Hartog, Johan Hendrik . Hoogleraar Veeartsenijkundige Heelkunde
(16 maart 1885 te Baarn - 24 augustus 1950 te Amersfoort)
Zoon van Johannes Hartog en Sophia Johanna Kilian. Hij huwde op 4 april 1912 in Rotterdam
Helena Eva Cornelia Vrolijk Uit dit huwelijk werden twee zonen en een dochter geboren.
Opleiding
Initiële opleiding te Baarn en teAmersfoort. In 1909 gediplomeerd als veearts aan 's Rijks
Veeartsenijschool te Utrecht. Promotie te Bern in 1914 op het proefschrift, getiteld: Neue
Untersuchungen über Staphylococcus botryogenes.
Loopbaan
Na het afstuderen enige jaren practiserend veearts te Culemborg; in 1911 buitengewoon leraar aan
's Rijks Veeartsenijschool; in 1914 opvolger van Dr. W.C. Schimmel. In 1918 hoogleraar aan de
Veeartsenijkundige Hoogeschool; vanaf 1925 tot aan zijn dood in 1950 aan de Faculteit der
Veeartsenijkunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1924-1925 was hij de laatste RectorMagnificus van de Veeartsenijkundige Hoogeschool
Verdiensten
Tijdens zijn leiding van de Chirurgische Kliniek voor Paarden (later genoemd Kliniek voor
Heelkunde der Grote Huisdieren) kwam in 1916 een nieuw kliniekgebouw gereed. Hij gaf veel
aandacht aan asepsis, antiseptiek en anaesthesie. Van dit laatste getuigen de proefschriften uit die
tijd, die handelden over de toepassing van chloralhydraat bij het paard (intra-veneus) en de big
(intra-peritoneaal) en over de ruggemergs- en de epidurale anaesthesie bij resp. paard en rund. De
kliniek verwierf onder zijn leiding een goede reputatie op het gebied van de chirurgische
aandoeningen bij het paard, inzonderheid de kreupelheidsdiagnostiek en de hoefziekten. Vele
nieuwe operatieve behandelingsmethoden werden ingevoerd, zoals voor cornage en kribbebijten bij
het paard en de rumenotomie en de klauwamputatie bij het rund. Zijn ervaring en kundigheid
kwamen mede tot uiting in de vele extramurale consulten die hij verleende.
Onderscheiding
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1925). Op 18 maart 1954 werd in het Instituut voor
Veterinaire Chirurgie een bronzen plaquette met zijn borstbeeld, vervaardigd door de amanuensis
Johannes Both. onthuld.
Publikaties
ca. 75 (overzichts)artikelen en klinische lessen. Lijsten in: Publikaties en dissertaties 1921-1971
(samenst. A. Mathijsen) Utrecht, 1981. p. 200, 225, 238-242; en in: De Kliniek voor Heelkunde
1907-1998. Van 's Rijksveeartsenijschool tot Faculteit der Diergeneeskunde.Utrecht, 1998. p. 135139.
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G.J. Loran. In memoriam. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 75, 779-781, 1950.
(A.W. Kersjes)

