninen. en metaalporfyrinen en hier werd zijn levenslange 
belangstelling voor de coördinatie-chemie gewekt. Een uitnodiging van G.N. Lewis 
bracht hem naar Berkeley, waar hij de rest van zijn leven zou blijven: in 1937 werd 
hij benoemd tot instructor. in 1941 tot assistant professor. in 1945 tot associate 
professor, tot professor in 1947 en in 1971 tot 'University Professor of Chemistry" 
aan de Universiteit van Californië. 

Gedurende de tweede wereldoorlog werkte Calvin onder andere bij het Manhattan 
Project aan de scheiding van uranium en plutonium door selectieve chelatie. Hoewel 
uiteindelijk andere methoden werden toegepast leverde dit werk Cal vin een brede 
kennis van chelatie op, die weerspiegeld wordt in het in 1952 verschenen en teza
men met A.E. MartelI geschreven boek: The Chemistrv of Metal Chelate 
Compounds. 

Kenmerkend voor Cal vin was zijn wetenschappelijke veelzijdigheid. Zijn werkter
rein omvatte zulke diverse gebieden als fotosynthese, carcinogenese. chemische 
evolutie, organische geochemie, fotochemie en fotofysica, metallo-organische 
chemie, katalyse en neurobiologie. 

Het meest bekend is echter zijn onderzoek naar het mechanisme van de fotosyn
thetische koolstofassimilatie. Dit was ook het werk waarvoor Cal vin in 1961 de 
Nobelprijs voor scheikunde kreeg. In 1940 was de langlevende koolstof-isotoop C-
14 ontdekt, en toen hiervan grotere hoeveelheden ter beschikking kwamen sugge
reerde Ernest O. Lawrence. de bekende kernfysicus, twee manieren om zinvol 
gebruik van deze isotoop bij nieuw en fundamenteel onderzoek te maken: in 
medisch onderzoek en bij het onderzoek van de fotosynthese. Calvin werd gevraagd 
het laatste op zich te nemen. Nieuw en fundamenteel was het onderzoek naar de 
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fotosynthetische koolzuurassimilatie zeker. Fundamenteel, omdat voor de eerste 
maal een uiterst ingewikkeld kringproces van biochemische synthetische reacties in 
kaart werd gebracht, dat bovendien een essentieel onderdeel vormde van het 
belangrijkste biologische energieconversieproces dat wij kennen. Nieuw, omdat 
voor het eerst met succes van een radioactieve koolstofisotoop gebruik werd 
gemaakt bij de studie van biochemische processen. Weliswaar hadden Sam Ruben 
en Martin D. Kamen zich reeds vóór 1940 ingespannen de incorporatie van C-ll in 
de fotosynthese te bestuderen, maar de extreem korte levensduur van deze isotoop 
maakte zinvolle experimenten bijna onmogelijk. Ruben en Kamen waren ook 
ontdekkers van C-14, maar het overlijden van de eerste en de uit politiek oogpunt 
lIloeilUke positie van de tweede, maakten voortzetting van dit onderzoek met C-14 
door de zelfde groep van onderzoekers onmogelijk. 

Calvin en zijn medewerkers, van wie in de eerste plaats Andrew A. Benson (een 
leerling van Ruben) en James A. Bassham genoemd moeten worden, gebruikten een 
in essentie simpele methode om de assimilatie van kooldioxide te bestuderen. Aan 
een suspensie van eencellige algen (Ch/orella of Scenedesmus) werd radioactief 
gemerkt koolzuur toegevoegd en na enige tijd belichten werden de algen gedood, en 
enzymatische processen tot staan gebracht met trichloorazijnzuur. Daarna werd de 
aard van de gevormde koolstofverbindingen onderzocht, waarbij onder meer 
gebruik gemaakt werd van de toentertijd nieuwe techniek van twee-dimensionale 
papierchromatografie. De radioactieve produkten werden daarbij zichtbaar gemaakt 
door het chromatogram enkele weken in contact met fotografische Röntgenfilm te 
brengen. Het radioactieve materiaal werd daarna uit het papier uitgewassen en door 
verder onderzoek geïdentificeerd. Bevestiging van de identificatie werd dan uitein
delijk verkregen door co-chromatografie met een bekende verbinding. Het eerste 
produkt van de koolzuur-assimilatie bleek fosfoglycerinezuur (PGA) te zijn, ontstaan 
door additie van kooldioxide aan de vijf-koolstofsuiker ribulose-difosfaat. Volledige 
opheldering van de Calvin-Benson cyclus, met zijn gecompliceerde reeks van 
reacties van suikers met drie tot zeven koolstofatomen nam vele jaren in beslag en 
was pas voltooid omstreeks het midden van de vijftiger jaren. Een overzicht ervan 
vindt men in een tweetal boeken: The Path of Carbon in Photosvnthesis (1957) en 
Tlle Photos)'llthesis of Carbon Compound.\' (1962), beide met James Bassham als co
auteur geschreven. 

