
Numans, Siebe Riksterus Hoogleraar Veterinaire Heelkunde. 

17 maart 1913 te Coevorden - 3 januari 1988 te Amersfoort 

Zoon van Hermanus Mathias Numans (*Singkawang, 1874), directeur Posterijen (Vianen) en 

Rikste Goeman Pott (*Winschoten, 1885).  

Huwde met Gerry Rutgers (*Vriezenveen, 1919– Utrecht, 1972) in 1942. Uit dit huwelijk werd in 

1957 een zoon, Mattijs Everard, geboren. 

 

OPLEIDING: Na het lager onderwijs werd de middelbare schoolopleiding aan de Rijks-H.B.S. in 

's-Hertogenbosch voltooid in 1930. Daarna volgde de studie Diergeneeskunde in Utrecht, waar 

hij in 1936 het dierenartsdiploma behaalde. Vervolgens vervulde hij als paardenarts zijn militaire 

dienstplicht, waarna hij assistent werd aan de Chirurgische Kliniek bij Prof. dr. J.H. Hartog. 

Zijn promotie volgde in 1942 op het proefschrift getiteld Over de groote epidurale anaesthesie 

bij het rund. 

 

LOOPBAAN: Ten tijde van de promotie had hij zich reeds gevestigd als praktiserend dierenarts 

in Ede, waar hij veel aandacht besteedde aan heelkundige problemen bij zowel grote als kleine 

huisdieren. In 1949 werd hij benoemd tot hoogleraar in de heelkunde en de verloskunde aan de 

veterinaire faculteit van de Universiteit voor Indonesië te Bogor.  In 1952 keerde hij terug naar 

Utrecht omdat hij het jaar ervoor tot opvolger was benoemd van de plotseling overleden Prof. 

J.H. Hartog. Hij aanvaardde zijn ambt officieel in 1953 met een oratie, getiteld: De 

maagdarmchirurgie bij paard en rund. 

 

VERDIENSTEN: Aanpak van velerlei heelkundige problemen bij de landbouwhuisdieren; 

uitbouw van het Instituut voor Chirurgie tot een drukke kliniek met aanvankelijk veel aandacht 

voor de maagdarmchirurgie, met name bij het rund, maar later ook voor diverse orthopaedische 

problemen bij paarden en runderen. Hij beijverde zich voor de ontwikkeling van de 

ondersteunende randgebieden als de röntgenologie en de anaesthesiologie, die daardoor tot 

erkende afzonderlijke disciplines werden op de Faculteit der Diergeneeskunde.  

Voorzitter van de Faculteit der Diergeneeskunde van 1965-'69. 

Internationale betrokkenheid als mede-oprichter en voorzitter resp. secretaris van de European 

Society for Veterinary Surgery en als vertegenwoordiger van de Kon. Ned. Maatschappij voor 

Diergeneeskunde bij de World Veterinary Association en de Federation of Veterinarians of the 

E.U. (F.V.E.) 

Actief inzake maatschappelijke en beroepsethische aspecten van de diergeneeskunde, onder meer 

door lidmaatschap en voorzitterschap (1957-'65) van de Ereraad van de Kon. Ned. Maatschappij 

voor Diergeneeskunde. 

 

ONDERSCHEIDINGEN: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1979). Erelid van de 

Kon. Ned. Maatschappij voor Diergeneeskunde (1980). 

 

PUBLICATIES: Lijsten in: Publikaties en Dissertaties 1921-1971 (samenst. A. Mathijsen) 

Utrecht, 1981. p.157, 169, 241-247, 281, 333;  A.W. Kersjes en  F. Németh. De Veterinaire 

Heelkunde 25 jaar in de Uithof. Utrecht, 1993;  De Kliniek voor Heelkunde 1907-1998. Van 's 

Rijksveeartsenijschool tot Faculteit der Diergeneeskunde. Utrecht. 1998. p. 130-142. 

 

BIOGRAFIE: A.W. Kersjes, E. Lagerwey en C.C. van de Watering. ‘In memoriam’. Tijdschrift 

voor  Diergeneeskunde, 113, 710-712, 1988. 



                                                                                                                               

 (A.W. Kersjes) 

     


