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De qesckiedenis Vms de diergeneeskunde 
in 00ststeflinqwe4 

Doelstelling: 

Een onderzoek naar de ontwikkeling van de diergeneeskunde in de gemeente 
Ooststellingwerf. 

De gedachte dat zoveel van wat heeft plaats gevonden, verloren kan gaan wanneer her 

niet opgeschreven is, vormde de aanleiding tot dit historisch overzicht. 

Dc schrijvers, beiden praktiserende dierenartsen in Ooststellingwerfvanaf 1957 tot 1993, 

hebben een onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de diergeneeskunde, vanaf het 

moment dat de eerste gediplomeerde vcearts zich vestigde in Ooststellingwerf. 

De qesthiedenis van de diergeneeskunde 
4 	in 09ststeUinqwe4 



InIeidinq 

Ooststellingwerfvormt met Weststellingwerf binnen Friesland een gebied, de Stellingwer-
yen, dat zich onderscheidt met een eigen identiteir, taal en cultujar. 
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De historische ontwikkeling van de bestaansbronnen in de Stellingwerven is sterk met de 
bodem verbonden. De bodem bestaat voor her grootste deel nit zandgrond op van N.O. 
naar Z.W. verlopende zandruggen. In de daartussen liggende beekdalen stromen de Linde 
(Lende) en Tjonger (Kuunder), de Drentse Aa en de Viedder Aa. 
In de lagere delen is 
vroeger moerasveen 
ontstaan, zodar vooral 
in her westen van de 
streek de bodem met 
veen is bedekt. Dit 
Iaagveengebied meet 
moeilijk toegankelijk 
zijn geweest. Her oosre-
lijk deel van de streek, 
her hoogveengebied, 
grenst aan her Drents 
plateau. Slechts vanuit 
her oosten, Drenthe, 
was her toegankelijk. 
De inwoners die, 

DC geschiedenis urnn de diergeneeskande 
in Ooststelliisgwetf 	S 



vanuit Drenthe komend, zich vestigden op de war hager gelegen gronden, beoefenden de 

landbouw, zoals op de zandgronden kenmerkend was: gemengd bedrijf van bouwgronden 

en lager gelegen groenlanden, met tevens daarbij de rijkelijk aanwezige moerasgronden en 

heidevelden, de woeste gronden. 

Rond 900 zal her aantal inwoners niet meet dan 1000 zijn geweest. De reeds bestaande 

bebauwing lag er langs de rivieren Linde, Tjonger, Boom, Drentse- en Viedder Aa en op 

't zand met es- en brinkdorpen zoals Oosterwolde, Makkinga, Oldeberkoop. 

Verschillende kloosters met hun uitgestrekte heidevelden en haogvenen, hebben een 

bijdrage geleverd aan de landbouw. Dank zi) her benutten van de woeste gronden, door 

middel van kappen, rooien, branden en her plaatselijk beinesten van de heidevelden en 

door her houden van schapen en enkele koeien werd de grond vruchtbaar. Later vergroot-

te humus, verkregen door de potstalhuisvesting met heideplaggen, de mestproductie war 

ten goede kwam aan de akkerbouwgewassen, zoals baekweir en rogge. 

Mi&enpotstal in out! ianghuis (tekening It/s Wiersnuz) 

De fundamenren van een oude boerderi) zijn gevonden in de buurtschap "de Knolle" bi) 

her dorp Fochreloa, daterend uit de "Germaanse" periode, rand de 9c  eeuw. 

In de 14' eeuw was er sprake van dat de "Stellingwervers" samen met de "Friezen" srrijd 

leverden met her leger van de graaf van Holland. Ze verloren deze strijd echter en een 

zekere Claes Vroukijn kreeg her baljuwschap over de "Stellingwerve en van de Kuynre". 

Her werd daarmee een min of meet zelfstandige republiek, een vrije narie, ook al omdat 

de inwoners zich hadden afgekeerd van de "Drenten". 

In 't jaar 1408 moesten de Stellingwervers een schatting betalen aan de Bisschop van 

Utrecht. Uir de betalingen per dorp kan enigermate de grootte van de darpen warden 

afgeleid. Za beraalde Fochrelaa 35, EIsloa 60, Oasterwalde 100, Dankerbraek 80 en 

Haule 60 "Oude Schilden". 

Dc qesdiledenis van de 4icrçje.teeskunde 
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Langgevelbuis S. Siegernna te Donleerbroek 

In 1504 sloten de Stellingwervers zich aan bij de Staten van Friesland en was er sprake 

van de Grietenijen StellingwerfOosteinde en Westeinde (1517), met als Grietman voor 

Ooststellingwerf Johannes Koenes en voor Westsrellingwerf Lykie Ebeles, een voorouder 
van de latere fmi1ie Lycklama a Nijeholt. 

Her was een slechts zeer dun bevolkt agrarisch gebied. De groei van her aantal inwoners 

kwam in de loop van de 19c eeuw. In 1815 telde Appelscha 115 inwoners, in 1880 was 

dit gegroeid naar 2450. Oosterwolde telde in 1815 495 inwoners, in 1875 was dit toege-
nomen tot 1216. 

Oak uit her Cohier der Sremnten van 1640 en her Floreenregister (belastingregister) 

kan men afleiden dat de veenafgraverij, de veenderij, nog niet was doorgedrongen tot 

Ooststellingwerf. In Westste!lingwerf was men al begonnen. Vanaf 1613 in Steggerda 

en nadien in Noordwolde en Vinkega. De Quotisatie-cahiers van Oost- en Weststelling-

werE van 1749 geven aan voor Ooststellingwerf dat van de bevolking 63% agrarièr was 

en 18% verzorgende beroepen uitoefende, zoals schoenmaker, kleermaker, bakker, e.d., 

(in Oldeberkoop I meester-boer, Hate Hansen, 4 koeien, 1 tier, 2 paarden, waarbij her 

mogelijk is geweest, dat de meester, beha!ve schoolmeester oak chirurgijn was). 

