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da aan aen 'ipofiet

n 1977 uaa de grote dog,
dat men Adje -Door het eerat op hat Hubreoht Lab zag.
Ala Hpid deskundige kuam hij b-t-j one bimien,
sen periods van konstante ameerboel kon beg-iwien.
AHe'en Willeke, die officieel bij de aolZioitati. eprooedure betrokken

yaren,

begrepen dat deze kandidaat het bij de hoge heren had ueten te klaren.
Voor ds damea uaren de QonBequenttea met genng,
het begin van een langdurige tiefds - haat verhowKng.
De euoroseperQentagea en aantallen g wzren sindsdien n-iet meer van de

tutsht^
voor Ad aanleidi-ng tot memg diepe zucht.
DageUjks vserd er met gradienten afgezwsegd,
uaar&ij menige t in het taatgebritik uerd ueggetaten en ingevoegd.
Zijn uerkatijl had van die karakteristieke elementen,
altijd de hcmden uit ds mouiiSen voor goedgeptande experzmenten.
Groot uaa daarbi-3 z-isn praktiaohe vctardighei. d,
ook at te-idde dat nog uel eena tot narigheid.
Bijvoorbeeld wmneer de BwsposeoonQentratie op de vloer veer de oververza-

digds range bereikte,
of toen bij Ad een 100% TCA oploseing via da gulp naar birawn si.jkte.
^.enigeen ia toen in de laoh geaohoten,

Alie heeft kuia haar ogen toegealoten^
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ndertuesen atondsn er ook andere di-ngen te gebeuren,
Ad heeft het one verteld in ge-wen en kleuren:
Toen de biaa'tbeuonere u-it da Broweratraat ueer eena ieta te agresaief op

theebezoek Daren gekomen,
heeft Ad aohter de gebarrioadeerds wordeur een w. jaeUjk bealuit genomen.
Eerat vewierf hij zioh atgehete erkenni.ng in de bvwt,
toen de buuxman na een roVbertja vechten ata verlzeaer new hu't. a uerd geatuurd.
Vsrvolgens, op het hoogtepwzt van zijn roem aangekomen,
bsaloot kij met het geain op Odijk aan te stomen.
Ona after opperhoofdan kDcanen ziQh persoonlijk met hat leggen van

vloer bemoeien,

Welka Ad verDoZgena mat brw.ne uaterverf rood heeft sitten knoeien.
Ondanka deze verhoogde Btcmding nam hij het met de mods noozt zo ruxu^,
attijd bleef kij zijn Envnaus gatenkaaa T-shtptB trows.
loahbleek 'zijn modebwuataijn niet geheel te sij'n vepduenen,
toen er plotaktaps bergschoenen aan sijn voeten veraahenen.
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p het lab liep het uerk aanvankeHjk ale geptccndf
uaarbzs ^* eerste half jaar voor plasmcanembraan zwveving uaa bestemd.
Daama uas hem eoht i.ntereesant uerk beloofds
moor van deze iltusi. e uerd hij at snet ureed beroofd.
Want de expervmenten bleken grootaohai'Lger dan men zioh aanvcmketzjk had

voorgeatelds
en steeds vdker uerden er ook ongeuenate gasten aan zijn zi.jde gemeld.
Bet aantat g uerd hoger en hoger, vaak uerd het diep in de naoht,
er ie zn dze tijd uat op hem geiMoht.. .
Bij het eerste oohtendgtoren begaf hi j zi-oh dan met de oude Renault op pad,
ale er terminate nog voldoende benzine in het vehicle zat.
In die periods heeft Ad ook mee moeten maken,
dat de armen der Justitie imner uaken.
Toen om half vijf '8 naohts }ialvewege Bunnik de auto uerd geoontroleerdf
bleek Twt grootste deel van de bodem te zijn ueggeteerd.
De potit-ie zette hem af in zijn Odijkse buurt,
ds uagen vaerd hem tater als blok saanengeperst roeat nageatwrd.
En toen er eens uetenQchappelijke reaultaten wzren gebaardf
uaarvan snet op Trana III diaam.teviaai moeet wsrden vergaard,
vsas ds pol-itie ueer ter plaatse om op te treden,
toen de gelui-dsbarriSre ondeweg uerd oversaftreden.
Het betalen win de bon deed hem veel leed,
aangezien hij de gi.rocheque liever acaz een kop koffie had besteed.

