De biotechniek wordt al bijna 60 jaar uitgegeven. De redactie wil het huidige proefdierkundig veld graag laten meegenieten van wat haar voorgangers in de eerste Biotechnieken hebben gepubliceerd. In de rubriek: Uit de gouden doos publiceren we pareltjes van
toen, die vaak nog verrassend actueel zijn.
In de vorige Biotechniek deed Annemarie Baars een levendig verslag van de Rondetafelgesprekken over de fusie van de BV en de NVP. Annemarie schrijft: ‘Menig lid vraagt zich af ‘voel
ik me nog wel thuis in de vereniging. ’ Deze onzekerheid werd ook benoemd bij het oprichten
van de Biotechnische vereniging zelf. Hier een verslag van de eerste (drie) oprichtingsvergaderingen van de Biotechnische Vereniging (BV) in januari van 1966. Daar is te lezen dat ook
toen de discussie gevoerd werd voor wie de vereniging bedoeld is. Lees het stuk en trek je
conclusie of je je thuis kunt voelen in de ‘oude’ en hopelijk ook in de nieuwe vereniging.

Biotechnische vereniging
Uit Biotechniek jaargang 5, 1966. (artikel in originele spelling. red).
In januari hebben de eerste(oprichtings-)vergaderingen plaats gevonden in de districten
Nijmegen, Leiden en Utrecht.
Tijdens deze vergaderingen is er uitvoerig gesproken en gediscussieerd over de naam en
doelstelling, de organisatievorm en de toekomstige activiteiten van de Biotechnische Vereniging. Hierbij werden bepaalde misverstanden zoals bijvoorbeeld de gedachte dat de vereniging alleen bedoeld zou zijn voor dierverzorgers, rechtgezet. Het lidmaatschap staat open
voor allen die hetzij direct of indirect betrokken zijn bij de verzorging van dieren en/of het
wetenschappelijk werk met dieren. Vervolgens werden de voorlopige districtsbesturen gekozen. De wens om deze besturen een zo breed mogelijke basis te geven, door zoveel mogelijk
vertegenwoordigers van verschillende instituten of laboratoria te kiezen, waardoor dan direct
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het contact tussen de leden onderling bevorderd zou worden, was wegens het niet aanwezig
zijn van deze vertegenwoordigers niet steeds uitvoerbaar.
In Nijmegen werden drie personen gekozen, te weten de heren J. Koedam, P. Spaan en Th.
Arts, allen van het Centraal Dierenlaboratorium van de Katholieke Universiteit. Het districtsbestuur van Leiden en omgeving wordt gevormd door Mej. H. Nieuwerkerk en de heren Th.
Hoogenboom van het Radiobiologisch Instituut G.O.-T.N.O. te Rijswijk en W. Zuidervaart van
de Rijksuniversiteit te Leiden en in het districtsbestuur van Utrecht en omgeving zijn gekozen
Mej. L. Dolfin en de heren A. Smit van het Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O. te Zeist, H. Naring
van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Bilthoven, B. v.d. Water van de Rijksuniversiteit te Utrecht en Th. Woertman van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek te Zeist.
Van deze districtsbesturen zijn respectievelijk de heer P. Spaan, Mej. H. Nieuwerkerk en de
heer B. v.d. Water afgevaardigd naar het voorlopig landelijk bestuur dat naast deze personen
wordt gevormd door de heer J. van Gaalen (C. D. L.), Nijmegen, voorzitter; de heer J. Brinkert
(R.B.I.), Rijswijk, secretaris en de heer P. de Jong (R.I.V.), Bilthoven, penningmeester.
Aan het eind van de vergaderingen werd de film ”Erfelijkheid” vertoond, waarin op bijzonder
instructieve wijze de eerste en tweede wet van Mendel werd gedemonstreerd aan de hand
van kruisingen tussen zwart en witte runderen en zwarte en witte al of niet ruwharige cavia’s.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de heer J. Brinkert,Radiobiologisch Instituut,
Lange Kleiweg 151, Rijswijk (Z.H.).
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