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Levensbericht van 

Jacques Lucien Monod 
(9 februari 1910-31 mei 1976) 

door H. Veldstra 

Het voor velen - zeker buiten Frankrijk - onverwachte bericht over het heen
gaan van Prof. Monod, één van de meest op de voorgrond tredende pioniers in 
de ontwikkeling van de moleculaire biologie, zal diepe indruk hebben gemaakt op 
de beoefenaars van de levenswetenschappen over de gehele wereld. 

Geboren in Parijs in 1910, heeft zijn privé-leven zich grotendeels in de Midi 
(Cannes) afgespeeld, waar hij ook is overleden. 

Na zijn opleiding in Parijs (doctorat ès sciences, 1941), met een voor zijn 
wetenschappelijke carrière belangrijk intermezzo van een jaar (1936) in Prof. 
Morgan's groep aan het Caltech in Pasadena, werd Monod in 1945 aangesteld 
aan het Pasteur Instituut. In 1954 werd hij daar belast met de opzet en de leiding 
van een afdeling cellulaire biochemie, wat uiteindelijk, met tevens vervulling van 
professoraten aan de Faculté des Sciences, Universiteit Parijs (1959-1967) en het 
Collège de France (1967-1972) voerde tot zijn directeurschap van het Instituut 
in 1971. 

Monod's baanbrekend werk heeft zich aldus vrijwel geheel voltrokken in het 
inspirerende milieu van het Pasteur Instituut, waar hij met name ook André Lwoff 
als een leidsman erkende. De uitgangspunten voor Monod's onderzoekingen 
lagen in zijn sedert het midden van de veertiger jaren verrichte analyse van de 
kinetiek van de bacteriële groei en het verschijnsel van de enzym-inductie (toen 
nog adaptatie genoemd). Hierbij werden in toenemende mate bacterieel-genetische 
methoden toegepast. De ontwikkeling van zijn ideeën over het mechanisme van 
cellulaire regulatiesystemen ligt zeker ook verankerd in het onderzoek van Lwoff 
over de lysogenie, d.w.z. het verschijnsel dat bij infectie van een micro-organisme 
door een bacteriofaag geen faag-produktie en lyse van de geïnfecteerde cel optreedt, 
doch een pro-faag wordt geïntegreerd in het gastcel-genoom. Door bepaalde 
factoren kan daarna faag-vorming en lyse worden geïnduceerd. Dit is een aller
eerste model voor genetisch materiaal onder repressie. 

Samen met Jacob komt Monod dan in 1961 met het, zoals naderhand gebleken, 
baanbrekende voorstel betreffende de regulatie van het drie enzymen omvattende 
lactose-systeem (1,2). Dit zou zijn een negatief feedback mechanisme, werkend 
op het startpunt van de transcriptie van de structurele genen, welke uiteindelijk 
tot een bepaalde enzymsynthese voert. In dit schema speelt het product (repressor) 
van een regulator-gen een centrale rol. Enerzijds zal het in interactie met een 
DNA-deel (operator), vóór de gereguleerde genen, de transcriptie hiervan blokke
ren, terwijl die capaciteit wordt teniet gedaan wanneer de repressor interactie met 
een enzym-synthese inducerend agens (meestal het betreffende substraat) aangaat. 
Het bestaan van het in het schema passende DNA-transcriptie product (messenger-
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RNA) werd in dezelfde tijd door andere onderzoekers aangetoond, de repressor 
(een eiwit) werd echter pas "gevangen" nadat Monod samen met Lwoff en Jacob 
in 1965 voor dit werk de Nobel-prijs voor fysiologie en medicijnen had ontvangen. 
Zo sterk was blijkbaar de suggestie van deze theorie, die voor micro-organismen 
in zijn hoofdelementen juist is gebleken en uitgangspunten biedt om na verdere 
verfijning ook voor cellen van hogere organismen toepassing te vinden. Dit 
schema heeft bijzondere betekenis gehad voor ons inzicht in de differentiatie 
van het zich ontwikkelende embryo en het heeft voorts mede een belangrijke 
stoot gegeven aan het onderzoek over het moleculaire mechanisme van de regulatie 
(allostere interacties (3). En hier ligt tevens het beginpunt van de ontwikkeling 
van ons inzicht in selectieve herkenningen van nucleïnezuren door eiwitten. 
Deze interacties voeren tot de unieke expressie van het voor elk levend systeem 
specifieke programma. 

De figuur van Monod is verder gekarakteriseerd door zijn vermogen eigen 
ontwikkeling en resultaten genuanceerd en voortdurend kritisch te benaderen. 
Men vergelijke in dit verband de in zijn Nobel-voordracht gememoreerde impuls, 
afkomstig van de fysicus Szilard, die stelde dat enzym-inductie een anti-repressief 
effect zou moeten zijn. Uit zijn in 1969 aan het Pomona College in California 
gegeven Robbins Lectures is zijn in 1970 gepubliceerde boek "Le Hasard et la 
nécessité" voortgekomen. Dit bevat een zeer persoonlijke en indringende analyse 
van de gevolgen op velerlei terrein van de stormachtige ontwikkelingen van de 
moleculaire biologie. 

Geen wonder dat zijn centrale thema, dat alle levende systemen - de mens 
inbegrepen - de producten zijn van een kansspel, velerlei reacties opriep. Met 
name van de velen die op geheel andere wijze steun zoeken voor een bepaling 
van de positie van de mens in de kosmos. Maar hoe dan ook, het boek is een 
voortreffelijk etiket van de man die er achter staat. (Voor een andere benadering, 
met zelfde uitgangspunten, vergelijke men het boek van Eigen en WinkIer (5). 
De als plicht geziene aanvaarding van het Directoraat van het Pasteur Instituut 
in 1971, in een moeilijke periode van financiële tekorten en reorganisaties, heeft 
een stempel gedrukt op Monod's laatste levensjaren. Hoe sterk hem de ont
wikkelingen raakten, valt af te leiden uit zijn uitspraak in die jaren: "Ce n'est 
pas un drame social mais un drame moral". 

Onze Akademie betreurt dat deze brillante geleerde en intens levende mens 
slechts zo kort tot haar buitenlandse leden heeft mogen behoren. 
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