In memoriam
Jet Nieuwerkerk

Op 7 november, op de eerste dag van de Biotechnische Dagen 2018, is ons oudste ‘actieve’
erelid Jet Nieuwerkerk op 93-jarige leeftijd overleden. In juni kreeg zij te horen dat er bij
haar uitgezaaide kanker was geconstateerd welke niet behandelbaar was. Tot 14 dagen
voor haar overlijden was Jet nog goed aanspreekbaar en zij vertelde dat zij wegens haar
zwakke gezondheid niet meer aan de Biotechnische Dagen zou deelnemen. Zij is in de
vroege ochtend van 7 november in haar slaap overleden.
Jet was werkzaam als zoölogisch analist bij TNO in Leiden en later in Rijswijk. Door haar interesse in het omgaan met en verzorgen van proefdieren heeft zij zich ook bijzonder dienstbaar
gemaakt voor de opleiding tot proefdierverzorger en biotechnisch laborant. Zij verzorgde
vele jaren de opleiding in Leiden. Menig lid van de vereniging is door haar opgeleid.
Jet heeft in de eerste jaren van de Biotechnische Vereniging actief deelgenomen aan de vorming van de vereniging. Zij is vele jaren secretaris geweest van onze vereniging en met haar
heengaan is een groot stuk van ons archief ook verloren gegaan. Jet was tot op hoge leeftijd
nauw betrokken bij de vereniging en op menige vraag uit het verleden kon Jet zonder aarzeling antwoord geven. Tijdens de eerste Biotechnische Dagen verzorgde Jet de inschrijvingen
en de badges. Dit heeft zij vele jaren gedaan tot aan het jubileum van onze 25e Biotechnische
Dagen.
Door haar vele inspanningen ontving Jet uit handen van de burgermeester van Den Haag
de onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze was uitermate trots dat de
onderscheiding ook was gebaseerd op haar inspanningen voor de Biotechnische Vereniging.
Na haar pensionering werd zij tijdens de Biotechnische Dagen in 1991 als erelid benoemd van
de Biotechnische Vereniging.
Ondanks haar hoge leeftijd heeft zij tot 2017 deelgenomen aan de Biotechnische Dagen. Ze
was altijd bijzonder geïnteresseerd in de ontwikkeling van de proefdierkunde.
Jet was het boegbeeld van de Biotechnische Vereniging.
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