Her ontbreken van de veenderij als zelfstandige bedrijfstak blijkt wel uit het lage percen-

tage arbeiders, n.!. 10% en her valkomen ontbreken zawel van veenbazen als van schip-
pers of schuitvaarders. 

In Westste!lingwerf was er sprake van 55% agrariërs en 18% arbeiders, waarvan genaemd 

worden 1 boer-chirurgijn en I chirurgijn-koopman. 

Als Grietman van Ooststellingwerf fhngeerde al sinds 1623 een lid van de familie Lyck-
lama a Nijehok. Volgens de Quotisatielijst van 1749 een familie die "seer wel begaedigt" 
was zowe! in West- als in Ooststellingwerf. 

Dc qescltie4cnis van tie dierqeneesknnde 
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Ook worden genoemd G. Gasinjet te Oosterwolde: "sehr wel begoedigt" en Broer en 

Elias Wepere te Wolvega: "hebbende boerkerie met goet reeuw en beslag en wet begoe-

digt". 

Ten zuiden van dit gebied, langs de Overijsselse en Drentse grens was men begonnen met 

de veenderij, al snel gevolgd door gebieden in 't noorden van de Stellingwerven. Vanaf 

1551 was er sprake van veenderij vanuit Heerenveen. 

De afroer van de turf vend plaats via gegraven vaarten zoals: de Schoter!andse Compag-

nonsvaart. De turf werd vervoerd naar 't westen van ons land en als retour-vracht namen 

de schippers afval en mest vanuit de steden mee, zodoende werden ze we! "dongvoerders" 

genoemd. De veenderij werd later in 1641 voortgezet vanuit Drachten: Drachtster Com-

pagnonsvaart en vanaf 1716 is men bezig geweest met afgravingen vanuit Gorredijk: 

Opsterlandse Compagnonsvaart Ook vonden al afgravingen plaats vanuit her Drentse 
Veenhuizen richting Haule. 

De veenderij trok ook voor een deel nit andere streken afkomstige mensen aan, waardoor 

plaatsen zoals Heerenveen, Gorredijk en Drachten ontstonden. 

Tevens vestigden zich families in de code landbouwdorpen langs de gegraven vaarten, 

zoals Donkerbroek en Oosterwolde, mede door de aRroer van turf via de vaarten. 

De aristocratie, samen met de door de veenderij rijk geworden particulieren, vestigde zich 

in plaatsen als Oranjewoud, Beetsterzwaag, Bakkeveen en ook bij Wolvega. 

Dc Friese edelman Johan Vegelien van Claerbergen schreef in 1766: "De sierlijke en 

grote dorpen, gebuurten en overal met bekwame huizingen bebouwde landstreken, de 

nieuwe gegravene uitgestrekte kanalen met haar dwarswijken geven er de uitmuntenste 

blijken van.............de vaarten lopende van de Dragten langs Ureterp en Bakkeveen 

tot de Haule en verderop, en die ongemeen aan weerzijden gecultiveerde vaart welke van 

't Heerenveen langs de Knijpe zich hogerop strekt en die, welke door de Gorredijk achrer 

verscheidene dorpen oploopt, zijn alle opgekomen, betimmerd en gecultiveerd, sedert 
100, 150 à200 jarerf'. 

Hij schreefdit zeer enthousiast, ook ad om her contrast aan te geven met de laagveen-

afgraverij, de z.g. Gieterse methode (aflcomstig van de methode die in Gierhoorn was 

gebruikt), die vanwege her uitgraven, her z.g. baggeren, leidde tot landvernieling, uitge-

strekte waterplassen en daarmee tot verlies van belastinginkomsten! 

In 1784 is de Maatschappij tot Nut van her Algemeen opgericht. Zij achtte her tot haar 

taak aandacht aan de "verhefling van den landman" te schenken, ook a! nadat Neder-

lands eerste socioloog ds. Ijsbrandt van Hamelsveld had verkondigd dat de onkunde 

onder landbouwers "verbazend groot was". Zij waren voor alle kundigheden onvatbaar en 

daarom bevattelijk voor "!igt- en bijgelovigheid". 

Aan de andere kant kwam de waardering voor de boeren tot uiting in een centsprent uit 

1774, met de the!: "De 4 waarheden deser tegenwoordige ceuwe". Rood een koe staan 

een advocaat, een soldaat, een pastoor en een boer. De pastoor zegt: "1k bidt voor U"; de 

soldaar: "1k vegt voor U" en de advocaat: "1k regt voor U". 

Dc qesthiedenis van tie dierqeneesknnde 
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Dc hoer merkt echter op: "Of dat gij bidr, of dat gij vegt of dat gij regt, ik ben den boer 
die de eijeren legt". 

Hoe was het flu met de bedrijftgrootte gesteld omstreeks 1793? 

Gemeente 1-5 ha. 5-10 ha. 10-15 ha. 15-20 ha. 20-30 ha. 30-40 ha. >40 ha. 
Ooststellingwerf 11- 4% 17- 6% 34-11% 55-18% 107-36% 60-20% 14-5% 
Weststellingwerf 35- 6% 5679% 58- 10% 81-14% 141-25% 102-18% 181-19% 
Smallingerland 49-14% 37-10% 40-11% 39-11% 73-20% 54-15% 68-20% 
Opsterland 2- 0% 81-15% 63-12% 70-13% 119-22% 86-16% 118-22% 
Schoterland 39-10% 53-13% 58-15% 77-19% 73-18% 54-14% 43-11% 

Duidelijk is dat in Oostste!lingwerfgeen grow bedrijven aanwezig waren, dit in tegenstel-

ling tot Weststellingwerf. 

