Met inzet, hulpvaardig,
bescheiden en opgeruimd
Het plotselinge overlijden van Joop Beetsma wekt
een onwerkelijke sfeer. Het wordt niet verwacht,
het past niet dat zo'n vitale, energieke man, die
nog zoveel kon betekenen, ineens uit onze kring
wordt weggenomen. We rekenden nog volop op
hem want we konden immers altijd op hem
rekenen. Het verlies geeft een gevoel van onrecht
en onmacht. Hoe moet dat verder zonder Joop
Beetsma? Of moeten wij eerder denken aan een
voorrecht? Het voorrecht dat wij een integer mens
als Joop in ons midden hadden en dat wij hem
hebben gekend en hij ons kende.
Nadat wij hem kort herdachten op de Algemene
Vergadering, heb ik de aanwezigen opgeroepen de
besprekingen te voeren in de geest van zijn
persoon: met inzet, hulpvaardig, bescheiden en
opgeruimd. Het trof mij dat deze begrippen steeds
weer opklonken in de toespraken tijdens de
crematieplechtigheid. Maar er werd een eigenschap
aan toegevoegd: zijn gastvrijheid; die konden wij
uiteraard minder ervaren, maar natuurlijk hoort
gastvrijheid bij een man als Joop Beetsma.
Er zal een leegte zijn als Joop niet meer aanwezig is in
de vergadering van de Bedrijfsraad, van de
Werkgroep Amerikaans Vuilbroed. Het zal vreemd zijn
om hem niet meer tegen te komen in het Bijenhuis,
waar hij net zo goed thuishoorde als op de
Landbouwuniversiteit, waar Willem Jan Boot en Johan
Calis hem zullen missen. En wat goed dat hij niet
meer hoeft te treuren dat het bijenonderzoek op de
LUW is geschrapt en het treuren aan ons kan
overlaten.
Wij zullen de naam van Joop Beetsma nog vaak
tegenkomen. In augustus 1987 werd hij hoofdredacteur van 'Het Groentje' en van Bijen waardoor er
ruim 120 nummers door en uit zijn handen zijn
gekomen. Als voortreffelijk beheerser van het Nederlands bewaakte hij de stijl en als bijenwetenschapper
de inhoud. Daarom zien we hem ook als lid van de
leescommissie van ons jubileumboek. Wij treffen zijn
naam aan bij tal van passages in de lmkers
Encyclopedie, het waardevolle naslagwerk. Zijn naam
is verbonden aan de darrenraatmethode die in
opmars is, nu gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek en vertaald in een praktisch hanteerbare

methode. Joop Beetsma bracht de bibliotheek van de
VBBN veilig en goed beheerd onder in de Bibliotheek
van de Landbouwuniversiteit en zou die verder
opgebouwd hebben als het HB niet zo zuinig was
geweest.
Joop Beetsma zal in onze herinnering komen als wij
terugdenken aan zijn lezingen, met name zijn
enthousiaste verhalen over Vietnam en andere
projecten in het buitenland. Ook als wij iets moeten
weten, maar bedenken wij dat wij de vraag niet meer
vanzelfsprekend bij Joop kunnen deponeren.
Zijn naam zal ook vaak opkomen als wij Bijen lezen.
Bijen werd het blad van vier organisaties van de
bijenhouderij en het is in hoge mate te danken aan de
houding van Joop dat wij zeker kunnen weten dat dit
gemeenschappelijk blad blijft bestaan. Vol respect
denken wij aan zijn houding - ook als wetenschapper steeds de belangen van de hele bijenhouderij te
verzorgen en aan zijn bekwaamheid om de verschillen
die zichtbaar werden - zeker in het begin van Bijen met begrip en tolerantie te accepteren en te
benutten. Hij stond midden in zijn redactieteam en
motiveerde het daarmee. De organisaties die Bijen
uitgeven, en daarmee duizenden imkers, hebben veel
aan de eerste hoofdredacteur, Joop Beetsma te
danken.
Voorrecht en respect zijn de woorden waarmee wij
hier van Joop Beetsma afscheid nemen.
Misschien dat deze waardering iets van hulp mag
geven aan Mevrouw Beetsma en haar dochter op de
moeilijke weg die voor hen ligt.
Dick Vunderink, mede namens de ABTB, LLTB en NCB
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