Hoogland, Hendrik Dierenarts, wetenschappelijk medewerker van het Pathologisch
Instituut van de Veeartsenij kundige Hoogeschool, later de Faculteit der Veeartsenijkunde,
van 1920-1937.
( ….. 1884 te Utrecht - 22 december 1937 te Utrecht).
Hij stamde uit een geslacht, waarin het beroep van veearts/empirist gedurende meer dan twee
eeuwen van vader op zoon was overgegaan.
Gehuwd met ….. in 19….. , uit welk huwelijk twee kinderen werden geboren.
Opleiding
Na de middelbare school volgde hij de diergeneeskundige studie aan ’s Rijksveeartsenijschool te Utrecht (1903 - 1907).
In 1926 promoveerde hij in Utrecht met lof op het proefschrift Het primaire levercarcinoom
bij de dieren. Een vergelijkend pathologisch anatomisch onderzoek onder leiding van Prof.
dr. H. Schornagel.
Loopbaan
Na zijn afstuderen werd hij assistent in de praktijk van zijn vader (1907 – 1920). Daarnaast
was hij tijdelijk keurmeester aan het Utrechtse abattoir en gemeenteveearts van de gemeenten
Bunnik en Odijk.
In 1920 werd hij benoemd tot assistent bij het Pathologisch Instituut, spoedig gevolgd door
een bevordering tot prosector, later aangeduid als conservator (1921 – 1932). In 1932 werd hij
ten gevolge van de bezuinigingen in het hoger onderwijs op wachtgeld gesteld, waarop door
zijn omgeving met afkeuring werd gereageerd. Zo schrijft de bekende medische patholoog –
anatoom Prof. dr. E.C. van Rijssel in een brief aan Hoogland: “ Met afschuw las ik je brief
van een maand geleden. Ik vind het meer dan schandalig, dat zoiets maar tegen beter weten in
en tegen alle recht en billijkheid kan gebeuren. Maar het is overal hetzelfde. Voor hun eigen
hachje zorgen de mensen wel; een ander raakt ze niet ”. Hoogland bleef echter doorwerken en
werd kort daarop weer assistent aan het instituut.
Verdiensten
In het ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Nederlandse Patholoog-Anatomen
Vereniging (NPAV) uitgegeven boek Patholoog-anatomen vóór ons wordt Hoogland
gekenschetst als een hoogst bekwame veterinair patholoog-anatoom. Hij was een nauwgezette
en intelligente onderzoeker. Zijn wetenschappelijke interesse betrof vooral tumoren en
parasitaire aandoeningen. Hij legde als eerste een verband tussen de invasie van trematoden in
afvoergangen van de pancreas en het ontstaan van het pancreascarninoom bij de kat.
Hij onderhield intensieve contacten met medische patholoog-anatomen tijdens refereeravonden en coupebesprekingen. Van 1932-1937 was hij secretaris van de Nederlandse PatholoogAnatomen Vereniging ( NPAV).
Hij was een ijverige, betrouwbare, onbaatzuchtige en zorgzame medewerker.
“He should be remembered also as a scientist who became an innocent victim of academic
politics, a realm which in all countries is populated by too many administrative bureaucrats,
no matter how few their numbers” (Saunders, 1996).
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