Omdat na de vervening in de regel een moeilijk te ontwateren zandige bodem overbleef, 

bestond NJ de eigenaren en de meeste veenarbeiders, die merendeels in plaggenhutten 

en houten hokken op de heide woonden, slechts weinig animo de uitgeveende landerijen 

opnieuw droog te maken. 

De verveners kregen de verplichting de afgegraven gronden droog te leggen. 

In 1823 stuurde koning Willem I Jhr. Edmond de la Coste naar Friesland om te komen 

tot veendistricten van de veenderijen, die moesten zorgen dat na afloop van de vervenin-

gen het geheel weer droog werd gemalen. Dit betrof ook de laagveengebieden in Weststel-

lingwerf, Opsterland en Smallingerland. Getracht werd door middel van het graven van 

sloten, 't land in cultuur te brengen en ook mede daardoor de armoede onder de veenar-

beiders te verkleinen. 

Ingesteld werd een "Reservekas", die diende om aan armenzorg te doen. De gelden, ver-

kregen door een belasting te heffen op de gegraven turf, werden belegd en de opbrengsten 

daarvan gebruikt voor uitkeringen. Men vreesde de armoede nadat her veen was afgegra- 

Naast her beleggen van geld in effecten, ontplooide men andere activiteiten, door 

her aankopen van grond- en heidevelden ten dienste van nieuwe werkgelegenheid in 
ontginning en bebossing. 

In ongeveer dezelfde tijd (1818), was hetjoh. van den Bosch die de Maatschappij van 

Weldadigheid stichtte. Het doel van deze Maarschappij van Weldadigheid was: "Den 

toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren, door zodanige ontwerpen, die 

voor dezelve dienstig geoordeeld worden, ter uitvoering te brengen, inzonderheid door 

aan dezelve arbeid, onderhoud en onderwijs te verschaffen, en hen nit then toestand van 

verbastering, waartoe deze mensen in het algemeen verva!len zijn op te beuren en tot een 

hogere beschaving, verlichting en werkdadigheid op te leiden". 

De qesckiettenis van tie diergeneesirnude 
in Ooststeliiugwe4 



In her eerste jaar waren er al ruim 21.000 leden, die minimaal 5 cent per week betaalden. 

De Stichting verkreeg afgegraven land en woeste gronden van de gemeente Viedder en 

trok mensen aan om door middel van bewerking het land vruchtbaar te maken. Nader-

hand werden oak landerijen en boerderijen aangekocht in de gemeentes Diever, Steenwij-

kerwold en Weststellingwerf en nag weer later (1823 en 1824) in Ooststellingwerf. 

De eisen die werden gesteld waren: 

a. de levensmiddelenproductie diende door her project toe te nemen. 

b. de aan 't werk gezette armen moesten in staat zijn door hun arbeid in hun behoeften te 
voorzien. 

c. de armen dienden op de een of andere wijze gedwongen te kunnen warden tot werken, 

omdat morele verbetering nodig was in verband met de langdurige invloed van de 

armoede op bun geestesgesteidheid. 

Op grond van deze overwegingen was men tot de conclusie gekomen dat de stichting van 

landbouwkolanien op de heidegrond her enig juiste middel was. 

Joh. van den Bosch stelde daarbij dat voor de benodigde mest op de bedrijven, de rund-

veehouderij strijdig zou zijn met her oogmerk zo veel mogelijk mensen te lawn leven op 

zo weinig mogelijk grand. 

Dit standpunt, ten aanzien van de veeteelt, blijkt de grootste four geweest te zijn en daar-

mee de oorzaak van de financiele moeilijkheden die zich a] kort na de oprichting voorde-

den. Hi) voelde meet voor het houden van schapen en varkens, die men kon laren weiden 

op de heide en de eikenbossen. De eerste plaats, als mestproducent, kende hij toe aan de 

mens, wiens uitwerpselen her "allervoedzaamst" waren. Zie her gebruik van "dongvoer-

ders". In die tijd (1821) was er nog geen sprake van kunstmest. 

In de praktijk heeft de akkerbouw zonder enig rundvee in de kolonièn slechts kane tijd 

stand gehouden. Reeds in 1820 voorzag her kolonisatieplan voor de gewone kolonien in 

2 koeien per gezin, waarvoor ruim 1 ha. voedergewassen moesten worden verbouwd. De 

aan de kolonisten verstrekte koeien bleven eigendom van de Maatschappij. Tekort aan 

veevoer maakte dat hooi aangekocht moest warden, war weer aanleiding gaf tot meet 

schulden bij de kolonisten, met als resultaat dat slechts 1 koe en 10 schapen per kolonist 

gehouden konden worden. 

De Maatschappij leed verlies door te hoog geschatte opbrengsten en lage prijzen, droge 

jaren, mesttekort en aankoop van grote hoeveelheden hooi. 

Er kwam verzet van de mensen, vooral ook tegen her felt dat men gedwongen werd te 

werken. Dit leidde in 1850 tot de uitspraak: "De oprigting der kolonien van weldadig-

heid heeft tot eene den lande millioenen schats kostende en daarbij mislukte proeve van 

armenwerkverschaffing, gevoerd". 

