Hesse, Nicolaas Coenradus Wouterus Dierenarts, docent aan de Faculteit der
Diergeneeskunde, directeur Instituut Buitenpraktijk; buitengewoon hoogleraar voor het
onderwijs in de ziekten van het varken
(15 juni 1904 te Arnhem - 20 maart 1962 te Utrecht)
Zoon van Nicolaas Hesse en Adriana Foks. Hesse bleef ongehuwd.
Opleiding
Na in 1922 het H.B.S.-diploma te Arnhem behaald te hebben, studeerde Hesse
diergeneeskunde aan de Veeartsenijkundige Hoogeschool te Utrecht. In 1927
afgestudeerd aan de inmiddels faculteit van de Utrechtsche Universiteit geworden
Faculteit der Diergeneeskunde. Proefschrift: De werking van enkele narcotica en
analeptica bij honden en katten (1947).
Loopbaan
Tot 1929 assistent aan de kliniek voor Inwendige Ziekten bij professor Wester. Daarna
vijf jaar hoofdassistent aan de kliniek voor Verloskunde en Gynaecologie bij professor
van der Kaay. Aan beide klinieken was een buitenpraktijk verbonden waarin hij tevens
werkzaam was. Vanaf 1934 was hij paardenarts bij de Militaire Veterinaire Dienst met
standplaats te Apeldoorn en Bergen op Zoom. In 1940, na de capitulatie van het
Nederlandse leger behoorde hij tot een van de vier paardenartsen die in functie mochten
blijven, maar nu bij de Bereden Marechaussee met standplaatsen Apeldoorn en Arnhem.
Op last van de bezetter moest hij zich als Nederlandse militair in 1942 melden en werd op
15 mei als krijgsgevangene naar Polen gestuurd.
In 1945 werd de Militaire Veterinaire Dienst opgeheven en ging hij bij de Kliniek voor
Kleine Huisdieren werken aan een promotieonderzoek over de werking van enige
narcotica en analeptica.
In 1946 was dit onderzoek gereed en ging hij weer terug naar de kliniek voor Inwendige
Ziekten bij professor Beyers, die in februari 1947 ook als zijn promotor optrad. Hij werd
belast met de leiding der werkzaamheden bij de Buitenpraktijk van de Faculteit en de
opleiding van co-assistenten in het klinisch werk onder praktijkomstandigheden. In 1958
werd deze uitgebouwd tot een zelfstandig instituut. Bij K.B. van 27 februari 1962 werd
hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de klinische diagnostiek en de inwendige
ziekten van het varken. Nog geen maand later is hij plotseling overleden.
Verdiensten
1e Opleiding en praktische scholing van vele honderden dierenartsen, die tussen 1929 en
1934 en 1946 en 1962 zijn afgestudeerd. Hij was een enthousiast docent en hij werd door
de veehouders binnen het praktijkgebied zeer gewaardeerd.
2e Hoofdredacteur van het tijdschrift Diergeneeskundig Memorandum, dat zich vooral
richt op de praktiserende dierenartsen en de studenten. Hierin publiceerde hij een tiental
overzichtsartikelen.
3e Het initiëren van onderwijs en onderzoek betreffende ziekten van het varken.
Publikaties
Naast het proefschrift, getiteld: De werking van enkele narcotica en analeptica bij
honden en katten (1947) bewogen zijn publikaties, waarbij vaak met anderen werd

samengewerkt, zich voornamelijk op het gebied van de klinisch toegepaste
diergeneeskunde. In de periode 1931-1935 betroffen zij de verloskunde en tussen 1948 en
1961 vooral de therapie bij grote huisdieren.
Overzichten in Publikaties en dissertaties…1921-1971. Utrecht, 1981. p. 35, 154, 201205, 251-252 en bij Hamstra, p. 65-66.
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