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Ophof Award

Op 19 december 2008 werden in Udenhout
de eerste Ophof Awards uitgereikt. De Ophof
Award wordt toegekend aan professionals
die bovengemiddeld hebben bijgedragen aan
de ontwikkeling van het vakgebied' Preventie van Probleemdieren'. De Award bestaat uit
een bronzen beeldje van Ir. Ophof dat werd
vormgeven door de beeldhouwster Lia Krol.
Ir. Ophof was de belangrijkste pionier van de georganiseerde
plaagdierbeheersing van 1950 tot 1975. Zijn visie is nog
steeds actueel en gebaseerd op praktijkkennis en wetenschappelijk onderzoek. Hij ijverde onvermoeid voor landelijke coördinatie van preventie en bestrijding en de wettelijke verankering
daarvan.
Op 19 december 2008 werden de eerste Ophof Awards toegekend aan de heren P.C. Groebe en A.E. Brink. Piet Groebe
is van 1979-2008 actief geweest als buitendienstmedewerker
en docent. Tot 1998 binnen VROM en de SVO, daarna bij het
KAD. 1n die tijd werden duizenden objecten door hem bezocht
met een bovengemiddelde inzet. Ton Brink is van 1988-2008
act ief geweest als biotechnicus. Zijn jarenlange praktijkkennis
werd de basis van het unieke knaagdierlaboratorium. Daar-

naast was hij beheerder van de referentie-collectie van insecten en schadebeelden. Ton Brink heeft daarnaast zijn sporen
verdiend als bevlogen docent en schri jver van cursusmateriaal.
Mr. H.J.A. Schaap reikte de awards uit na het uitspreken van
zijn Ophof rede. Hans Schaap heeft nog met Ir. Ophof samengewerkt binnen de Inspectie Milieuhygiëne van het Ministerie
van VROM. Kernpunt van die samenwerking was de voorbereiding van de Wet Dierplagen. Die wettelijke rege ling was onderdeel van de Urgentienota Milieuhygiëne die door het toenmalige kabinet werd vastgesteld. Anno 2009 wac ht Nederland
nog steeds op een wettelijke regeling en de noodzaak daarvan
is actueler dan ooit.

►
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Ir. A.J.Ophof, een korte biografie
Het is 1942 wanneer de Japanners zich voorbereiden om
Nederlands Indië binnen te vallen. Alle dienstplichtigen
worden gemobiliseerd. Onder hen is Ir. Hans Ophof, Wagenings ingenieur Tropische Landbouwkunde. Met duizenden
lotgenoten wordt hij van zijn gezin gescheiden, krijgsgevangen
gemaakt en op transport gesteld naar Birma. Daar moet hij als
dwangarbeider werken aan de beruchte Birma-spoorweg, tot
aan de bevrijding. Medegevangene Arie Grendel schreef in een
gedicht: 'Een heeten morgen sprongen poorten open; de aarde
lag verwilderd als een tuin ... Tusschen brokk'lend puin leerden
wij moeizaam als een kind weer lopen'. Cabaretier Wim Kan
schrijft in zijn Birma-dagboek: 'Niemand weet na de bevrijding
iets over de toekomst'. Waarheen dan te gaan? Indië is in de
greep van rebel len . Nederlanders zijn uit de gratie. Het verre
Nederland is nog ontredderd. 1n augustus 1946 komt Hans
Ophof ziek en berooid in Nederland aan. Na jaren van vertwijfeling sluit hij zijn vrouw en kinderen weer in zijn armen. Voor
het eerst ziet hij zijn dochtertje, inmiddels vier jaar oud. Het
gezin wordt ondergebracht bij familie tot ze in Loosduinen een
flatje vinden. Niemand weet, of wil weten, wat het gezin heeft
meegemaakt. Wim Kan gaat in Nederland weer verder met zijn
ABC Cabaret. Hans wordt leraar aan de tuinbouwschool in Boskoop en gaat in 1948 werken bij het Ministerie van Landbouw