DC qesrhiede..is vent tie dierqeueesktrnde 
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Ten tijde van de a&cheiding van de gestichten (o.a. Veenhuizen) van de vrije ko1onin 
(1859) bleek van de 4000 ha niet meet dan 1500 ha in cultuur te zijn gebracht; de rest 
was nog woeste (heide)grond. 
Volgens stukken van her kadaster bij de sectie Doldersum-vrije kolonie VII- waren 21 

hoeven ontgonnen tot bouwland, 25 uitgezet, maar als heide blijven liggen. 
Ms een vooruitstrevend initiatief moet toch genoemd worden her stichten van een 
"kweekschool" in 1823 te Zorgvlied, her zogenaamde Instituut voor de Landbouw, waar-
bij jongelui opgeleid werden tot ambtenaar, in dienst van de Maatschappij van 
Weldadigheid. 

Hoe was het nu in de Stellingwerven en de omliggende gemeentes in 1830? 

gemeente bouwland wei/hooiland bos woeste grond tot. 
ha % ha % ha% ha % ha 

Weststel. 2193 9,8 13441 60,0 1378 6,1 5389 24,1 22401 
Ooststel. 2262 10,1 4679 20,9 755 3,4 14688 65,6 22384 
Schoterl. 1719 12.1 6845 48,4 980 6,9 4609 32,6 14153 
Opsterland 3130 13,7 45,1 959 4,3 8463 36,9 22874 
Smalling. 2160 18,4 

110322 
7090 60,3 371 3,1 2135 18,2 11756 

gemiddeld: 12,2% 45,3% 4,8% 37,7% 

Bran: Van ibndercn 

De onderverdeling in de Stellingwerven was: 

totale 
opperviate bouwland 

ha. ha. % 

Oosterwolde 5605 480 8,57 
Donkerbroek 5227 583 11,15 
Makkinga 8519 805 9,45 
Oldeberkoop 3036 394 13,11 

Noordwolde 6955 1279 18,39 
Wolvega 5652 498 8,81 
Blesdijke 2058 302 14,67 
Oudetrijne 7736 114 1,47 

Bran: Van Thnderen 

De gesckiedetiis wan 4w dierqeneeskunde 
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Met de instelling van de Commissie van Landbouw kwam er landelijk gezien meet 

belangstelling voor de landbouw, met name aan drie universiteiten. In Groningen/Haren 

kwam her in 1843 tot de stichting van een Landhuishoudkundige School, en in 1893 

de eerste Rijkslandbouwwinterschool. Tech was er ook weerstand tegen deze kennisover-

dracht, getuige her gedicht van W Bilderdijk: 

De nieuwe vindingen van steedsche Landbouwbedrijvers, 

in 't blinde toegejuicht door Maand-en dagbladschrijvers. 

Hun nieuw bedachte ploeg, hun zaaituig naar den smaak! 

Dc Landman lijdt erom, en Ceres schreit om wraak. 

Her vraagstuk van de werkverschafling speelde reeds bi) de oprichting van de Maatschap-

pij van Weldadigheid, zo ook later, na her opheffen van de Maatschappij. Her kwam, 

mede door beginnende mechanisatie, tot een grotere opbrengst van landbouwproduc-

ten. Er was ook sprake van een sterke bevolkingstoename in geheel Nederland: in 1869 

ruim 3 miljoen, in 1895 5 miljoen inwoners, war ook leidde tot een groter verbruik van 

voedingsmiddelen. 

De landbouwcrisis, vanaf 1870, had grow gevolgen en resulteerde in een prijsdaling van 

vlees en zuiveiproducten, toenemende exportbelemmeringen en de import van Ame-

rikaans en Russisch graan tegen dumpprijzen. Deze importen waren mogelijk doordat 

de liberaal georienteerde Nederlandse regering een vrijhandelskoers was ingesiagen. De 

bedreigde boeren gingen enerzijds zich toeleggen op minder crisisgevoelige gewassen, 

zoals aardappelen en suikerbieten, anderzijds door her gaan verwerken van de melk in 

fabrieken en niet meet alleen op de boerderij. 

Tegen her eind van de 19 eeuw werd de armoede nog erger, omdat de veenderi) af-

liep, turf werd minder gevraagd, petroleum kwam er voor in de plaats. In dezelfde tijd 

kwamen de ontginningsprojecten van de grond zoals o.a. in Terwispel, Beets, Jubbega, 

Donkerbroek, Haulerwijk en Appelscha, mede door de bemoeienissen van eigenaars-
grootgrondbezitters en kleine boeren. 

In 1899 verkreeg de vermogende particulier P. W Janssen 43 ha grond van 0. Meek, A. 

Vondeling en Ploeg te Donkerbroek en in 1900 van Wierda een boerderij ter grootte van 

10 ha. De commissie van aankoop bestond nit de heren W. Postuma, hoofd der school, 

W. v. d. Wal grondeigenaar en E v.d. Berg, timmerrnan, te Haulerwijk-beneden (nu gehe-

ten Waskemeer). Van Zinderen Bakker, zaakwaarnemer-administrateur van P. W Janssen 

over de locaties Jubbega en Beets, schreef in her dossier Haulerwijk: "Daar deze arbei-

dersbevolking war flinkheid, deugd en degelijkheid aanbelanget de toets kan doorstaan, 

spreekt her wel vanzelf, dat door sommigen gepeinsd wordt om 's winters voor werk te 

zorgen, terwijl zo mogelijk aan enkelen een beret bestaan, een dragelijker leven moest 

worden gewaarborgd". 

