Dehne, Heinrich Friedrich Samuel Militair paardenarts, directeur van de Militair Veterinaire
Dienst
(1794 te Berlijn - 4 october 1867 te 's-Gravenhage)
Gehuwd met A.C. Reyers. Geen kinderen.
Opleiding
Na in maart 1815 te Berlijn examen tre hebben afgelegd, werd hij door de Nederlandse gezant te
Berlijn, generaal De Perponcher, uitgenodigd om als paardenarts in dienst te treden van het
Nederlandse leger. Hij onderwierp zich bij de daarvoor aangestelde commissie te Leiden op 2
april 1815 opnieuw aan een examen en werd daarna aangesteld als paardenarts 1ste klasse met de
rang van adjunct-onderofficier. In het begin van 1817 moest hij opnieuw examen afleggen
volgens een programma dat op 12 augustus 1816 door een commissie te Leiden, waarvan prof.
S.J. Brugmans voorzitter en prof. G. Sandifort secretaris was, werd vastgesteld. Dit examen
diende om de paardenartsen in hun rang te bevestigen of daarin te verhogen. Bij Kon. Besluit van
6 juni 1816 was namelijk bepaald, dat de meest bekwamen aan de rang van 2e luitenant zouden
worden geassinmileerd; dit was het geval met Dehne. In maart 1846 kreeg hij, na opnieuw
afgelegd examen, de titulaire rang van kapitein.
Loopbaan
In juni 1840 werd hij belast met de leiding van de 1ste militaire hoefsmidschool. In september
1848 werd hij van Amersfoort naar 's-Gravenhage overgeplaatst, alwaar hij in april 1849 als
paardenarts 1ste klasse werd gepensioneerd. Hij werd toen benoemd tot veearts aan de koninklijke
stallen. In 1854 maakte hij deel uit van een commissie tot opsporing der oorzaken van het grote
verlies aan paarden bij de cavalerie. Op 15 april 1855 werd hij lid van het Centraal
Veeartsenijkundig Genootschap. Met ingang van 1 januari 1857 werd hij als paardenarts 1ste
klasse in actieve dienst hersteld en belast met de functie van directeur van de Militaire
Veterinaire Dienst. Op 5 november 1857 werd hij defintief als zodanig benoemd en kreeg hij de
rang van majoor. Hij mengde zich echter teveel in de diesntaangelegenheden bij de verschillende
regimenten, waardoor de Militair Veterinaire Dienst bij K.B. nr. 59 van 13 december 1862 weer
onder de inspecteur van de Geneeskundige Dienst van de Landmacht werd gesteld en Dehne
voorgoed gepensioneerd werd.
Onderscheiding
Hij was Ridder der Orde van de Eikenkroon
Geschriften
Dehne heeft aan de pers niets toevertrouwd, maar wel verschillende rapporten uitgebracht en een
manuscript nagelaten, dat volgens de Catalogus van de Bibliotheek der Maatschappij ter
bevordering van de Veeartsenijkunde in Nederland door D.F. van Esveld (Utrecht, 1903, p. 18)
de titel had: Geschiedkundige verhandeling omtrent het militair veterinairwezen van voor 1830,
betrekkelijk het personeel, hunne positie, betaling etc. met 2 bijlagen, gedateerd september 1863
(dat echter nog opgespoord dient te worden)..
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