Ir. Hans Ophof
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en Visserij in Den Haag. Een nieuw en onzeker bestaan in
Nederland wacht ..... .
Het is 1942 en in Wageningen zijn de mensen nog maar net
bekomen van de traumatische strijd die Nederlandse militairen
streden rondom de Grebbeberg. De offers zijn vergeefs geweest
want de Duitsers hebben Nederland bezet en hebben de touwtjes in handen. Ratten en muizen hebben vrij spel en leven van
het schaarse voedsel dat steeds schaarser wordt. Plaagdieren
en armoede gaan altijd hand in hand. Toen, en nog steeds. De
Plantenziektenkundige Dienst krijgt daarom opdracht om de
ratten- en muizenbestrijding te gaan organiseren. Dr. L.W.D.
Caudri wordt hoofd van de Afdeling Gewervelde Dieren. De
overheid neemt de taken van de afdeling hoog op want niemand minder dan de directeur van Tu inbouw wordt voorzitter
van de Commissie betreffende de Bestrijding van Ratten en
Muizen in Nederland. Het is 1950 wanneer Dr. Caudri naar
Frankrijk vertrekt. Ir. Ophof wordt zijn opvolger en hij is het
die gedurende een kwart eeuw leiding zal gaan geven aan de
georganiseerde plaagdierbeheersing in Nederland. Bevlogen en
met hart en ziel. Van 1950 tot 1975. In dat jaar gaat hij met
een verdiend pensioen. In 1980 overlijdt Hans Ophof, na een
jarenlange strijd tegen leukemie. Zijn bewogen leven kwam ten
einde ..... maar zijn betekenis niet.

De betekenis van de Ir. A.J. Ophof Award voor de toekomst
Hans Ophof onderzocht en organiseerde het brede vakgebied
van probleemdierpreventie met verstand van zaken. Hij deed
dat vanuit een wetenschappelijk en ethisch gefundeerde visie.
Hij was een natuurmens. Zijn visie is nog even actueel als een
halve eeuw geleden. Om Ir. Ophof en zijn betekenis levend
te houden stelde het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) in
Wageningen de Ir. A.J. Ophof Award in. In het belang van onderzoek, kennisontwikkeling, overheidsbeleid, vakopleiding en
voorlichting. De loupe in Ophof's hand symboliseert nauwkeurig onderzoek. Het boek staat voor het belang van kennis als
basis voor de oplossing van problemen. De Ophof Award symboliseert de toenemende betekenis van een uniek vakgebied
waarbinnen dilemma's op het gebied van natuur- en milieu,
volksgezondheid en dierwelzijn om een ethisch aanvaardbare
praktijk vragen. Toen , nu en in de toekomst. Het is een bijzondere eer om voor de Ophof Award te worden genomineerd.

Ophof-citaten
Nog te weinig beseft men dat ratten en muizen cultuurvolgers zijn.....
Wij kennen vele gevallen waarbij nieuwe gebouwen, o.a. ziekenhuizen en boerderijen, reeds met ratten besmet zijn voor zij
in gebruik zijn genomen, doordat reeds tijdens de bouw ratten
worden aangetrokken.
Uit: Bouwkundige hulp bij de rattenbestrijding (ongedateerd)

Door de nauwe relatie, welke bestaat tussen de ratten- en muizenpopulaties op het platteland en de woonkernen, is het onmogelijk
om tot resultaten te komen als de bestrijding op een der beide
punten zou worden verwaarloosd.
Uit: Rat en Muis, 13(1), 3-12(1965)

Het grijpen naar een willekeurige spuitbus met een of ander
insecticide om te trachten de aanwezige insecten te doden,
heeft geen zin en levert onnodige risico's op voor degene die de
spuitbus gebruikt, maar ook voor zijn omgeving. Bovendien zal in
vele gevallen blijken dat het gebruik van een insecticide geheel
onnodig is.
Uit: Rat en Muis, 21 (2), 23-28(1973)

De eerste Ophof-rede
Voor de uitreiking van de Ophof Awards sprak Mr. H.J.A.
Schaap de eerste Ophof-rede uit. Als onderdeel daarvan drukken we hier de geschiedenis van de Initiatief Wet Dierplagen
af.