Dr qesthiedenis van de dierge.seeskunde 
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Zo kwam deze ontginning tot stand. Maar ook sinds 1920 door de oprichting van de 
N.M Ontginnings Maatschappij: "De Drie Provincien", die bewerkstelligde dat er bouw-
land en bos kwam i.p.v. grasland. Terpaarde en straatvuil, later vooral kunstmest heeft her 
percentage cultuurgrond daardoor gebracht op 81% in Ooststellingwerf. Bij de oprich-
ting van de Nederlandse Heide Maatschappij in 1888, met als doel her ontginnen van 
heidevelden, duinen en andere woeste gronden, werd in eerste instantie gedacht aan de 
werldoze arbeiders uit plattelandsgemeenten. De ontginning ging nog merendeel met de 
schop, maar de voorzitter van de Heide Mij. deed op de algemene vergadering van 1891 
de mededeling, dat ze een span van 6 ossen zou aanschaffen om hiermee, in opdracht 
van particulieren, te gaan ontginnen. Her gaf aanleiding tot hevige protesten, omdat: "de 
ploeg onvoorwaardelijk dient afgekeurd te worden bij onrginningswerk, wiji daardoor her 
brood den armen arbeider ten plattelande onthouden wordr". Tech waren particuliere 
ontginners vrij in hun keuze en moest de Heide Mij. regelmatig meet ossen en ploegen 
aanschaffen. 

Bmn:Juhiletnn agave 75 jeer Ned. He/tie Maaachapp/j 

Her probleem van de werkverschaffing was hiermee niet opgelost en de gemeenten Ha-
velte, Vledder, Oost- en Weststellingwerfverzochren de regering om een rijksvoorschot 
voor aankoop en ontginning van woeste gronden door werklozen. Hierbij zou her tot 
bos ontgonnen terrein kunnen dienen als onderpand voor rerugbetaling van her genoten 
voorschot. Havelte en Viedder kregen geld, maar Oost- en Weststellingwerfkregen van 
Gedeputeerde Staten van Friesland geen toestemming tot aankoop van gronden. Tech 
had 't wel effect bij Havelte en Vledder, want in 1895 werd gemeld dat "de bedelarij in 
sterke mate is afgenomen en slechts door enkele gezinnen wordt uitgeoefend, ook de 
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vraag naar voorschot op de zomerverdiensten bij her trekken naar de veenderijen is veal 
minder". 

Vele mannen acheer tie kip/earren 
Bron:Juhi/e,,m uitgave 75jaarf\TeeL HeideMaatschappij 

Rood 1930 vond werkloosheidsbestrijding in de steden ingang door ontginningsplan-
nen te gaan uirsroeren o.a. in her Mandeveld te Bakkeveen, dit alles uirgaande van 
plan Westhof, de toenmalige minister van Sociale Zaken. De teen opgerichte Ontgin-
ningsmaatschappij "De Drie Provincien" bewerkstelligde met dit oogmerk, dat er vooral 
bouwland en bos kwam. 
Voor dit zelfde doel besloot de gemeenteraad van Ooststellingwerfgrond aan te kopen in 
Oosterwolde (Weperpolder). 
Intussen was na 1933 ook de provinciale natuurorganisatie "It Fryske Gea', dank zij 
H. v.d. Wielen, actiefbezig, als vereniging tar bescherming van de natuur, met de aan-
koop van gronden in her gebied van Z.O. Friesland. 

Na 1945 behoorde 'r zandgebied van de provincie Friesland tot die gebieden van ons 
land waarvan moest worden vastgesteld dat ze economisch achter dreigden te geraken. 
Met behulp van overheidsmaatregelen werd getracht in deze 	 een 
gezondere economische structuur te bewerkstelligen. 
Op landbouwgebied gebeurde dit door middel van ruilverkavelingen en vanaf 1951 ook 
door 't aantrekken van industrile werkgelegenheid. 
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De gemeente Ooststellingwerf, met een oppervlakte van 23.000 ha, telt anno 2006 13 
dorpen en 25.000 inwoners. 
We kunnen zeggen dat karakteristiek voor het Iandschap in de Stellingwerven heden is: 
wei- en bouwland, grate natuurgebieden met heide en bos, bosjes met eikenhakhaut 
op de zandruggen, boomwallen, turfvaarten, petgaten, wijken en beekjes die vanaf het 
Drentse plateau zich slingerend een weg zoeken naar gratere wateren en zee. 

Jardinga 
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Dc periode voor 1800 

In 't voorgaande is al duidelijk gemaakt dat we in her begin van deze periode in dit gebied 

te maken hadden met: 

a. kleine gemengde bedrijven op her zand en langs de rivieren; 

b. grote schaapskudden in her bezit van de aristocratic, grote bedrijven en kloosters; 

c. enkele veenarbeiders die de kans kregen, ondanks armoede, war dieren te houden. 

Her is begrijpelijk, dat huip aan deze dieren niet of nauwe!ijks plaats vond, ntaar inch was 

zo, dat in een brief van Alardus Aulitius, hoogleraar te Franeker, gericht aan de Staten 

van Friesland, stood: "op te treden tegen een bandeloze bende masseurs, goochelaars, pis-

kijkers, zaif- en teukwerkhande!aren zich noemende paarden- en veeartsen, die een plaag 

in onze streken vormen". Er zal ook ongerwijfeld gebruik van huismiddeltjes zijn gemaakt 

al of niet opgetekend in boekjes. Zoals Johannes Evenbly te Gouda, die op "aanhoudende 

uitnodiging van de Maatschappij ter bevordeting van den Landbouw te Amsterdam" 

twee boekjes publiceerde over "Behoed- en Geneesmiddelen". Hij curving hiervoor een 
zilveren medaille. 

In een advertenrie van de Leeuwarder Courant van 4 mci 1814 gafJ. Hems, apotheker te 

Bolsward, te kennen dat hij verkoopt "het onfeilbaar middel tegen droes der paarden, her 

middel dat reeds meet dan 70 jaar door mijn vader is gefabriceerd". 

