
Setten, Dirk van Veearts 

(17 september 1809 te Tiel – 3 juni 1858 te Onderdendam, gem. Bedum) 

 

Zoon van de kruidenier Dirk van Setten en Catharina Margaretha Banck. 

Gehuwd op 20 juni 1832 met Engelina Peppink; een zoon, eveneens Dirk geheten, die ook 

veearts werd en daarnaast een praktijk had als genees-, heel- en verloskundige (te Godlinse in 

Groningen) en een dochter. 

 

Opleiding 
Aanvankelijk studeerde hij, op wens van zijn moeder, voor onderwijzer. Na haar overlijden 

volgde hij zijn persoonlijke wens om veearts te worden, daartoe mede aangespoord doordat 

zijn oudere broer H.C. van Setten apotheekbediende was bij de RVAS. Hij begon de opleiding 

in 1826 en werd op 30 juli 1830 gediplomeerd als veearts der 1ste klasse. 

 

Loopbaan 
Op 1 september 1830 opende hij zijn praktijk, nadat hem Onderdendam (Groningen) als 

standplaats was aangewezen, alhoewel hij voor rekening van de provincie Gelderland had 

gestudeerd.  In 1840 werd hij assistent van de keurmeester der dekhengsten in de provincie 

Groningen en volgde deze na diens overlijden op. 

Op 28 juni 1848 werd hij benoemd tot lid van het Centraal Veeartsenijkundig Genootschap. 

Daar hij door de grote afstand en de slechte wegen slechts zelden aan de bijeenkomsten kon 

deelnemen, verzocht hij op 28 augustus 1854 tot rustend lid te worden verklaard. 

 

Verdiensten 
Van Setten werd geprezen om zijn grote bijdragen aan de paardenfokkerij in de provincie 

Groningen. Hij was naast een bekwaam veearts een uitmundend paardenkenner, wiens advies 

graag werd gevraagd en wiens rapporten aan het provinciaal bestuur en de Commissie voor 

Landbouw werden gewaardeerd. 

 

Publicaties 
Aan het Veeartsenijkundig Magazijn droeg hij een drietal artikelen bij (in deel 3 en 6). In het 

Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en physiologie schreef hij over de palissadeworm,  in 

het Tijdschrift van het Genootschap ter bevordering van de Nijverheid te Onderdendam over 

inenting tegen mond- en klauwzeer, en in Verhandelingen over verschillende vee-

artsenijkundige onderwerpen van 1850 over de varkensziekte. 

Hij vertaalde uit het Duits: De ervarene paardenkooper door F.G. Ledeboer (Groningen, 

1842). 
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