In memoriam
Beste Leden van de BV,
Hierbij stellen wij u op de hoogte van het overlijden van Dhr. J.E. (Joop) Brinkert (lidnummer
00-173). Joop was erelid van onze vereniging en
vanaf het eerste moment betrokken bij de oprichting van de Biotechnische Vereniging. De laatste
jaren van zijn leven verbleef hij in het verzorgingshuis Abtswoude te Delft. Hij was er al jaren fysiek
slecht aan toe, zodat hij ook niet kon verschijnen
op het 50-jarig jubileum van de vereniging op 17
april 2015.
Joop is op 7 juli jl. begraven op Begraafplaats

In memoriam Joop Brinkert
Geschreven namens Yet Nieuwerkerk,
oud-collega van Joop Brinkert.
Nelleke Verhave
Op 93 jarige leeftijd is erelid van de Biotechnische
Vereniging de heer Joop Brinkert overleden. Joop
Brinkert was medeoprichter van de vereniging en
hij werd in 1965 de eerste secretaris van de BV.
In die tijd was de BV opgedeeld in districten en
Joop Brinkert was betrokken bij de oprichting van
district Leiden. Als secretaris reisde hij ook het
land af om aanwezig te zijn bij oprichtingen van
bijvoorbeeld district Amsterdam en Groningen.
Joop werd betrokken bij de vereniging omdat
hij als hoofd van de afdeling Biotechniek bij het
Radiobiologisch instituut door Prof. Dr. Dick
van Bekkum hiervoor voorgesteld werd. Bij het
Radiobiologisch instituut in Rijswijk werden in die
tijd veel nieuwe technieken op poten gezet werden.
Zo heeft Joop met zijn collega’s zowel een SPF
afdeling als een kiemvrije afdeling opgezet. Voor
de SPF afdeling ontwikkelde Joop zelf de plastic
slangetjes en de melk samenstelling om de jonge
rattenpups adequaat mee te voeden en op basis van
tekeningen uit Amerika van een collega die daar
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Hofwijk te Rotterdam. Wij danken via deze weg
zijn jarenlange inzet voor onze vereniging en
wensen familie en vrienden veel sterkte toe met de
verwerking van dit verlies.
Het BV Bestuur

gewerkt had heeft hij het kiemvrij werken naar
Nederland gehaald. Ook was hij betrokken bij het
eerste apenhuis in Rijswijk. Joop had veel plezier
in zijn werk en met zijn collega’s, zoveel zelfs dat
hij familieleden in het vak probeerde te krijgen.
Hij had dan ook veel te doen en zijn werk voor de
BV droeg hij later over aan Yet Nieuwerkerk. Maar
hij is altijd betrokken gebleven bij de BV, hij gaf
iedereen de kans om naar de biotechnische dagen
te gaan, ook om naar het buitenland te gaan. En hij
maakte het mogelijk voor anderen om actief te zijn
in de BV.
Naast zijn werk in de laboratoria hield hij van
het buitenleven: kamperen, reizen en vissen. Hij
werkte tot aan zijn pensioen bij het Radiobiologisch instituut, waar hij bij zijn afscheid geridderd
werd in de orde van Oranje Nassau.
De uitvaart van Joop Brinkert was op 7 juli op de
begraafplaats Hofwijk in Rotterdam Overschie.
Prof. van Bekkum heeft een uitgebreide uitvaartrede gehouden op de uitvaart. Hij prees Joop
Brinkert’s inventiviteit en organisatietalent bij het
ontwerpen van stallen, de opbouw van dierfaciliteiten en het uitzoeken van de juiste medewerkers
voor bepaalde taken. Nog geen maand na Joop’s
dood is ook Prof. van Bekkum overleden.
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