Nu was in de tweede heift van de 18c eeuw sprake van een kentering in de handel en de 

industrie van 't westen (Holland en Zeeland). Dit leidde tot structurele werkeloosheid 

en daarmee ook tot een toenemende belangstelling voor de agrarische ontwikke!ing met 

hogere graanprijzen en uitvoer van zuiveiproducten en landbouwdieren (in 1763 werden 

al 30.000 dieren naar her buitenland verkocht). 

In deze periode was er sprake van een landelijk voorkomende ziekte onder her rundvee, 

de veepest/ runderpest. 

Fen eerste uitbraak van veepest in de Stellingwerven blijkt te zijn begonnen in 1713 bij 

twee bedrijven onder Oldelamer. In Friesland stierven in die periode 66.000 dieren van 

de veestape! van 180.000 dieren. Bi) de tweede uitbraak van veepest (1744-1745) stierven 

135.000 dieren en van mci 1769 tot en met december 1769 nog eens 98.000 dieren. 

Dc Leeuwarder Saturdagse Courant bericht in 1757 her volgende: "De sterfie onder 't 

rundvee zedert eenigen tyd in deze provincie, weder zo sterk als ooit grasseerde, is ons een 

recept ter hand gekomen, 't geen in Ge!derlandt met een zonderling succes gebruikt is, en 

nu hier en daar mede in 't werk gesteld word. Ten nurte van 't publyk maken wy 't zelve 

gemeen: Neem drie eyeren met de schalen, een handvol schoorsteenroet en een pint raap-

olie; Mop dit alles kort door elkander, en geef't her beest, zodra de ziekte 'er aan bespeurt 

word. Neem vervolgens My, meng dezelve met wynazyn en smeer dat mengzel over den 

ruggraad, van de nek tot den staart, dek her beest warm met dekens en stroo, op dat her 
aan 't zweren geraket; want her anderszins niet baten zoude." 
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In Ooststellingwerf, waar bij her begin van de 18' crow, de omvang van de veestapel op 

1750 dieren werd geschat, stierven Cr 719 dieren (41%) en in 1769 van de 1198 dieren 

1040(87%). 

Er was zoveel sterfte onder her vee, dat de overheid met bepalingen en reglementen kwam 

zoals plakkaten die de in- en doorvoer regelden, verboden voor kooplieden, en een ver-

bod op export naar Holland. 

Bovendien werd in 1759 een prijsvraag uirgeschreven door de Hollandsche Maatschappij 

van Wetenschappen, met als onderwerp: "Welke zijn de oorzaken en war te doen om her 

(de runderpest) afte wenden". 

Ds. Eelco Aim, predikant te Bozum was één van de inzenders. Hoewel niet bekroond, gaf 

hij de verhandeling nit in 1765. I-Iij gal blijk van een geed inzicht en verrichtte tevens 

enkele entingen. 

In 1769 gafhij een tweede verhandeling nit met raadgevingen aan overheden en ingeze-

tenen. In dat zelfde jaar begon Johannes de Vries in opdracht van de Staten van Friesland 

met inentingsproeven in Doniawerstal, echter met weinig succes. 

Dc Leeuwarder Saturdagse Courant bericht: "De runderpest houdt met tussenpozen 

danig huis in Friesland. Duizenden koeien sterven aan de ziekte waartegen men nog geen 

geneesmiddel heeft gevonden. Chirurgijns, zoals hier G. ten Haaff, verzinnen allerlei 

middeltjes die de runderen moeten genezen. Her heeft weinig resultaat. Her afmaken van 

de besmette beesten blijkt, tot de uitvinding van vaccinatie, de enige remedie." 

Her is logisch dat na de reeds derde uitbraak van veepest, o.a. de stad Groningen met zijn 

vele bezittingen aan land, hulp vroeg aan de hoogleraren nit Franeker, zoals P Camper 

en W. v. Doeveren. Zij gaven al voordrachten, zoals: "Lessen over de thans zwevende 

veesterfte". 

P Camper zei daarbij: "Het is de plicht van de geneesheren niet alleen over de gezond-

heid van de mens te waken, maar ook over hun bezittingen, te weten hun vee". 

Eén van de toehoorders was de huisman c.q. landbouwer G. Reinders te Gangwert. 

In juni 1769 constateerde Camper: "dat de sterfte voornamelijk in de Woudkant vreselijk 

woedde". 

De sterfte was respectievelijk in 1744-45 en in 1769 in percentages van her aantal aanwe-

zige dieren 

Smallingerland 	: 61% - 70% 
Opsterland 	: 85% en hoger 

Schoterland 51% - 60% 

Ooststellingwerf: 41% - 87% 
Weststellingwerf: 	51% - 60% 

Met name de sterfte onder de jonge dieren was hoog. 
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P. Camper, van 1749-1755 hoogleraar te Franeker, deed proeven met entingen tegen 

veepest, samen met Wijnold Munniks, arts te Joure. 

Zi) stichrten een maatschappij (1769) die zou trachten te beproeven in hoeverre men her 

jonge hoornvee door inenting tegen veepest zou kunnen beveiligen. 

Entingen werden ook verricht door de al genoemde ds. Alta (grootgrondbezitter en ook 

eigenaar van zowel rundvee als schapen) en grietman mr. Bergsma, beideri uiteraard geen 

veearts. Ds. Alta zei: "de gesonde en ongebeeterde beesten war ader te laten en daarna in 

4 dagen twee purgaties in te geven." Inenten was een tere aangelegenheid, waarover hij 

"bijna met niemant hier durfde spreken" omdat practisch iedereen erop tegen zou zijn, 

waar men in de runderpest een straf zag door God aan de mensen opgelegd. 

De Staten van Friesland namen een resolutie aan in 1769, waarin de veepest als: "een 

vorm van misnoegen over her sondig gedrag van Vrieslands yolk" werd beschouwd. 

