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Levensbericht van 

JACOB ANTONIE COHEN 

(4 mei 1915 - 31 oktober 1969) 

DOOR 

A. QUERIDO 

J acob Antonie Cohen heeft ongetwijfeld de omvangrijkste bijdrage tot 
het medisch biologisch onderzoek van 1950-1970 in Nederland geleverd. 
Hoewel een opsomming van zijn functies en publikaties een dergelijke uit
spraak slechts ten dele kan staven, geeft het volgende toch een indruk. In 
1947 werd door hem het nu tot ver over de grenzen bekende medisch bio
logisch laboratorium van de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. gesticht. 
Hij startte met 3 medewerkers en gedurende de laatste 10 jaar telt dit labo
ratorium ongeveer 150 personeelsleden, waarvan cen dertigtal academici. 
Er zijn afdelingen voor biochemie, farmacologie, radiobiofysica, fysica, 
microbiologie, celbiologie, genetica van micro-organismen en neurofarma· 
cologie. 

Sinds het begin zijn er uit dit instituut ongeveer 450 rapporten en 580 
artikelen - veelal in uitstekende buitenlandse tijdschriften - gepubliceerd. 
Elf medewerkers werden in de loop der jaren tot hoogleraar benoemd: 
Uit dit instituut kwam een tweede instituut voort, het radiobiologisch insti
tuut van de gezondheidsorganisatie T.N.O., waarvan Cohen van 1956-1960 
directeur was; een functie die in 1960 door zijn medewerker van Bekkurn 
werd overgenomen. Ook dit instituut kwam tot grote bloei. 

Tezamen met wijlen Duyff en ondergetekende richtte hij in Leiden het 
instituut voor radiopathologie en stralenbeseherming op dat, naast het ver
zorgen van uitstekende cursussen, veel heeft bijgedragen tot de vooraan· 
staande plaats van de Leidse activiteiten op het gebied van de transplan· 
tatie-biologie. Naast deze bijzonder veel omvattende functies, die dOOl 
Cohen met grote nauwgezetheid werden vervuld, was hij sinds 1956 als 
hoogleraar verbonden aan de Leidse medische faculteit met een wisselende 
opdracht. Hij vestigde in deze faculteit een actieve biochemische groep die 
vooral moleculair biologisch onderzoek verrichtte en hij stimuleerde er de 
ontwikkeling van de genetica. Naast dit alles was Cohen van 1957-1963 lid 
van het wetenschappelijk en technisch comité van Euratom, voorzitter van 
het comité consultatif de biologie van deze organisatie, en sinds 1965, actief 
lid der Council van de European molecular biology organization (EMBO), 
later de vice-voorzitter van deze organisatie. 
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Verdere belangrijke functies vervulde hij als vertegenwoordiger van de 
Belgische regering in de United Nations Scientific Committee on the eiIects 
of atomic radiation sinds 1958, en last but not least was hij, vanaf de op
richting, lid van de Nederlandse raad van advies voor het wetenschaps
beleid en bovendien adviseur van enige Ministeries. In 1967 werd hij ge
kozen tot lid der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
Naar schatting hebben meer dan 100 wetenschappelijke onderzoekers recht
streeks zijn invloed ondergaan! 

Een oeuvre als hierboven geschetst, van een wetenschappelijk leider die 
slechts 54 jaar oud werd, roept vele vragen op. De voor de hand liggende 
vraag, wat hem bewoog zo veel taken te ambiëren en te realiseren, kan 
uiteraard niet worden beantwoord. Wel kan een poging worden gedaan de 
eigenschappen te analyseren welke hebben bijgedragen tot zijn inspirerend 
leiderschap en tevens zal ik trachten de vraag te beantwoorden of hetgeen 
hij in gang heeft gezet, zal worden gecontinueerd. 

Het is duidelijk dat iemand, die zo veel tot stand brengt, in ieder geval 
een voortreffelijke organisator moet zijn. Het is even duidelijk dat deze 
eigenschap maar een stukje is in het mozaïek van factoren dat teams van 
onderzoekers tot produktief en creatief werk weet te brengen. Van essentiële 
betekenis voor zijn succes lijkt mij dat er een wederzijds respect tussen hem 
en zijn medewerkers bestond. Dat betekent dat Cohen's inzicht door zijn 
medewerkers hoog werd gewaardeerd. Om als leider door onderzoekers 
van goede kwaliteit en van zeer verschillende disciplines (fysisch chemici, 
biochemici, fysici, biologen en medici) te worden aanvaard moet men het 
vermogen bezitten zich in de denkwereld en de mogelijkheden van deze 
verschillende disciplines te kunnen verplaatsen. Dat kan slechts worden 
bereikt wanneer men over een zeer brede kennis en een helder oordeel be
schikt. Deze kwaliteiten werden dan ook door een ieder, die heeft bijge
dragen aan een herdenking te zijner nagedachtenis met grote bewondering 
vermeld, zoals b.v. door Van der Meer bij de uitreiking van de Dr. Saai 
van Zwanenbergprijs in het najaar 1969 aan Cohen, Jansz en Oosterbaan 
voor hun baanbrekend werk over de actieve groep van esterasen. Maar er 
is meer nodig voor een leiderschap in een grote organisatie, ni. het aange
ven van duidelijke lijnen van ontwikkeling, het onderscheiden van hoofd
zaken en bijzaken, het herkennen van de kwaliteit van vraagstelling en 
onderzoek en het creëren van een werkklimaat waarin iedereen het beste 
kan geven. 

