Bubberman, Cornelis. Dierenarts, bacterioloog, specialist tropische dierziekten.
(8 mei 1888 te Schiedam – 18 februari 1945 in het interneringskamp te Neuengamme,
Duitsland)
Zoon van ...
Gehuwd met ....
Kinderen. . . (in ieder geval twee zonen)
Opleiding
Lagere school en hogere burgerschool te Schiedam. Studie veeartsenijkunde aan de
Rijksveeartsenijschool te Utrecht vanaf 1906; in 1910 cum laude geslaagd voor het veeartsdiploma. In 1920 (tijdens verlof uit Nederlands Oost-Indië) te Utrecht gepromoveerd tot doctor in
de veeartsenijkunde op een proefschrift getiteld: Bijdrage tot de kennis der microsporie, in het
bijzonder bij de geit. Invloedrijke leerneesters: Prof. dr L. de Blieck . . . . .
Loopbaan
1910-1911 assistent bij professor J. Wester, hoogleraar/directeur van de Kliniek voor Inwendige
Ziekten, Rijksveeartsenijschool te Utrecht; 1911-1916 medewerker/bacterioloog van het
Veeartsenijkundig Laboratorium te Buitenzorg, Nederlands Oost-Indië onder Dr L. de Blieck;
1916-1921 Ieraar klinische vakken aan de Nederlands-Indische Veeartsenijschool te Buitenzorg;
1921-1935 directeur van het Veeartsenijkundig Instituut, vanaf 1932 tevens tijdelijk hoofd van de
Nederlands-Indische Veeartsenijschool; kort daarna werden zowel het instituut als de school
ondergebracht bij de Burgelijke Veeartsenijkundige Dienst en volgde benoeming tot onderdirecteur van deze dienst. Na repatriëring van 1935-1945(?) keuringsdierenarts bij het openbaar
slachthuis van de gemeente Rotterdam.
Dienstreizen naar Onderstepoort, Zuid-Afrika (1921), Australië (1923) en Brits Indië ( 1928) ter
bestudering van diergeneeskundige vraagstukken in de tropen, van het veeartsenijkundig onderwijs
en van de problematiek rond de import van vee in Nederlands-Indië.
Hij was lid van de Natuurwetenschappelijken Raad van Nederlands-Indië; nam deel aan
verschillende internationale natuurwetenschappelijke en veeartsenijkundige congressen.
Verdiensten
Hij zette het werk van zijn voorgangers in Buitenzorg voort en maakte van het Veeartsenijkundig
Instituut een gerenommeerd centrum voor de onderkenning en bestrijding van dierziekten en voor
de productie van verschillende waardevolle sera en entstoffen (tegen miltvuur , septicaemia
haemorrhagica, boutvuur), waardoor het mogelijk werd de dierziektebestrijding in NederlandsIndië in geheel andere banen te leiden; hij introduceerde de intracutane tuberculinatie.
Als onderzoeker op het terrein van de infectieziekten in de tropen; heeft hij persoonlijk bijgedragen
aan de kennis en bestrijding van malleus, microsporiose, 'Cascada' (dermatitis squamosa et crustosa
circumscripta) bij het rund, surra, trichomoniasis en stephanofilariosis bij rund en geit. Zijn
onderzoek kenmerkte zich door nauwkeurige waarneming en beschrijving.
Hij bepleitte een theoretische en praktische opleiding in de tropische dierziekten in Utrecht, aan te
vullen met een stage op het Veeartsenijkundig Institiuut te Buitenzorg.
Hij wees op de grote betekenis van zoönoses en bepleitte de noodzakelijkheid van een leerstoel
voor vergelijkende geneeskunde aan de Veeartsenijkundige Hoogeschool, later Veeartsenijkundige
Faculteit van de Rijks Universiteit Utrecht (stelling bij proefschrift 1920); schreef vele referaten, in
het bijzonder van artikelen uit het NederlandsTijdschrift voor Geneeskunde maar ook uit de Deense
literatuur; publiceerde over verschillende onderwerpen, met name over infectieziekten.
Hij was lid van de redactie der Nederlandsch-Indische Bladen voor Diergeneeskunde en
Dierenteelt en was van 1938 tot 1944 lid en secretaris van de redactie van het Tijdschrift voor
Diergeneeskunde.

Hij was in Nederlands-Indië, en daarna in Nederland, sociaal en bestuurlijk actief in
veeartsenijkundige verenigingen, de Buitenzorgse schoolvereniging en andere organisaties.
Onderscheiding
Officier in de Orde van Oranje-Nassau (1933)
Publicaties
Overzicht bij L. de Blieck's "In memoriam", Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 70, p. 226-230,
1945.
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