Her is mogelijk dat Munniks en Camper om deze reden hoogleraar te Groningen  wer- 

den en daar hun proefnemingen gingen voortzetten, samen met G. Reinders, (oak wel 

genoemd Geert Enter). 

In zes plaatsen in Friesland werden entingen uitgevoerd met medewerking van med. doc-

tores. In de periode van november 1769 tot februari 1770 vonden de volgende entingen 

plaats: 

med. doct. G. Coopmans te Franeker, geEnt 12 dieren, hersteld 5 

Bellcrneyer te Bolsward, 	34  	19 

T. Halbetsma te Dokkum, 	6 ,, 	,, 	4 

C. Coopmans te Franeker, 	182  	95 
S. Stinsma te Harlingen, 	36 	,, 	20 

T. Halbetsma te Dokkum, 	33 ,, 	,, 	13 

(uk artike! van J. de Vries in Argos nr. 10) 

Naast de veepest werd de veeteelt ook bemoeilijkt door her regelmatig voorkomen van 

droes, miltvuur, schurft, schaapspokken en leverbot. 

C. Reinders werd een zilveren medaille toegekend door de in 1776 opgerichte Maat-

schappij ter bevordering van de Landbouw te Amsterdam. Tezelfder tijd kwam her tot de 

oprichting van een onderafdeling van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 

die moest zorgen voor een meer evenwichtige "Nationale Economie", met de nadruk 

op de nijverheid. Men dacht o.a. aan de Leidse laken- en wolindustrie, die veel te Iijden 

had van ziekten die optraden bij de schapen, zoals schaapspokken, schurft, leverbot en 

miltvuur. 

Deze zelfde economische talc van de Holl. Mij. der Wetenschappen verleende C. Reinders 

een gouden medaille voor zijn inspanningen bij her bestrijden van veeziekten. 
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Ook kwamen er aI berichren bij her bestuur over de wenselijkheid te komen tot de stich-

ting van een veeartsenijkundige school. In 1796 schreef de Maatschappij ter bevordering 

van den Landbouw een prijsvraag uit over de eventuele oprichting van een veterinaire 

school, in navolging van de reeds besraande school in Lyon (1762) en vanaf 1766 te 

Alfort, gelegen bij Parijs. 

De inzending van Bennet (Leiden) werd bekroond, echter pas in 1820 gepubliceerd in de 

Verhandelingen van de Maatschappij ter bevordering van den Landbouw. 

Benner begint: "Juist in ons land, waar de algemene welvaart sterk van de toestand van 

den landbouwer en den veeteelder afhangt en hun voorspoed weer tot voorwaarde heeft 

de welvaart en bestendige vermeerdering van hun vee, blijkt de veeartsenijkunde tot nog 

toe verwaarloosd te zijn". 
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De beqinperiode tot 1880 

Belangrijke ontwikkelingen kwamen er, mede door her optreden van J. Kops, Commissa-

ris van Landbouw sinds 1798, in her begin van de Bataafse republiek (1795-1806), door 

de instelling van een tweetal commissies in elk departement: 

1. de Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht (CGOT); 
2. de Commissie van Landbouw (CvL). 

De CGOT oefende controle uit op de bevoegdheden van alle personen die actief waren 

op geneeskundig gebied, met inbegrip van de medicinae doctores, die een universitaire 

opleiding hadden. Vender examineerde zij chirurgijns, apothekers, vroedmeesters en 

vroedvrouwen, die zich wilden vestigen. Maar ook droeg zij zorg voor de gezondheid van 

lastdragend, melkgevend en slachtbaar vee en de ziekten daarvan, met name door advie-

zen ter voorkoming en vermindering van de ziekten. In overleg met de CvL kreeg her 

een adviserende stem bij her provinciaal bestuur inzake her voorkomen van besmettelijke 
veeziekten. 

Door cen nieuwe dreiging van runderpest op Wakheren besloot bet uitvoerend bewind 

van de Bataafse Republiek de ziekte te stoppen door her afslachten van aangetaste veesta-
pels en de veehouders schadeloos te stellen. 

In 1799, kwam er een wettelijke regeling, waarin werd gesteld: "Er moet schadevergoe-

ding gegeven worden voor her te slachten vee, waarbij de schade gezamenlijk door de 

veehouders gedragen moet worden. Er moet een fonds gevormd worden door bijdragen 

naar her getal der beesten". Her werd her Fonds tot voorkoming en afwending van de 

runderpest. Er was sprake van een eenmalige belTing. De CvL kreeg ook de opdracht een 

overzicbt betreffende de staat van de vaderlandse landbouw op te stelien, later bekend 

geworden ads de Landbouwenquete van 1800. Er werd een vragenlijst opgesteld, 

252 vragen, over meerdere onderdelen, bouwland, weiland, veebezetting. Met de staat der 

veedoctors was her ellendig gesteld. Sommige boeren waren bedreven in de verloskunde 

van de koeien en over her voorkomen van ziekten werden genoemd "bet bloed", gallig-

heid en ongans bij schapen en "droop" bij koeien. Tijdens Frans bewind werd in 1806 

her bestaande fonds: "Fonds van de Landbouw" genoemd, die on ook heffingen deed op 

paarden en schapen, naast her ad bestaande heffingsrecht op rundvee, ouder dan 3 rnaan-

den. Ook waren de pleidooien hiervoor van G. Reinders van belang. 

De Commissie van Landbouw in Friesland, onder voorzitterschap van mr. N. Siderius, 

drost in de Grietenijen Oost- en Weststellingwerf, kreeg in 1806 instructie van de raads-

pensionaris Schimmelpenninck, onderzoek it doen naar mogelijkheden om woeste grond 

te ontginnen en te rapporteren over her voorkomen van besmettelijke veeziekten. 