De opheldering van het mechanisme van de kooldioxide-assimilatie, hoe belang
rijk en interessant ook, betekende niet de ophelding van het basismechanisme van de 
fotosynthese. De Calvin-Benson cyclus bestaat uit een samenstel van 'donker
reacties " reacties waarbij het licht niet rechtstreeks betrokken is. De cyclus wordt 
aangedreven door een tweetal chemische produkten van de fotosynthese, NADPH en 
ATP, en de vragen die nu naar voren kwamen betroffen de manier waarop de energie 
van het licht in de fotosynthese wordt gebruikt om deze stoffen, met gelijktijdige 
vorming van zuurstof uit water, te vormen. Aan deze vragen wordt nog steeds 
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gewerkt in een groot aantal laboratoria. en ook hieraan heeft Cal vin belangrijke 
bijdragen geleverd. 

Ondanks zijn brede belangstelling op vele terreinen van de biochemie en de 
fysische chemie is Cal vin nooit losgekomen van het fotosynthese-onderzoek. Toen 
de oliecrisis in 1973 duidelijk maakte hoe afhankelijk de mensheid is van fossiele 
produkten van de fotosynthese (en van een klein aantal olieproducerende landen in 
het Midden Oosten!) was Calvin één van de eersten die meenden dat nu een serieuze 
poging moest worden gedaan om onze kennis van de fotosynthese in te zetten voor 
practische toepassing van zonne-energie. Een van de ideeën die hij probeerde tot 
uitwerking te brengen was de kweek van planten die olie-achtige stoffen produceren 
die zich tot vloeibare brandstoffen laten omzetten. Als een in dit opzicht veelbelo
vende plant werd Euphorhia lathyris gekozen. een wulfsmelkachtige. verwant aan 
de bekende Christusdoorn. Deze produceert relatief grote hoeveelheden 
triterpenolen en verwante stoffen. die zich gemakkelijk in een olie laten omzetten 
die als brandstof bruikbaar is. Verder dan een 'pilot plant' is dit idee echter niet 
gekomen: hoewel E. lathyris zich gemakkelijk op grote schaal liet kweken. bleek 
een economisch produktie proces niet mogelijk. 

Gedurende de laaIste 15 à 20 jaar heeft Cal vin zich ook met kunstmatige foto
synthese beziggehouden als een middel voor de benutting van zonne-energie. 
waarbij onder andere de eigenschappen van ruthenium-verbindingen als electron
transporteurs in kunstmatige membranen en micellen onderzocht zijn. Ook hier laat 
een practische en economische toepassing op zich wachten. waarschijnlijk voor 
aanzienlijk langere tijd dan de toepassing van geschikte. wellicht genetisch 
gemodificeerde. planten. 

Calvins meer fundamentele onderzoek van de fotosynthese besloeg een varieteit 
van onderwerpen. Hij was een van de eersten die, rond 1960. onderzoek verrichtten 
naar de primaire fotosynthese processen door meting van electron spin resonantie. 
Deze techniek is bij uitstek geschikt om vrije radicalen te bestuderen. en Cal vin en 
zijn medewerkers gebruikten deze voor onderzoek naar de primaire electron
overdracht en de vorming van het kation-radicaal van 'P870', de primaire electron
donor in purperbacteriën. Ook de eigenschappen van mangaan-porfyrinen en andere 
mangaan verbindingen als modellen voor het zuurstofontwikkelend systeem in de 
fotosynthese hadden lange tijd zijn aandacht. 

Hoewel geen rechtstreeks verband houdende met de fotosynthese moet hier zeker 
ook het werk van Calvin over de chemische evolutie genoemd worden. Deze heeft 
door de jaren heen zijn warme belangstelling gehad. Zijn bijdragen varieerden van 
theoretische beschouwingen en speculaties tot onderzoek van maanstenen. Een 
aantal van zijn gedachten is vastgelegd in het boekje Chemica/ Evo/ution (1969). 

Weer een heel ander terrein betrof het Rhesus factor antigeen. Dit onderzoek, dat 
slechts gedeeltelijk succesvol zou blijken, was een reactie op het ontijdig overlijden 
van zijn eerste kind in 1945. 
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De toegenomen beschikbaarheid van de waterstofisotoop deuterium. en de contacten 
met G.N. Lewis. die reeds in de dertiger jaren onderzoek naar de biologische 
effecten van deze isotoop had gedaan. leidden tot uitgebreid onderzoek naar de 
effecten van deuterium oxide (zwaar water) op algen, muizen. kankercellen en op de 
genetica van het fruitvliegje. Drosophi/a. 

