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Het citaat bovenaan de rouwkaart, waarin bekend wordt gemaakt
dat Adriaan Job Buijs op 26 december 2009 is overleden, komt
overeen met mijn herinnering aan hem. Adriaan Buijs, beter
bekend als Aad Buijs, zal zeker in menig hart blijven wonen, ook
als hij er niet meer bij is.
Mijn eerste kennismaking met Aad stamt uit 1979 toen ik bij
de afdeling Bestrijding van Ongedierte in dienst kwam. Een jaar
daarvoor was de eerste cursus van de Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding (SVO) gestart. In het tweede cursusjaar
deden Aad en ik tegelijkertijd examen voor het diploma
bestrijdingsdeskundige. Aad was toen al als docent verbonden
aan de SVO en hoefde geen lessen te volgen. Ik, als voorlichtingsambtenaar van het ministerie, hoopte op ruime voldoendes. Gelukkig kwam ik er met drie achten en twee negens
goed vanaf, maar Aad versloeg me ruim op punten met vijf
negens.
Aad zijn loopbaan in de ongediertebestrijdingwereld liep via
Rentokil, Protekta en eindigde bij Flexchemie te Ridderkerk.
Ondanks het aftellen van de jaren, maanden, weken en
dagen tot aan zijn pensioen ging Aad daarna door met lesgeven,
inspecties en advisering.
Wat waren nu de typische kenmerken die bij velen, maar zeker
bij SVO cursisten in het geheugen staan gegrift? Natuurlijk was
dat zijn aanstekelijke en enthousiaste manier van lesgeven en
dan met name zijn demonstratie van de manier waarop een
inspectiespiegeltje op warme zomerdagen de ongediertebestrijder van dienst kan zijn.
Aad Buijs was een specialist op het gebied van de houtaantastende insecten- en schimmels. Bij iedere groep cursisten had
hij altijd weer de lachers op zijn hand bij de behandeling van
het seksleven van sextobium (xestobium rufovillosum). Aad zijn
bulderende lach was dan meestal tot ver in de omtrek te horen
en werkte zeer aanstekelijk op de omgeving.
Onze wegen scheidden toen ik van zijn dia’s en andere afbeeldingen een in mijn ogen prachtige PowerPoint presentatie
had gemaakt. Aad wilde echter door op de oude manier met diaprojectie en overheadprojectie en niet met de computer en de
beamer, waardoor ik dat lesonderdeel zelf moest gaan verzorgen.
Natuurlijk werd die les nooit meer wat het was geweest, maar
zoals alles in het leven blijft niets hetzelfde.
Ik en ook de velen die Aad Buijs hebben gekend zullen hem
zich blijven herinneren als een bevlogen, enthousiaste, vrolijke
en humorvolle persoon, die het vak van de dierplaagbestrijding
zeer serieus nam en anderen daarvan graag deelgenoot wilde
maken.
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