
Veenbaas Hzn,  Anne  Dierenarts, directeur Gezondheidsdienst voor Vee in Friesland. 

(6 mei 1884 te Knijpe (Schoterland, Frl.) –  1 oktober 1939 te Leeuwarden)  

Zoon van Hans Veenbaas en Metje Fabriek 

Gehuwd (06-02-1908) met Mina Hogeveen, geboren te Nieuwehorne. 

 

Opleiding  

Middelbaar onderwijs aan de Rijks HBS te Heerenveen en te Leeuwarden. 

Studie Diergeneeskunde in Utrecht, afgestudeerd in 1907 (cum laude) 

 

Loopbaan 

Tijdens zijn studietijd reeds een bijzondere staat van dienst (uitstekende studie resultaten en 

vele bestuurlijke functies). Zeer gewaardeerd praktiserend dierenarts te Lemmer (1907-1911) 

en daarna te Wolvega (1911-1918). 

Op 1 januari 1908 benoemd tot hygiëne-consulent in dienst van het  

Friesch Rundvee Stamboek, met de opdracht om in samenwerking  met de Friese practici en 

veehouders de abortus- en steriliteitsbehandeling te verbeteren. 

In 1919 nam hij ook de bestrijding van de rundertuberculose ter hand, hetgeen leidde tot de 

oprichting (door het Friesch Rundvee Stamboek en de Bond van Coöperatieve 

Zuivelfabrieken in Friesland) van de Gezondheidsdienst voor Vee in Friesland.  Veenbaas 

werd directeur van deze dienst en is dat tot zijn overlijden in 1939 gebleven.  

    

Verdiensten 

Grondlegger en motor van de georganiseerde dierziektenbestrijding in Friesland, 

vormgever van de gezondheidsdienst voor vee in Friesland en inrichter van het daarbij 

behorende laboratorium. 

Hij vervulde  vele bestuurlijke functies vervuld, o.a. binnen de Maatschappij  

voor  Diergeneeskunde in de Commissie tot Reorganisatie, de Sera- en Entstoffen commissie 

en de Veterinaire Gezondheidscommissie en daarnaast in vele commissies van de Afdeling 

Friesland.  

Op landbouwgebied was hij actief als leraar aan de Rijkslandbouwwinterschool te 

Leeuwarden. Hij had zitting in diverse commissies van de Friese Maatschappij van Landbouw 

en hij was hij voorzitter van het Genootschap voor Melkkunde. 

Ook was hij actief in de lokale politiek. Zo was hij in Wolvega raadslid van de gemeente 

Weststellingwerf en in Leeuwarden vanaf 1927 tot zijn overlijden lid van de Provinciale 

Staten voor de Vrijzinnig Democratische Bond. Hij was, tot zijn overlijden, tevens voorzitter 

van de afdeling Leeuwarden van die Bond.     

               

Publikaties 

Op 20 juni 1935 gepromoveerd op het proefschrift Diagnostiek en bestrijding van de abortus 

Bang in Friesland. 

Meerdere publicaties in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en in het Nederlands Tijdschrift 

voor Geneeskunde over de bestrijding van de rundertuberculose. 

  

Referenties  

Gezondheidsdiensten voor vee. Dr. A.H.Veenbaas, Tijdschrift voor Diergeneeskunde,64, 

1141-1147, 1937; 

C. Tenhaeff; P. Sjollema. ‘In Memoriam’. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 66, 1097-1101, 

1939. 

 

(J.W. Zantinga) 


