In Memoriam Reinder Hoenderken

Op 29 juni jl. is Reinder Hoenderken plotseling overleden. Reinder werd geboren op 22 januari
1944 te Gieten (Drente). Na het behalen van het HBS_B diploma begon hij in 1963 aan de
diergeneeskundige opleiding aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na een onderbreking van twee
jaar voor het vervullen van de militaire dienstplicht behaalde hij in 1974 het dierenartsdiploma
waarmee hij in de voetsporen van zijn vader trad. In dat zelfde jaar werd hij wetenschappelijk
medewerker op het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek ‘Schoonoord’ te Zeist, alwaar hij
als promovendus onderzoek deed. Zijn onderzoek over effectiviteit van elektrische bedwelming
van slachtvarkens, waarop hij in 1978 promoveerde, en waarvoor hij de Felix Wankel Tierschutz Forschungs prijs heeft ontvangen, waren de mooiste jaren van zijn veterinaire carrière en
wetenschappelijk vorming. Eén van zijn stellingen in zijn proefschrift was dat anesthesie van
proefdieren dient geschieden door of onder leiding van een dierenarts, en dat het tevens noodzakelijk is dat hiervan een protocol wordt bijgehouden. Bij zijn afscheidssymposium in 2006
heeft hij de stelling aangevuld met een ‘dierenarts of andere deskundige’.
Enkele weken na zijn promotie tot doctor in de diergeneeskunde werd hij bij de Veterinaire
Dienst aangenomen als inspecteur in regio Rotterdam. In 1982 heeft Reinder in Den Haag en
in Leidschendam meegewerkt aan het aanpassen van de voorschriften in de Vleeskeuringswet
over bedwelmingsmethoden van slachtdieren. In 1985 werd Reinder belast met het toezicht op
de naleving van de Wet op de dierproeven in regio Oost van de Veterinaire Inspectie. In 2001,
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bij de vorming van de Centrale Handhaving Dierproeven, kreeg hij een landelijke inspectietaak.
Gedurende zijn loopbaan heeft hij het onderdeel ‘wetgeving’ in de art 9 cursussen vele jaren
met verve gedoceerd. Na zijn pensionering in 2006 is hij door de voorzitter van de Universiteit
Maastricht gevraagd om het voorzitterschap van de DEC van de universiteit op zich te nemen.
Dit heeft hij gedaan tot het moment van zijn overlijden.
Reinder was een markante persoonlijkheid, toegewijd en gedreven, met zo zijn eigen ideeën
over wet en regelgeving. Hij nam daarbij nooit een blad voor de mond waarmee hij zijn organisatie soms een beetje tot wanhoop bracht. Buiten werktijd was Reinder een gezellige, joviale
man, trots op zijn vrouw Sophie en zijn zonen Teun Hugo en Hildeward. Reinder vertelde
geregeld enthousiast over zijn hobby treinen en degenen die hij tot zijn intimi rekende, mochten
mee op zijn zolder om zijn spoorbaan te zien. Op de halfjaarlijkse artikel 14 bijeenkomsten was
Reinder een gangmaker en kon eenieder genieten van zijn niet onverdienstelijke pianospel.
In Reinder verliezen wij een gezellige, maar bovenal bevlogen dierenarts die het welzijn van
dieren hoog in het vaandel had. Reinder is 71 jaar geworden.
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