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Levensbericht door J.F.G. Vliegenthart

Nobel laureaat Sir John Warcup Cornforth, buitenlands lid van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen sinds 1978, overleed op de hoge 
leeftijd van 96 jaar op 8 december 2013. Cornforth was geboren in Sydney, 
Australië op 7 september 1917. Reeds op 10-jarige leeftijd begon zich bij 
hem doofheid te ontwikkelen, die binnen enkele jaren tot totale doofheid zou 
leiden. Tijdens zijn middelbare schooltijd toonde hij een grote interesse voor 
scheikunde en voerde hij met grote vaardigheid experimenten uit. Gestimu-
leerd door zijn scheikundeleraar besloot hij scheikunde te gaan studeren. Als 
bijkomstige factor realiseerde hij zich namelijk dat een studie met veel labo-
ratorium werk het beste bij hem zou passen, gezien zijn handicap. Vrijwel 
geheel doof begon hij op 16-jarige leeftijd aan zijn studie aan de Universiteit 
van Sydney. De benodigde theoretische kennis deed hij op uit leerboeken en 
oorspronkelijke literatuur. Dat hield onder andere in dat hij zichzelf Duits 
moest leren, omdat destijds de belangrijkste artikelen in die taal verschenen. 
Hij voltooide zijn studie in 1937 met het judicium ‘first class honours’ en een 
medaille van de universiteit. Inmiddels had hij zijn begaafde medestudente 
en latere echtgenote Rita Harradence leren kennen. Hij maakte destijds 
indruk op haar door zijn glasblazersvaardigheid te demonstreren bij het 
herstellen van haar Claisen kolf. Na een ‘postgraduate’ periode in Sydney 
verwierven in 1939 zowel hij als Rita Harradence een prestigieus ‘1851 Exhi-
bition Scholarship’ om in Oxford UK, onderzoek te verrichten in het laborato-
rium van Nobelprijs winnaar Sir Robert Robinson. Een onderzoeksproject bij 
Robinson lag in de rede, aangezien Robinson, die van 1912 tot 1915 verbon-
den was aan de Universiteit van Sydney als eerste hoogleraar in de zuivere en 
toegepaste organische chemie, nog steeds contacten onderhield met Sydney. 
Zij voltooiden hun proefschrift in 1941 over de synthese van verbindingen, 
die kunnen functioneren als tussenproducten in de route naar steroïden. 
Cornforth en zijn vrouw publiceerden samen met Robinson in 1941 over de 
bereiding van β-tetralon uitgaande van β-naphtol. Dit bleek later een gewich-
tige doorbraak te zijn in de steroïd synthese. Door het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog veranderde er veel, ook in het laboratorium kwamen 
de prioriteiten anders te liggen. Zij werden actief betrokken bij het succesvol 
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gebleken onderzoek naar structuur en synthese van penicilline. Cornforth 
leverde in het begin belangrijke bijdragen in de zuivering en concentratie van 
penicilline. Penicilline is namelijk in onzuivere vorm onstabiel. Het belang 
van het beschikbaar komen van penicilline kan nauwelijks overschat worden. 
Als sluitstuk van deze periode verzorgde Cornforth samen met Robinson in 
1949 het boek getiteld The Chemistry of Penicillin. Hierin zijn de internationale 
inspanningen naar dit belangrijke antibioticum en de derivaten van penicilline 
samengebracht. 

In 1946 trad Cornforth toe tot de wetenschappelijke staf van het ‘National 
Institute van de Medical Research Council’, eerst in Hampstead, later in Mill 
Hill. Een carrière als onderzoeker lag voor de hand, aangezien zijn doofheid 
een grote belemmering zou zijn bij het geven van onderwijs. In aansluiting op 
zijn eerdere onderzoek zette hij in nauwe samenwerking met Robinson het 
project naar de totaal synthese van cholesterol en verwante steroïden in volle 
gang. Nadat in het begin van de dertiger jaren na langlopend onderzoek door 
verscheidene vermaarde chemici de structuur van cholesterol was vastge-
steld, had Robinson direct daarna in 1932 een aanvang gemaakt met de totaal 
synthese van cholesterol, zich realiserend dat dit een ambitieus doel zou zijn. 
Hij postuleerde in 1934 dat squaleen een intermediair in de biosynthese zou 
zijn. Vele jaren later bleek deze veronderstelling correct te zijn. Hij suggereerde 
tevens hoe in squaleen ringsluiting tot stand kan komen. Helaas werd door 
diverse omstandigheden slechts langzaam voortgang gemaakt. Inbreng van 
Cornforth was nu belangrijk. De strategie die gekozen werd, was gebaseerd 
op de bekende chemische intermediairen die aan elkaar gekoppeld moesten 
worden. Het team slaagde in deze formidabele opgave in 1951. Sinds 1949 was 
het team in zware competitie geraakt met de onderzoeksgroep van de latere 
Nobelprijswinnaar Robert Burns Woodward, verbonden aan Harvard. Wood-
ward had voor het werk aan steroïden het grote voordeel tot opzichte van 
Robinson/Cornforth van ruime steun door de farmaceutische industrie zowel 
voor financiering als voor de vervaardiging van uitgangsmateriaal. Woodward 
vermoedde dat hij daardoor weinig competitie zou hebben van de Robin-
son/Cornforth groep. Dit bleek een onderschatting toch slaagde hij in zeer 
korte tijd en vrijwel gelijktijdig met Robinson en Cornforth in de eerste totaal 
synthese van cholesterol als voorbeeld van niet-aromatische steroïden. Beide 
synthese routes, hoewel verschillend in benadering, omvatten vele stappen. 
De synthese was onder meer ingewikkeld doordat er diverse chirale centra 
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in deze moleculen aanwezig zijn. Met deze resultaten werd een groot gebied 
opengelegd en werd de synthese van vele steroïden mogelijk. De aanvanke-
lijke opbrengsten van de synthese waren laag, in de orde van 0.0004%. Door 
verbeteringen in de synthetische methodes konden later steroïden op indus-
triële wijze geproduceerd worden, met name ten behoeve van farmaceutische 
toepassingen. Uiteraard profiteerde de industrie van contacten met Woodward, 
zodat zij voorbereid waren op het eindresultaat. 