De noodzaak van een wettelijke regeling op het gebied van
de preventie en bestrijding van dierplagen
Door Mr. H.J.A. Schaap, oud plaatsvervangend Hoofdinspecteur Milieuhygiëne van het Ministerie van VROM .
De Urgentienota Milieuhygiëne werd in 1972 uitgebracht door
de eerste echte milieuminister namens het Kabinet Biesheuvel. In de nota kwam ook een paragraaf over ongediertebestrijding voor. Ophof en ik schreven die paragraaf maar hij
had daar als de deskundige natuurlijk het grootste aandeel in.
Het stuk vermeldde onder meer het beleidsvoornemen om een
wettelijke regeling op te stellen inzake wering en bestrijding
van ongedierte. De nota werd door de Tweede Kamer aanvaard

maar de wet waar Ophof zo naar verlangde, om meer grip op
de problematiek te krijgen, liet vooralsnog op zich wachten.
Er stonden nog zoveel andere voornemens voor wettel ijke
regelingen op stapel die nog urgenter waren: geluidshinder,
afvalstoffen, bodembescherming en milieugevaarlijke stoffen. We hadden er onze handen aan vol en de Kamer drong
voortdurend aan op nog grotere urgentie voor die onderwerpen.
Maar toen die wetsontwerpen eindelijk op de rai ls stonden, zo
rond 1980, konden we aan de slag. Maar het zou een lange
weg worden ....
Inmiddels ging Ophof in 1975 met pensioen. Hij werd bij die
gelegenheid vanwege zijn grote verdiensten op het vakgebied
benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Het wilde
met die wet maar niet vlotten. Eerst moesten we intern nogal
wat weerstand overwinnen . Moet dat nou wel, kreeg ik meer
dan eens te horen. Maar goed, het werd binnen het Directoraat
Milieuhygiëne geaccepteerd. Maar dan moest je nog de minister overtuigen dat het toch wel raadzaam was om zo'n wet te
maken, ook al heeft het onderwerp we inig politieke prioriteit.
Immers, geen Kamerlid vroeg waar de beloofde wet uit de
Urgentienota bleef. En, had je dan eindelijk zo'n minister over
de streep getrokken, dan viel het kabinet. Minister weg en de
nieuwe minister ga je ook niet onmiddellijk met dit onderwerp
lastigvallen als punt van de hoogste urgentie. Maar goed, we
zetten door en uiteindelijk heb je dan een ontwerp wettekst en
een memorie van toelichting waarmee je de boer opgaat. Dat
wil zeggen .. het interdepartementaal overleg in. En dan stuit
je weer op andere weerstand. Van Binnenlandse Zaken in dit
geval, dat geen nieuwe taken op het bord van gemeenten wil.
Voor het argument dat het al een hele oude taak van de gemeenten is, vonden we geen gehoor. Bovendien leefden we nu
in het tijdvak van de deregulering. Niks nieuwe wetten, wetten
afschaffen moesten we. Zoals een collega op een dag tegen me
zei: hou ermee op, je bent bezig aan een dood paard te trekken. En in stilte dacht ik, als er nu maar eens een klein rampje
gebeurde, een pestepidemietje of zo. Dat was natuurlijk helemaal verkeerd gedacht, maar ik moest aan de Wet Bodembescherming denken. Ook zo'n wet waar niemand wat in zag en
die in het interdepartementaal overleg geweldig gedwarsboomd
werd en waar zelfs een Ministeriele Commissie onder leiding
van minister-president Den Uyl op vastliep. In het kabinet dat
daarna kwam ging het weer mis, totdat. .. Lekkerkerk losbarstte.
Toen mocht die wet er eindelijk komen. Maar op dierplaaggebied bleven dat soort calamiteiten uit. Misschien wel juist
dankzij de ijver van mensen als Ir. Ophof. Overigens kreeg de
Afdeling Bestrijding van Dierplagen het zelf ook niet makkelijk.
Bij de zoveelste reorganisatie, een afslankingsoperatie, dreigde
de Afdeling drastisch verkleind of zelfs afgeschaft te worden.
Maar de fakkel die lr Ophof ontstoken heeft is niet uitgegaan.
Dezelfde fakkel werd overgenomen door de WHO die in haar
lijvige rapport 'Public Health Significance of Urban Pests' van
2008 de nationale overheden oproept om haar verantwoordelijk waar te maken en haast te maken met een effectieve
organisatie en wettelijke regel ingen. De fakkel brandt dus nog
steeds ..... .

Tekst, Nico Vonk en Dr Albert C.M. Weijman, KAD

De Ophof-Award zal ook in de komende jaren worden uitgereikt. De genomineerden zullen vooral buiten de directe kring van het KAD afkomstig zijn. De procedures voor nominatie en uitreiking zullen later dit jaar worden vastgesteld en gepubliceerd in Dierplagen Informatie.
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