De hokjesvrouw... op zoek
naar... de biotechnicus
Van alle landen en volkeren waar ik kwam vond ik geen vreemdsoortiger slag dan de Nederlanders. Niet een volk maar een tombola van culturen, clubs en groepen. Met vreemde
stammen en exotische gemeenschappen. Zoals de hokjesman voor mij, ga ik ze opzoeken,
opmeten, ontleden en doorgronden. Ik ga op safari in eigen land, op zoek naar de rimboe
in onszelf. Noem mij de hokjesvrouw.
Op zoek naar de biotechnicus. Hoe werken ze, wat eten ze en hoe noemen ze zichzelf. Hoewel
ik al tien jaar nauw samenwerk met biotechnici ben ik erachter gekomen dat ik naast veel ván
hen kan leren, nog veel óver hen kan leren. De Hokjesvrouw bestudeert de biotechnicus. Ik
zocht ze op tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst: de Biotechnische Dagen.
De biotechnicus loopt niet te koop met zijn werk. Het congres is lastig te vinden en helemaal
niet van buiten zichtbaar. Van binnen moet de zaal betreden worden na controle door twee
bewakers. De biotechnicus heeft geleerd van de harde meningen over het werk in het heden
en in het verleden. Maar de biotechnicus is trots op het werk en zijn kennis. Dat blijkt uit de
openheid van de presentaties over het werk en uit de belangstellende interesse uit de zaal. Een
presentatie over kweekvlees brengt een typisch feit over het eten van deze dierwerkers aan het
licht. De biotechnicus (met één uitzondering) eet vlees.
Het diner laat op zich wachten, maar er is geen enkele biotechnicus die daar een probleem
van maakt. Als een goed geoliede massa wordt de groep met een enkele uitnodiging van de
voorzitter van de vereniging van de borrel naar de kroeg geleid, alwaar velen genieten van een
biertje en een weerzien met een oud-collega. Wat opvalt, tijdens het diner, is dat men vooral
zeer georganiseerd is. Tijdens het lopende buffet worden de ereleden van de vereniging geëerd
met een eerste gang naar het buffet, waarna de tafels geordend volgen.
Als hokjesvrouw kom ik er achter dat de term ‘biotechnicus’ eigenlijk niet correct gebruikt
werd (door mij en veel van mijn collega’s). Je hebt a) de dierverzorger, de verzorger van de
proefdieren, b) de biotechnicus, diegene die biotechnische handelingen mag uitvoeren en c)
de research analist, die in dienst van een onderzoeksafdeling experimenten uitvoert. Deze verschillende dierwerkers malen er niet om dat zij allemaal biotechnici worden genoemd, maar
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wil je de biotechnicus echt respecteren dan weet je wat zijn of haar rol in de organisatie is.
Hoewel de biotechnicus meestal Nederlands spreekt, gebruikt de biotechnicus ook graag
codetaal. i.p., s.c., Wod, art. 9, art. 14 en voor zichzelf gebruikt de Biotechnicus de term: art.
12 functionaris. In deze codering blijken dierverzorger, biotechnicus en research analist wel te
zijn verenigend. Maar waar staat die codering voor?

Artikel 12 (Wod geldend tot 18-12-2014)
Hij die dierproeven verricht, is, onverminderd zijn gehoudenheid de desbetreffende voorschriften, verbonden aan een voor hem geldende vergunning of ontheffing, na te leven, verplicht ervoor zorg te dragen dat de dieren behoorlijk worden verzorgd en behandeld met inachtneming
van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te dien aanzien te stellen regelen.
De Biotechnicus heeft dus nogal een verantwoordelijkheid en is begrijpelijk trots op deze
art. 12 classificering. De biotechnicus houdt met zijn organisatietalent de onderzoekers in het
gareel. Hij is plichtsgetrouw en kijkt niet op een uurtje meer werken. Want voorop staan goede
proeven doen met oog voor het welzijn van de dieren. Een art. 12 functionaris is dus essentieel
voor het dieronderzoek in Nederland.
Als hokjesvrouw heb ik er van genoten om mij onder te dompelen in deze groep jonge en
professionele mensen. In een nieuw wettelijk kader, waarin artikel 12 is komen te vervallen is
de noodzaak voor goede art. 12 functionarissen misschien nog wel groter. Het lijkt mij meer
dan logisch dat we onverminderd onze gehoudenheid met betrekking tot onze collega de art.
12 functionaris, deze ook te koesteren onder de herziene wet op de dierproeven. En welke codering de biotechnicus dan ook voor zichzelf zal gaan gebruiken, de art. 12 functionaris blijft.
De Hokjesvrouw
(Naar een idee van Michael Schaap, De Hokjesman, VPRO)
De Biotechnische dagen in Egmond met veel aanwezige biotechnici voor de hokjesvrouw.
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