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Er is in de geschiedenis van de werenschap bijnJ geen tragischer lot dJn dJt
van Rosalind FrankIin. Zij stond.un de
wieg van de groorste ontdekking in de
biologie
- de opheldering van de moleculaire struCtuur van DNA, de drager
van de erfelijk informatie
- man kreeg
daJ.rvoor nauwelijks eer. De Nobelprijs
liep zij mis omdat zij voortijdig nn eierstokkJ.nkeroverleed.
Brenda Mad.
dox beschrijft in The Dark LAdyofDNA
het rIJgische leven V3n deze vrouw, die
ondanks alle tegensiJgen d3pper hnr
ambities bleef volgen.
Als jonge, veelbelovende onderzoekster aJ.Jl het King's College in 1on.
den mnkre Rosalind Franklin in dejaren vijfrig ccn scrie röntgenfoto's
van
een gekristalliseerd
DNA-molecuul. Bij
deze techniek, 'röntgenkristallografie',
ontstaJtccn
karakteristiek
interferenrie patroon van donkere en lichte vlek.
ken op een vel fotopapier. Uit d,u PJ.noon kan cxacrde positie van de aromen in het molecuul worden afgeleid.
En dat bleek de cruciale informariedie
nodig was om depuzzcl un het DNA
op te lossen.
In 1952 wisten wetenschappers
al dJ.t
het DNA-molecuul de drager moesr
zijn van de erfelijkheid. Maar ze had.
den gccn idee hoe zo'n relatief eenvou.
dig molecuul de informatieeode
kon
bevatten voor alle erfelijke eigenschJ.ppen die het levenzjjn vorm gaf. Wc!

WAS DE MOEDER VAN HET DNA

Net naast de dubbele helix gegrepen
had de wetenschapper
Erwin Chug;tff
al ontdekt dJt de vier botJwsrenen van
DNA (adenine, thymine, guanine en cytosine) relkens in vaste verhoudingen
voorkwamen, maar wat dar precies betekende wist nog niemand.
Diverse onderzoeksgroepen
in de
wereld W3ren mer molecuulmodellen
in de weer ofthcoretisch
a,m het puzzelen hoc deze bouwstenen tot een betekenisvol molecuul a3neen te smeden
waren. Zo ook dejonge wetenschappers Francis CrickenJames
Warson in
het Cavendish laboratorium
in Cambridge.
De oplossing van het geheim van het
DNA was nabij, want de samensrelllende onderdelen waren immers al bekend. Alleen hoe die precies aan elknr
geschakeld waren, was nog een raadsel.
Crick en Watson waren al maanden aan
her puzzelen, maar kwamen er niet uit.
Totdat}ames Watson rijdens ccn bezoek aan King's College een röntgenkristallografische
foto van Rosalind
FrankIin onderogen
kteeg. Zijn geoefende oog zag het meteen: het kruisop de fovormige interferentiepatroon
tO wees op een helixstrucruur.
Dat was
de sleutel. Binnen een paar dagen hJdden Warson en Crick ecn manshoog
metalen model van het DNA-molecuul
gebouwd. De beroemde geposeerde foto daarvan staar iedereen in het geheugen gegrift en markeert het moment

waarop de structuur van DNA werd opgehelderd. Nu zij wisten hoede ruimrelijke vorm van het molecuul eruit
zag, was de invulling kinderspel.
Rosalind FrankIin was er ondertussen niet van op de hoogte dat een van
haar foto's de sleutel was tot het succes.
Sterker nog, zij had kort daarvoor nog
een aanvaring gehad metJames Watson, en zou zeker nict geneigd deze
'brutale en onfarsoenlijke'
Amerikaan
te helpen. Zonder haar medeweten had
haar collega. Maurice Wilkjns (met wie
zij in onmin I«fde) haar foto's van de
B-vorm van DNAaan Watson getoond.
Olwilkinsopdeze
manier de concurrentie uit rancune ol uit onnozelheid
heefr geholpen, is nog altijd onduidelijk.
James Watson en Francis Crick gingen met deeer strijken. Zij schreven
een artikel in het vooraanstaande
wc-renschappelijke
tijdschrift Nature
n
ZSapriJ 19530ver hun DNA-model en
verwezen slechts in een voetnoot n.tar
het werk van FrankIin, Achrer dic publicatie kwamen nog twee gelicerde artikelen, waarvan her la.uste van Rosa.
lind Franklin was. Dat was het praktische werk zonder welke de onrrafeling
van de structuur onmogelijk was geweest, mnr door de marginale pla.ns
die het kreeg kwam het over als ccn 'me
tooeffort'.
Onder meer vanwege de ruzie met
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nooit meer werken, dat onderwerp was
taboe.
Toen de ontdekking van de DNAsrructuur in 1962 een Nobelprijs oplc-vcrde, was Franklin al vier j.tar dood.
De meesr prestigieuze prijs in de wc-tenschap wordr niet postuum uirgereikt.James Warson, Francis Crick en
tOt ieders verbazing ook Maurice Wilkins deelden in de eer. FrankIin was
vergeten, en zjj werd ternauwernood
nog genoemd door het Nobelcomité,
maar niet door de laureaten. Watson
gaf FrankIin in zijn boek Tht Double Helixuit 1968 zelfs nog «n nap na,door
over haar te schrijven dat zij wel mooie