Vervolgens werd Cornforths interesse gewekt voor biochemische proble-
men. Hij was van mening dat de samenwerking van chemici met biochemici tot 
unieke doorbraken zou kunnen leiden. Het thema dat hem fascineerde was het 
stereochemische verloop van de biosynthese van cholesterol. Voor dit project 
dat hij uitvoerde in nauwe samenwerking met George Popják, kon uitgegaan 
worden van de grensverleggende studies van Konrad Bloch, Chicago Univer-
sity, later Harvard, en Nobelprijswinnaar samen met Feodor Lynen. Bloch 
had met behulp van isotoop gemerkte verbindingen aangetoond dat acetaat 
wordt ingebouwd in de alifatische zijketen en het tetracyclische deel van 
sterolen. Hij toonde aan dat in cholesterol acetaat wordt ingebouwd volgens 
een bepaald patroon. Bloch kon dat geheel ontrafelen door de totale degradatie 
van cholesterol opgebouwd uit radioactief gemerkt acetaat. Voor ieder van de 
27 C-atomen werd vastgesteld dat deze afkomstig was van de methylgroep of 
van de carboxylgroep van acetaat. Uitgaande van de veronderstelling dat voor 
de biosynthese van cholesterol analogie bestond met de inbouw van acetaat in 
isopreen werd de verdeling van de koolstof atomen voorspeld. Voorts bewees 
Bloch dat squaleen een precursor is van lanosterol, dat op zijn beurt omgezet 
kan worden in cholesterol. De ontdekking van 3-R-mevalonzuur door C. Fol-
kerts et al. in 1956 was van groot belang want mevalonzuur bleek een effici-
ente precursor van cholesterol te zijn.

Voortbouwend op deze onderzoekingen en in nauwe samenwerking met 
George Popják bestudeerde Cornforth nauwgezet alle stappen in de biosyn-
these. Een volgende belangrijke stap was de ontdekking dat mevalonzuur 
wordt omgezet naar squaleen bij anaerobe incubatie van acetaat met rat-
tenlever homogenaat. Uitgaande van 2-14C-mevalonzuur werd slechts op 6 
posities 14C-geïncorporeerd in squaleen. Deze waarneming bevestigde de 
aanname dat C30 squaleen is opgebouwd uit C5 eenheden ieder afkomstig 
uit een mevalonzuur. In de biosynthese wordt de carboxylgroep afgesplitst 
als CO2. 
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Inmiddels verliet hij in 1962 de Medical Research Council en werd samen 
met George Popják directeur van het Shell research laboratorium in Sitting-
born. Deze overgang gaf hen de mogelijkheid het werk over de details van 
de biosynthese van cholesterol met kracht voort te zetten en uit te bouwen. 
In het bijzonder hadden de stereochemische aspecten van de biosynthese 
reacties hun belangstelling. In vervolgstudies werd onder scherpzinnig 
gebruik van isotoop markering de herschikking van de methylgroepen in de 
omzetting van squaleen naar lanosterol bepaald. Naast zijn experimentele 
begaafdheid lag de kracht van Cornforth in het bedenken van specifieke iso-
toop markering van substraten. Hierdoor kwamen definitieve conclusies over 
enzymatische omzettingen binnen bereik. Voor de overgang van squaleen 
naar lanosterol is reallocatie van twee methylgroepen noodzakelijk. Zij bewe-
zen dat 1,2 methyl shifts van C8 naar C14 en van C14 naar C13 optraden. Iedere 
stap van mevalonzuur naar cholesterol konden zij in detail op helderen. De 
biosynthese verloopt steeds geheel stereospecifiek. Door elegante toepassing 
van synthese konden methylgroepen asymmetrisch gemerkt worden met de 
waterstofisotopen deuterium en tritium. Dit leidde tot identificatie van de 
oorsprong van alle 50 waterstofatomen in de biosynthese van squaleen uit-
gaande van mevalonzuur. De cyclisatie van squaleen naar lanosterol vergde 
nog veel experimenteel werk met zorgvuldig isotoop gemerkte verbindingen 
voor het mechanisme definitief was opgehelderd.