De grote lijn is in Cohen's onderzoek goed te herkennen; nl. het benade
ren van gecompliceerde biologische problemen door fundamenteel onder
zoek. Het begrijpen van de werking van oorlogsmiddelen om zich er tegen 
te kunnen verdedigen. Dit werd aanleiding tot het werk over de actieve 
groep van esterasen, de stoot tot de ontwikkeling van de radiobiologie in 
Nederland, en de studie van stralingseffecten op moleculair biologisch 
niveau. De leermeesters die hem primair tot deze taak hebben uitgerust 
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waren, vóór de tweede wereldoorlog S. E. de Jongh door diens kritisch 
biologisch denken, en gedurende de tweede wereldoorlog het echtpaar 
Needham, en Dixon in het beroemde biochemisch laboratorium in Cam
bridge onder leiding van Sir Frederick Gowland Hopkins. De essentiële 
concepties van medisch biologisch onderzoek werden hem toen reeds zeer 
duidelijk. De voorwaarden voor vooruitgang van inzicht waren heldere for
mulering van de vraagstelling, een interdisciplinaire aanpak en het niet bang 
zijn voor de vereiste technieken. Cohen's credo vindt men terug in zijn 
boeiende inaugurele rede in 1956. 

Het is mij mogelijk bovenstaande analyse te geven doordat ik het voor
recht had vele persoonlijke gesprekken met Cohen te voeren. Maar het is 
allemaal duidelijk terug te vinden in zijn werk. In de eerste plaats b.v. in 
het prachtige onderzoek met Jansz, Oosterbaan en anderen over de iden
tificatie van de aminozuren en hun volgorde in actieve groepen van esîe
ras en. Men dient te bedenken dat dit onderzoek in de periode van 
1955-1960 plaats vond toen technieken voor enzym-zuivering nog in de 
kinderschoenen stonden, een aminozuur analysator niet beschikbaar was, 
en gemerkte verbindingen vaak zelf moesten worden gemaakt. De erken
ning van het vakmanschap op dit belangrijke gebied komt tot uitdrukking in 
de opdracht aan Cohen en Oosterbaan het betreffende hoofdstuk te schrij
ven voor het Handbuch der experimentellen Pharmacologie. Interessant is 
dat Cohen snel herkende dat de technieken, die gebruikt werden voor het 
fundamentele werk over de actieve groep van de esterasen, tevens de moge
lijkheid gaven voor belangrijke toepassingen in de geneeskunde. Voor de 
isolatie van de actieve groep van deze enzymen werd gebruik gemaakt van 
de binding aan diïsopropylfosfofluoridaat (DFP). De aanwezigheid van 
esterasen in thrombocyten bracht Cohen op het idee dat er een mogelijkheid 
bestond de levensduur van bloedplaatjes, die essentieel zijn voor de stolling, 
met radioactief DFP voor de eerste maal te bepalen (Leeksma en Cohen). 

Het effect van radioactieve straling op de bloedbereidende organen 
bracht het instituut van Cohen tot de aanzet van het baanbrekend werk 
dat in Nederland is gedaan over beenmergtransplantatie bij knaagdieren 
(met Van Bekkum, Vos, De Vries en Brocades Zaalberg), dat werd voort
gezet en verder ontwikkeld - ook bij de primaten - in het Radiobiolo
gisch Instituut. Cohen concentreerde zich daarna op de fundamentele be
nadering van de mutagene stralingseffecten door studie van stralingseffecten 
op de erfelijke substantie. Dat leidde tot het nauwe contact met Sobels op 
het niveau van het organisme, en het opzetten van werkgroepen met Rörsch 
en anderen op het gebied van de moleculaire biologie. Daartoe waren tech
nieken nodig ter karakterisering van de fysische en chemische eigenschap
pen van D.N.A., alsmede het ingewikkelde testen van de biologische eigen
schappen van DNA voor en na bestraling bij virus, bacteriofagen en micro
organismen. Een glashelder artikel van Cohen in Science geeft een beeld 
van zijn biologische benadering van dit veld van onderzoek. 
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Duidelijke vraagstelling en het aanvaarden van moeilijke technieken als 
deze de oplossing nader kunnen brengen, dat is wat hij zijn medewerkers 
heeft voorgehouden en is de weg die hij zelf heeft gevolgd. Wanneer men zich 
afvraagt wat hij als wetenschappelijk onderzoeker heeft nagelaten, dan is 
dat misschien het belangrijkste. Want in deze tijd van "de wetenschappelijke 
revolutie" ervaren de bibliotheken dat bijna alle aanvragen betrekking heb
ben op publikaties van de laatste tien jaar, hetgeen betekent dat de per
soonlijke prestatie snel in betekenis vermindert. De onderzoeker leeft langer 
voort door het voorbeeld dat hij zijn medewerkers heeft gesteld. Door zijn 
persoonlijkheid, en door de mogelijkheden die hij in zijn laboratoria 
heeft weten te realiseren, heeft Cohen in dat opzicht Nederland zijn grootste 
dienst bewezen. 

Cohen leefde niet slechts als onderzoeker zeer intensief. In 1941 week 
hij uit naar Engeland waar hij officier van gezondheid werd bij de Prinses 
Irene-brigade. Dat was hem blijkbaar niet genoeg, want hij volgde ook nog 
de parachutistenopleiding. Tot kort voor zijn dood beoefende hij de zwaar
ste sporten. 

In de omgang met anderen had hij een duidelijke stijl. Met ondeugdelijke 
argumenten of oneerlijke methoden werd snel afgerekend. Voor zijn mede
werkers stond hij altijd op de bres, voor zijn vrienden was hij charmant, 
zeer trouwen vond hij altijd tijd. 

De grote toewijding van zijn vrouwen hun gezin met twee intelligente 
sportieve kinderen hebben hem steun en vreugde gegeven. 
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