Wilkins, bevond FrankIin zich op dat
belangrijke moment bovendien in de
wdagen van haar DNA-onderzoek,
Omdar de werksituatie zo was verslechterd, was zij overeengekomen
dar zij
zou verhuizen naar het Birbeck College
in Bloomsbury. Zij moest echrer wel
beloven zich voortaan niet meer met
DNA-on.derzoek bezig te houden.
Franklin was vooral opgeluchr dat zij

foto's had gemaJkt, maar zelf nooit
heelt ingeschat war de betekenis ervan
was. Dat was niet waar, maar Franklin
zc1fkon geen weerwoord meer geven.
Door feministes wordt Rosalind
Franklin. vaak op handen gedragen omdat zij een van de eerste vrouwen was
die wist door te dringen in her mannenbolwerk van de Victoriaansc wetenschap. Btenda Maddox betoont zich
ook van die school. Er is Rosalind
FrankIin rijdens haar leven en na haar
dood zov«1 onrecht aanged.tan, dar de
neiging besraatom automatisch en kritiekloos partij voor haar te kiezen. Ook
Maddox pavlovr war af in dir opzichr.
Ze beschrijft een bovengemiddeld
intelligente vrouw die vocht tegen het
mannenestablishment
in de weren-

Rosalind FrankIin tijdens een bergtocht in de Cabane des
Evettes, 1950/51 Foto Vittono Luziltti uit besproken boek
de vijandige omgeving van King's Collegekonvcrlatcn..
Aan het Birbeck College deed FrankIin gedurende de rest van haar leven
baanbrekend
onderzoek aan het tabaksmozaïekvirus,
opnieuw door middel van röntgenkristallografie.
Zij betoonde zich niet rancuneus (ofwas zij
te bescheiden?) en legde de ruzie met
Watsonen Crick bij. Aan DNA zou zij
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.tanse waarden nog fier overeind stonden, mJar er waren ook in die tijd al
vrouwen in de wetenschap die wel de-gelijk voor ziehzelfkonden
opkomen.
Het is waarschijnlijk
herzelfde sentiment dat Brenda Maddox ertoe heefr
verleid om een biografie van Rosalind
FrankIin te schrijven in plaats van een
gedetailleerde
reconstruCtie van wat er
zich werkelijk afspeelde rond de belangrijkste onrdekking in de biologie
'lande vorige eeuw. Weliswaar besteedt
lij een groor gedeeltc van het boek aan
deze gebeurtenissen,
maar het naadje
van de kous komen we niet te weten.
FrankIin kon het nict meernaverte\len
en vijftig jaar n3daro is her geheugen
van andere nog levende getUigen vervaagd.
Toch had Maddox dichter bij de
waarheid kunnen komen door het
journalistieker
dan te pakken. Was het
wraakzucht of onnozelheid van Wilkins dat hij FrankJins foto's lO mUf
aan deconcurrent
(Warson) liet zicn?
En spreken Watson en Crick nog steeds
mer dédain overde vrouw die hen op
het juiste spoor zette? Veel direct betrokkenen, indusiefJames
Warson,
Francis Criek en Maurice Wilkins, heeft
Maddox persoonlijk gesproken. Nergens voert zij deze personen echter
sprekend op, waardoorccn
wellicht
onthullende
terugblik op her gebeurde
ontbreekt. En dar is een gemiste kans.
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