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Nawoord Naw

ZesZes sonetten gewijd aan hen die bij de
totstandkomingg van dit boekje een rol hebben gespeeld.

'Ikk weet alleen dat ik niets weet', heeft Socrates bekend,
'tt Is wat ik mij realiseer, nu ik dit boek voltooi.
Trekk de leeuw maar aan zijn staart bij wijze van experiment
omm zijn aard echt te doorgronden; dan is kennis machtig mooi.
Zoo is helder licht geworpen op 't reactiemechanisme,
datt op authentieke wijze, bovendien vrij radicaal
moleculenn genereerde tegen kwaad parasitisme
enn wellicht ook tegen kanker of een slopende hartkwaal.
Maar,, niets komt van niets, van een vraag weer een vraag.
Dee wetenschapper is nooit klaar, zijn werk is nooit gedaan.
Eenn enorme trek in kennis schuurt zijn bodemloze maag.
Hijj is zo onverzadigbaar gelijk een nymfomaan.
Ookk die heeft and'ren nodig en doet het bij voorkeur samen.
Mijnn dankbaarheid gaat uit naar hen die ik hier noem met name.
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Gerrit-Jann als mijn promotor heeft geregeld wat hij kon.
Doorr condities te creëren zonder dikwijls in te grijpen
heeftt hij mij als jonge wijn in zijn gewelven laten rijpen.
Zoo beheert hij zijn chateau als een maitre vigneron.
Ditt verhaal had nooit bestaan zonder mijn mentor in chemie.
Onderr Martin's begeleiding zijn purines genitreerd,
maarr 'k heb meer van zijn ideeën met succes uitgeprobeerd.
Alduss slaagt er weer een leerling van de Wanner-academie.
Eenn sonate klinkt geheel gewijd aan Melle's genereuze
hulpp bij alles eigenlijk, niet zelden bij het Mac-klavier.
Bijj de Varian tezamen vonden wij tot groot plezier
onss verwoed gezocht CIDNP effect; succes dat is een keuze!
Onzee samenwerking duurde kort, maar 'k ben hem niet vergeten
alss de geest'lijk vader van dit plan, Floris van Delft geheten.

Naastt het maken van analoga van puur adenosine
heeftt ook Lidy van der Burg met veel geduld en eigen visie
verantwoord'lijkheidd genomen voor het geven van instructie:
Zijj heeft ons op weg geholpen met de NMR machine.
Mijnn studenten waren top, maar mijn project vaak niet geschikt.
Mellee worstelde als eerste met de plannen die ik smeedde.
Daarnaa Vic, die in een zware tijd geweldig heeft gestreden.
Enn uiteindelijk heeft Remko toch mijn voorzet ingeknikt.
Margott Beukers en Ad IJzerman, samen wilden wij weten
hoee een stof kan binden aan adenosine receptoren.
Vann de anti-conformatie heeft de syn bijkans verloren,
hetgeenn Jacobien van Freitag Drabbe Künzel heeft gemeten.
Retoo Brun is the authority on parasitic area.
Mayy we proceed in unity with rolling back malaria.
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Withh her laugh that resonates from Amsterdam to Camerino
caraa Catia Lambertucci spent some weeks in our lab.
Enn wie ook geroemd moet worden om de humor die hij heb,
iss de Mokumse Mark Leemhuis met zijn bek zo groot als Pino.
Watt subtieler is Hans B, zijn commentaren zijn zo droog,
diee onttrekken zelfs nog vocht aan een buis calciumchloride.
Alss een wervelwind trok Paymaneh langs veel nucleosiden,
diee met nitro's achterbleven toen zij naar het noorden toog.
Eenn project van zeven weken bij Arnold van Loevezijn
werdd 'iets' langer en dat heeft tot een promotieplaats geleid.
Enthousiasmee met precisie was zijn onderwijsbeleid,
maarr vooral bracht hij mij bij hoe leuk de wetenschap kan zijn.
Kortt geleden werd Ron's groepje met de bioboys verweven
enn zo kwam in onze brouwerij een portie extra leven.

Dann volgt nu een enkel vers gewijd aan mannen van stavast,
zoalss Ren en Rob en Joep en Jaap en Iwan en Hans M.
Vraagtt een aio om een gunst, dan zijn zij vaak bereid om hem
tee verblijden met een dienst of troost of potjes uit de kast.
Velee stofjes heeft Han Peeters met atomen snel beschoten.
Enn Jan Meine en Jan G zijn zeer bekwaam met NMR.
Voorr de mensen van de bieb ging er geen zoekopdracht te ver.
Menigg plan werd knap door Ron en Bert in glazen vorm gegoten.
Zeerr betrokken en begaan zijn Jan van M en Henk Hiemstra,
niett alleen met eigen groep, maar ook met and'ren in het pand.
Mett mijn vrienden van organisch heb ik een speciale band:
Wimm (en Martin), Mandy, Richard, Peter en Alessia.
'kk Hoop dat wij nog jaren samen volgens roetertoeterwetten
Nett als Winfred in de bar het op een kansloos zuipen zetten
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Magg de tap nog eeuwig stromen voor mijn drinkebroeder Stijn.
O pp het lab, maar meer daarbuiten maakten wij veel moois al mee.
Voorr een bruiloft op naar Polen, of naar Arie in 't café.
Ikk ervaar het als vertrouwd genoegen dat wij gabbers zijn.

Voorr wie 't nog niet heeft begrepen: zonder vrienden geen bestaan.
Enn voor mij zijn Roos, Francois en Inez net als Sensei Tijs
enn H e r m a n en Monika van deze waarheid het bewijs,
wantt mijn vrienden zijn de spiegel waarin ik mezelf zie gaan.

Lievee Jos en Han en Remco, jullie steun is met geen goud
tee belonen; jullie dank ik uit het diepste van mijn hart.
Fijnn met pap filosoferen tot het licht de nacht weer tart.
Nogg een wijze les van mam: geduld begint pas waar het ophoudt.

Lievee schat, wat moet ik zeggen? Al mijn woorden zijn te min
jouww support goed te beschrijven; 'k heb je lief, mijn lieve Lin.

AanAan de voet van de oude Wester heb ik vaak. in gedachten gestaan,
'k'k Heb dit boek er ook geschreven, in die mooie, die fijne Jordaan.

Boris s
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