In 1975 werd aan Cornforth de Nobelprijs scheikunde toegekend voor zijn 
grensverleggend onderzoek naar de stereochemie van enzym-gekatalyseerde 
reacties. Hij deelde deze prijs met Vladimir Prelog, die de prijs ontving voor 
zijn werk over de stereochemie van organische moleculen en reacties. Conforth 
begon zijn Nobelvoordracht met een verwijzing naar het Ogston concept uit 
1948 als bron van inspiratie voor zijn onderzoek naar de stereospecificiteit 
van enzymatische reacties. Ogston stelde in een korte, fundamentele publica-
tie [Ogston, A.G., Nature, 162, 4129 (1948)] over de interpretatie van experi-
menten met isotoop gemerkte verbindingen, dat een enzym onderscheid kan 
maken tussen chemisch identieke groepen van een symmetrische verbinding. 
Door middel van een eenvoudig diagram liet hij zien dat een driepunts-inter-
actie van de actieve zijde van een enzym met een symmetrisch substraat dat 
twee ogenschijnlijk identieke groepen bevat, het mogelijk maakt deze twee 
groepen van elkaar te onderscheiden. Van dit concept maakte hij gebruik voor 
de stereochemische analyse van enzymatische reacties.
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Nadat Cornforth de Nobelprijs had ontvangen verliet hij het Shell labo-
ratorium in Sittingborn om een ‘Royal Society research Professorship te 
aanvaarden aan de Universiteit van Sussex, Brighton. Hij kwam tot deze 
beslissing doordat hij in de voorafgaande jaren namelijk van 1965 – 1971 
de positie van buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Warwick in 
Coventry, UK had bekleed en nadien had hij een soortgelijke positie verkre-
gen aan de Universiteit van Sussex. Tot zijn eigen verbazing bleek hij affini-
teit voor onderwijs te hebben en er voldoening in te vinden. Daarom nam 
hij deze niet onmiddellijk voor de hand liggende stap. In Sussex startte hij 
een ambitieus project gericht op het nabootsen van katalytische centra van 
enzymen door de synthese van geschikte verbindingen. Zijn eigen bekwaam-
heid in laboratoriumwerk was stimulerend voor de studenten, voor wie hij 
gemakkelijk benaderbaar was. Na zijn emeritaat hield hij zich tot zijn negen-
tigste jaar onder andere bezig met de bereiding van het planten hormoon 
abscisine zuur en met heterocyclische chemie.

In deze periode sprak en schreef hij over de ethiek van de organische 
synthese. Hij stelde zelf hoge eisen aan zijn publicaties. Hij benadrukte het 
belang van zorgvuldige beschrijving van materiaal en methoden alsmede van 
complete karakterisering van hoofd en bijproducten. Hij had een uitgespro-
ken mening over de opwarming van de aarde. Hij was er voorstander van dat 
een brede actie zou worden gestart om de gevolgen van de opwarming tegen 
te gaan en zo mogelijk de opwarming tot staan te brengen. 

Naast de Nobelprijs kreeg hij vele onderscheidingen. Een selectie: De Che-
mical Society verleende hem de Corday-Morgan (1953), de Flintoff (1965) en 
Pedlar prijs (1968). Van de Royal Society was hij fellow sinds 1953 en ont-
ving hij de Davey (1068), de Royal (1976) en de Copley (1982) medailles. Hij 
was buitenlands lid van diverse wetenschappelijke academies waaronder de 
KNAW. Hem werden vele eredoctoraten verleend, in Sussex samen met zijn 
vrouw. In 1972 werd hij onderscheiden tot Commander of the British Empire 
(CBE), geridderd (KBE) in 1975 en dankzij zijn dubbele nationaliteit werd 
hij benoemd tot Companion of the order of Australia (AC). Hij onderhield ver-
scheidene contacten met Nederlandse chemici.

In 2002 richtte de Universiteit van Sydney een stichting op: ‘The Cornforth 
Foundation’ voor de bevordering van projecten waarin organisch chemici en 
biochemici samenwerken.
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Zijn echtgenote Rita Harradence was gedurende vele jaren zijn getalen-
teerde organisch chemische collega en medeauteur van vele publicaties. 
Daarnaast onderhield hij via haar zijn contacten met de buitenwereld en kon 
hij zijn doofheid hanteren. Zij overleed in 2012.

De wetenschappelijke wereld verliest met het overlijden van John Corn-
forth een groot chemicus. Een historische periode wordt hiermee afgeslo-
ten, waarin het scherpzinnig toepassen van isotoop gemerkte verbindingen 
teneinde biosynthetische routes van gecompliceerde natuurstoffen op te 
helderen, volop in de belangstelling stond. Hij laat drie kinderen, twee klein-
kinderen en vier achterkleinkinderen na. 