Calvin was niet alleen een productief en creatief onderzoeker. maar ook een zeer 
bekwaam manager en organisator. Zelf kwam hij nauwelijks aan experimenten toe. 
maar hij compenseerde dit in ruime mate door een grote wetenschappelijke nieuws
gierigheid en creativiteit. Als manager was Calvin zeer succesvol: op zeker moment 
werkten meer dan 200 mensen in het Laboratory of Chemical Biodynamics in 
Berkeley (later het Cal vin Laboratory genoemd). Mede gezien zijn wetenschappelijk 
prestige was het dan ook niet verwonderlijk dat Calvin gevraagd werd voor vele 
commissies en organen op het gebied van wetenschapsbeleid. waaronder de Science 
Advisory Committee van president Johnson. en dat hij vele adviesfuncties be
kleedde. Hij was lid van de Raad van Bestuur van Dow Chemical Company en 
adviseur van een dozijn andere bedrijven op het gebied van chemie en biotechnolo
gie. Hij was president van de American Chemical Society (1971) en van de 
American Society of Plant Physiology (1963-1964). 

In 1942 trouwde Calvin met Genevieve Jemtegaard; het huwelijk zou pas na 45 
jaar met haar overlijden eindigen. De Calvins hadden drie kinderen: twee dochters, 
Elin en Karole en een zoon NoeI. De persoonlijke steun van Genevieve was voor 
Calvin van groot belang, zoals bij het overwinnen van een ernstige gezondheids
crisis in 1949. Vooral in latere jaren vergezelde zij hem vaak op buitenlandse reizen. 
De Calvins waren sterk betrokken bij de maatschappelijke ontwikkelingen van hun 
tijd. Vermeld is reeds hoe het onderzoek voor Calvin de laatste 20 jaar sterk door 
maatschappelijke behoeften bepaald werd. Ook bij politieke zaken voelden zij zich 
sterk betrokken, en ik herinner mij nog hun verslagenheid toen tijdens een congres 
het bericht van de moord op Sadat binnenkwam. 

Veel eerbewijzen zijn Cal vin ten deel gevallen. Allereerst natuurlijk de Nobelprijs, 
hierboven reeds genoemd. Voorts de Davy Medal van de Royal Society (1964), de 
A.F. Virtanen Medaille van de Finse Biochemische Vereniging (1975), de Priestley 
Medal van de American Chemical Society (1978), de Gouden Medaille van het 
American InstÏtute of Chemistry (1979), uit handen van George Bush de National 
Medal of Science (1989), de John Ericson Award in Renewable Energy (1991) en 
vele andere. Hij ontving 13 eredoctoraten, onder meer van de Universiteit van 
Oxford, van Nottingham. van Gent en van Parijs en van de Columbia University. Hij 
was een veelgevraagd spreker op congressen en gaf ca. 70 'speciallectures' aan 
universiteiten. 

In 1958 werd Cal vin op voordracht van de sectie Scheikunde benoemd tot buiten
lands lid van de Akademie. Zijn memorie van aanbeveling was getekend door 
biochemici. fysicochemici en organisch chemici: E. Havinga, F. Kögl, J.Th.G. 
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Overbeek, P.E. Verkade en J.p. Wibaut, als het ware illustratief voor het brede terrein 
van onderzoek waarop Cal vin naam gemaakt had. Onze Akademie was niet de enige 
waarvan Calvin buitenlands lid was: behalve van de us National Academy of 
Sciences was hij lid van de Royal Societies van Londen en Edinburgh en van de 
Academies van Ierland, Japan, Finland en Duitsland (Leopoldina). 

De laatste maal dat schrijver dezes de Calvins mocht ontmoeten, en bij mijn weten 
de laatste maal dat Calvin Nederland bezocht. was in 1981 toen de Akademie een 
symposium over metallo-eiwitten in het Trippenhuis had georganiseerd. Als altijd 
was het een genoegen naar Calvins voordracht te luisteren en als altijd was een 
gesprek met hem een stimulerende ervaring. Calvin was het twintigste eeuwse 
equivalent van een homo 1II1il"ersa/is. steeds vol van ideeën op velerlei terreinen, 
met een grote invloed op leerlingen en collega's en een waardig lid van de 
Akademie. 

Met dank aan dr. A.A. Bensl)l1 en mevrouw M. Taylor voor de verschafte informatie. 
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