aar ondanks al deze tegenstaQens
uaren er tooh ook heus mooie dagen.
Vant bij de pdkken neerzitten ie mets voor Ad,
30 odk in lerael, uaar hi j een goede tzjd Tweft gehad.
Door g-ingen de handen graag uit de moisj fen,

bzj het snorkelen met geheel of gedeeltet'i. jk ontbtote S'ina'i-vrowen.
Tot het Chvistendom -is hij toen ook b-ijna bekeerd,
at Hep het met de dienstreis ats aftrekbare poet uel moo-i verkeerd.
Op het lab uerden Atie en Willeke nu direkt ingesohakeld bi-j het onderzoek,
Maar hetaiaas Ad zfn vooraohriften uctren n-iet altijd een open boek.
Het leidde dan ook maar zetden tot eenduidige reaultaten^
at had hi-j dat zetf vaak niet in de gaten.
En so verstreken i-nspcomende jaren,
sender dat hij di-rekt veet suooes kon vergaren.
Vaak teek de geboorte van een ptiblioatz-e in de verte te gloreris
maccr steeds ueer bteek de vruoht . in de Qowfew&e thuia te horen.
Tijd voor andere bezigheden vserd hem nawseUjke meer gegwid,
hobby's uaar hig in jongere jaren in had uitgemunt.
Waar wis Ad de kuns taohitder of saxofon'ist,
Ad de fotograaf of Ad de gitavist?
Vaar uas de tijd dat hi-j voetbal of basketbal speelde,
of dat h-ij als batletdanser de reohter figzoir ui-tbeetdde.
Nu restte hem ateohta hoo-ikoorts en nierstenen,
vaak slapeloze naohten en triltende benen.
Maar isat velen van one nog uel zn het geheugen is geprent,
i8 Ad z-i.in gevreeQde^ nonoka.lant u-itgevoerde ping-pong forhand.
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, i-gentz. ]'^ brak toen pas de moe-itijkste periode aaris
want het BION project kon niet eindeloos door1 bti-. j'ven gaan.

Er volgen pevioden van kortetondige accnatellzngen en (W,
de laatste loodjea van het onderzoek vielen beali-at niet mee.
De datum van de pronot-ie moest meerdere malen uor'den uitgeatelds
vaak leek het dat Ad volledzg uaa u. itgeteld.
T:'at er in die pepiode bij hem omg-i.ng is natii^eli-jks bekend,
ook de anibtenaar van de Soo-i-ale Dienst kyeeg uei.n-ig hoogte van deze vent.
Took began steeds du.ideli. jker de zon door te broken,
want Ad z-8 onder de druk niet besuieken.
Eerst kijjcan het berioht van een niezaise boons
Zodat ue hem de komende 2 j oar naar Groningen zien gaan.
£,'n dan uandaag zi-jn promotie^ het is hem getukt^
ook at goat h-ij onder zes zuare jaren geb-ukt,
H.aar uat er in di-e tvyd ook altemaal is gebe-urds
&6n feeuse heeft Ad nooi-t betreicrd,
Ook i.n Groningen zat ni-emand hem daar vcmaf kiwnen krijgen;
en dat i.8 LIPID^ een lipofzel, eigen,

VEEL SUCCES TOEGEWENST^

Vtreaht, 6 juni 1962
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LIPID - SONG

Cellen differentiSpen
voor ge promoti-e

Membraan i-sotSren
voor ye promotie

Lipz.d extrahSren
voor je promotze

Vetzuar analysSren
voor je promot'ie

(Want Ad is li-pofiet)

NatuurHj'k doe t Hpi-d mee
bi,j diffepentiati-e

PJ en PE
bi.3 di. ffepenti. ati.e

Sphingo en PC
bij differentzati-e

27. 000 x g
bzj different-i-atie

ChtSroform en mSthanot
Voor Ad is nz-Sts te dol
VOOT hem is Hpi-d tot
DRA of kSukenzout
dat attes laat hem koud
't is Hp-Cd uaar hi.g van houdt

.In Groningen een niewe kans
na zi-jn promotie

PJ tumSver ttvsns
na zi-3'n promotze

Vandaar onze vpeugdedans
bi. 3 ds promoti'e

'Van Sieger Ad Re lemons


