Biotechnische Vereniging
blikt terug
Door Herbert Brok, PR-commissie BV
Sinds 2005 wordt er tijdens de Biotechnische Dagen de prijs voor het beste verhaal in Biotechniek
uitgereikt door de Stichting Dier en Maatschappij. Deze prijs is vernoemd naar Henk Stol, maar
steeds minder mensen binnen onze vereniging
hebben hem persoonlijk gekend. Een vereniging die zijn verleden niet kent, heeft ook geen
toekomst, een mooie uitspraak van voormalig
voorzitter Henk Sloetjes. Daarom hier in de BV
spotlight: Wie was drs. H.J. Stol?
Henk Stol was verbonden als proefdierdeskundige bij de Universiteit van Leiden en als dierenarts, veterinair directeur van de afdeling experimentele chirurgie. Hij was medeoprichter van
Landelijke Werkcommissie Laboratoriumdieren (LWL; 1962) een jaar waarin ook de eerste
biotechnische dag plaats vond (toen nog op zaterdag!). Henk Stol: voorvechter van goede proefdierverzorging, gedegen opleidingen, maar ook voor openheid en voorlichting. In 1965 werd
door het LWL, op voordracht van Henk, het voorstel ingebracht om de Biotechnische Vereniging
op te richten. Als het over proefdieren ging, liep je in Nederland Henk Stol tegen het lijf. Of het
nu was tijdens de eerste officiële proefdiercursus die door Stol en zijn collega’s in 1968 op het
R.I.V. werd gegeven, bij de oprichting van de NVP (1969), de opzet van de eerste Art. 9 cursus
(1973), of de Art. 14 opleidingen tot proefdierdeskundige: Henk was het spin in het web. Henk
Stol was zijn tijd ver vooruit, getuige een passage uit een van zijn verhalen uit 1975 (Box 1),
waarvan je de strekking zo in de nieuwste Wod kunt plakken.

Dierverzorging
Een van de belangrijke factoren die de uitslag van een experiment bepalen, is de verzorging van
dieren. Deze moet er op gericht zijn om de dieren ook tijdens de proef zo weinig mogelijk pijn
en ander ongemak te berokkenen. De behandeling van de dieren in de verschillende fasen van
dierproeven vereist daarom deskundig personeel van verschillende opleidingsniveaus.
Bron: Centrum (20-02-1975)
In 1983 ging Henk met pensioen, maar is nog jaren actief gebleven voor proefdierkundig Nederland. Henk Stol was erelid van de BV en erelid van de redactie
Biotechniek. Met zijn overlijden in 1999 verloor proefdierverzorgend Nederland
de godfather van onze huidige proefdieropleidingen, markant detail was dat zijn
begrafenis samenviel met de Biotechnische Dagen.
.... Drs. Henk J. Stol: Een man om in ere te houden !
* Met dank aan dhr. W. Wubs voor informatie.
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