Bruin, Martinus Gerardus de Veearts, leraar aan 's Rijks Veeartsenijschool
(23 december 1858 te Utrecht - 7 maart 1908 te Utrecht)
Opleiding/Loopbaan
Studie aan 's Rijks Veeartsenijschool van 1875-1879. Na zijn afstuderen als veearts vestigde
hij zich te Zaltbommel. In 1881 benoemd tot plaatsvervangend districtsveearts. In 1893
benoemd tot leraar aan 's Rijks Veeartsenijschool om onderwijs te geven in de verloskunde,
gerechtelijke veeartsenijkunde, veeteelt, vleeskeuring, ambulatoire en polykliniek.
De Bruin was vice-voorzitter en daarna voorzitter van de Maatschappij ter Bevordering van
de Veeartsenijkunde, van 1887-1898. Van 1898 tot zijn dood was hij mederedacteur van het
Tijdschrift voor Veeartsenijkunde en Veeteelt, en van 1900 tot zijn overlijden mederedacteur
van de Berliner tierärztliche Wochenschrift. Vanaf 1898 refereerde hij de Nederlandse
veterinaire literatuur voor de Jahresberichte der Veterinärmedizin.
Na het overlijden van zijn ambtgenoot M.H.J.P. Thomassen in 1906 nam hij vrijwillig een
deel van diens onderwijstaak over, zodat hij voortaan ook de colleges zou geven in bijzondere
pathologie en therapie, de methoden van klinisch onderzoek en de interne kliniek van grote
huisdieren. Hij nam tevens het initiatief tot stichting van een runderkliniek.
Hij overleed op 49-jarige leeftijd aan de gevolgen van een tijdens een tandheelkundige
operatie opgelopen infectie, zeer betreurd door collegae en studenten. Bij zijn begrafenis werd
o.m. het woord gevoerd door H.J. Lovink, directeur-generaal van de landbouw. Door
veterinair Nederland werd een fonds bijeengebracht voor een grafmonument en een door Pier
Pander vervaardigde marmeren portretplaquette.
Verdiensten
De Bruin was een voortreffelijk docent. Hij onderscheidde zich vooral op obstetrisch gebied.
Dit had tot gevolg dat hij werd uitgenodigd om de verloskunde van het rund te bewerken voor
het grote Handbuch der tierärztlichen Chirurgie und Geburtshilfe onder redactie van J. Bayer
en E. Fröhner. In 1897 verscheen zijn Geburtshilfe beim Rind, een werk dat zodanig op prijs
werd gesteld dat hiervan in 1902 in New York een Engelse vertaling verscheen. In datzelfde
jaar verscheen in het Duits een verbeterde en vermeerderde druk, in 1910 gevolgd door de 3e
druk in een bewerking door A. Tapken. Postuum werd in dezelfde serie, als band 7, deel 2,
zijn Geburtshilfe bei den kleineren Haustieren gepubliceerd.
Publicaties
Voor een volledige lijst van geschriften, zie de necrologie, of voor de periode na 1893: Een
eeuw Veeartsenijkundig Onderwijs (Utrecht, 1921) p. 152-153.
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