
Boogaerdt, Adriaan Dierenarts 
(3 maart 1915 te Gouda - 8 juni 2002 te Lekkerkerk) 
Zoon van Adriaan Boogaerdt, directeur/ eigenaar lampenfabriek ‘Apex Lampworks’ te 
Utrecht en van Geertruida Amsingh, verpleegster. In 1941 gehuwd met Suzanne Maria 
Oskam (1912-2000). Uit dit huwelijk werden twee zonen en een dochter geboren.  
 
Opleiding 
Rijks-HBS te Den Haag (diploma 1933); studie biologie, Gemeente Universiteit te 
Amsterdam (1933-1934); studie diergeneeskunde, Rijksuniversiteit te Utrecht (diploma 
1941). 
 
Loopbaan 
Boogaerdt was van 1941 tot 1978 practicus in Nieuwveen in de noordelijke Rijnstreek van 
Zuid-Holland. Daarnaast verrichtte hij als plaatsvervangend inspecteur van de Veterinaire 
Dienst twee dagen per week de veekeuring op de markt in Leiden. Enkele jaren had hij 
bovendien de supervisie over de ondertussen verplichte veterinaire keuring in 
kippenslachterijen in zijn rayon en hij was enige tijd hoofd van de vleeskeuringdienst in 
Delft. Hij heeft na de overdracht van zijn praktijk nog enkele jaren als specialist voor 
duivenziekten gefunctioneerd. 
 
Verdiensten 
Boogaerdt heeft als een der eerste dierenartsen in Nederland in 1946 de sectio caesarea bij 
het rund en later bij het schaap toegepast. Zijn publicatie uit 1960 over de sectio caesarea bij 
het staande rund is van grote betekenis geweest voor de massale overschakeling van de 
embryotomie op de sectio caesarea door de dierenartsen-practici.  
In 1946 voerde hij onder praktijkomstandigheden de operatieve behandeling van 
traumatische gastritis bij het rund uit. Hij kwam eind jaren veertig tot de conclusie, dat een 
dergelijke behandeling alleen zinvol is bij een acute perforatie. Op grond van eigen 
haematologisch onderzoek stelde hij bij iedere geval de diagnose ‘acuut of chronisch’ vast.  
Dankzij zijn inzicht in de tbc-bestrijding ging men regionaal uiteindelijk over tot de methode 
Bang, waarbij een strenge scheiding werd gemaakt tussen geïnfecteerde en niet-
geïnfecteerde dieren. Ook werd op zijn initiatief het sputumonderzoek als zijnde 
onbetrouwbaar afgeschaft. 
 
Boogaerdt was een gepassioneerd en veelzijdig student en practicus. Hij heeft in de jaren 
1935 tot 1937 als voorzitter van de veterinaire studentenvereniging ‘Cerebellum’ en daarna 
van de Diergeneeskundige Studenten Kring grote invloed gehad op de ontwikkeling van het 
gezelligheidsaspect van het veterinaire studentenleven. 
Hij was voorzitter van de afdeling Zuid-Holland van de Maatschappij voor Diergeneeskunde 
van 1947 tot 1953; was lid van de landelijke commissie tbc-bestrijding en plaatselijk 
secretaris van de Maatschappij voor Landbouw. Daarnaast was hij secretaris van de Kring 
Gouda van praktiserende dierenartsen. 
 
Onderscheidingen 
Bij zijn afscheid van de praktijk in 1978 werd Boogaerdt benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Hij was erelid van een postduivenvereniging. 
 
Publicaties 
(alle in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde, TvD) 



‘Eenige praktijkervaringen betreffende de vreemd lichaam operatie’ 72 , 175-176, 1947; 
‘Enige complicaties bij de vreemd lichaam operatie’ 72, 764-766, 1947;  
‘Iets over gebruik en werking van Robasfer’ 74, 270; ‘Iets over retentio secundinarum’ 74, 
271, 1949;  
‘De metaal-detector als hulpmiddel bij de diagnose van de gastritis traumatica’ 74, 621-623, 
1949;  
(samen met A. Hoogendoorn) ‘Tuberculosebestrijding in het Westen van ons land’ 
74, 606-608, 1949;  
(samen met A.H.H. van Royen) ‘Over het voorkomen van haptoglobine in het bloed van het 
rund’ 74, 818-820, 1949; 
‘Traumatische gastritis bij het rund’ 77, 570-573; ‘Sectio caesaria bij schapen’ 77, 573; 
‘Torsio uteri in de 9e drachtigheidsmaand’ 77, 684-685, 1952;  
‘Sectio caesarea bij het rund’ 78, 310-312; ‘Enige praktijk-indrukken van intraperitoneale 
penicilline-streptomycine injecties bij acute peritonitis van rund en schaap’ 78, 683-685; 
‘Sectio caesarea bij schapen’ 78, 842-847, 1953; 
(samen met W. Veenendaal) ‘Enige praktijkervaringen met Hibitane Pessaries’ 81, 501-502, 
1956; 
‘Sectio Caesarea bij het staande rund vanuit de linkerflank’ 85, 1353-1359, 1960; 
‘Enige praktijkervaringen met sectio caesarea bij het rund’ 96, 405-406, 1971. 
 
Biografie 
Breure J. ‘In memoriam Adriaan Boogaerdt’ TvD, 127, 502-503, 2002. 
 
(E.P. Oldenkamp) 

 