Er werd een commissie benoemd, bestaande uit 8 personen, te weten geoefende land-

bouwers en personen bedreven in landbouwkundige zaken. 

Er was geen sprake van een veeartsenijkundige ads commissielid. Terwijl tot de taken 
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van de commissie behoorden alle zaken betreffende de landbouw, zoals onderzoek naar 
bevordering productie, kwalitarief en kwantitatief, ontginnen woeste gronden en ook rap-
portage over besmettelijke ziekten. 
Door her ontbreken van erkende veeartsen was her niet verwonderlijk dat "medicinae 
doctores" zich bemoeiden met de bestrijding van o.a. de veepest De voorzitter van de 
CGOT, de arts J. Vitringa Coulon publiceerde over ziekten bij varkens en D.H. van der 
Meer, heelmeester te Drachten over "proeven met de inenting van schaapspokken". 
Na her aftreden van J. Kops als Commissaris van Landbouw in 1812, kwamen er nog 
maar weinig nieuwe ideeen van de Commissie van Landbouw naar buiten. 
Eén belangtijk feit vond plaats. Er werd een veeartsenijkundige school geopend in 
Utrecht (10-12-1821) met als hoogleraarA. Numan, arts op 'r Hoogezand in Groningen, 
die reeds her Handbock der Gcnccs- en Verloskunde van her vee had samengesteld. 
In de Leeuwarder Courant van 10 september 1819 stond een bericht dat in Wijmbrits, 
Doniawerstal en Lemsterland miltvuur heerste. De provinciale geneeskundige commis-
sie beval ter genezing aan: "aderlating, koudwaterbaden, een etterdracht te malcen bij de 
hals door met een els een seton te zetten en daarin een stuk wrangwortel te steken en de 
toediening 2x per dag van een mengsel azijn, buskruit en honing"! 
Genoemd kunnen nog worden de berichten nit de Leeuwarder Courant van 17 en 24 
augustus 1824, waar een zekere veearts P.J. de Vries (een empirist?) te Tzum een behoed-
middel aanbood tegen de heersende varkensziekte a 8 st. voor ieder varken. Tevens een 
uitvoerig bericht van dr. J. Vitringa Coulon te Leeuwarden over "De heersende varkens-
ziekte en zijn voorgeslagen voorbehoed- en geneeswijze". 
Deze arts, J. Vitringa Coulon, riep ook op tot her vormen van een genootschap dat zou 
leiden tot verbetering van de landbouw. 
In 1834 werd opgericht: Her Vriesch Genootschap van Proefondervindelijken Landbouw. 
Om op de hoogte te komen van wetenschappe!ijke vorderingen in de landbouw, be-
noemde men corresponderende leden, zoals de professoren H.C. van Hall uit Groningen, 
A. Numan nit Utrecht en de inmiddels professor geworden J. Kops. 
Wellicht ook, volgens een bericht in de Leeuwarder Courant van 5 mei 1824, omdat de 
Maatschappij ter bevordering van den Landbouw te Amsterdam, een verhandeling door 
K.P. Pel, arts te Drachten over de bemesting der graslanden had bekroond, en evenzo één 
over de ziekte der varkens door dr. J. Vitringa Coulon te Leeuwarden. 
In dezelfde tijd werd aan de Maires van de districten in Friesland gevraagd hoe de vete-
rinaire hulp was geregeld. Ms antwoord kwam men wel aan de weet dat er geen erkende 
veeartsen waren maar wel personen die hulp konden bieden bij voorkomende gevallen. 
Zo was in Siegerswoude (Opster!and) werkzaam P.J. Jansma, waarover door de maire een 
gunStig oordeel werd gerapporteerd. Verder werden genoemd: J.H. Harmsma en T.B. 
Meester te Oudega (Sma!lingerland). 
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Te vermelden valt dat in de Commissie van Landbouw in Friesland als lid zirting had 

P Gasinjer, ontvanger in Oosterwolde, maar tevens landeigenaar en met Fruitier de 

Talma nit Donkerbroek bezitter van een grote schaapskudde. 

G. Kijistra, veearts re Drachren sinds 1826, gaf in een brief gericht aan zijn leermeester 

A. Numan aan, dat hij schapen zou gaan inenten bij Getter en Fr. de Talma in 

Donkerbroek. 

Was hij de enige gediplomeerde veearts in de Stellingwerven en ver daar buiten? Neen, 

in 1820 vestigde zich Luichien W. Barghof als veearts 2e  kias in Oldeberkoop. Hi) was 

een zoon van Willem Luichiens, landman te Nijensleek. L.W Barghofgeb. 9-4-1766 te 

Viedder, stond in de kerkelijke registers bij her in her huwelijk treden op 3-8-1800, als 

veeverloskundige en huisman te boek. 

Woonhuis (boerderif) van L. W Barghofte Oleleberkoop 

Brot,: Bronnen bock van Ste/fingwarf 

Hij meet aardig kundig geweest zijn, want hij was een van de weinigen die bij de in Lei-

den gevestigde commissie die examen afnam aan personen die her beroep van veearts wil-

den gaan uitoefenen, zich voor dir examen had aangemeld. In 1819 deden er 19 personen 

examen, waarvan er 9 benoemd werden tot veearts 2' kias, met een jaarwedde van 

f400,00 gedurende 5 jaar. Hij werd door de Maarschappij van Weldadigheid voorgedra- 
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gen als veearts met als verplichte vestigingsplaats Oldeberkoop, sinds 1816 zetel van 

bestuur der griereni) Ooststellingwerf. Dc vestigingsplaats was redeiijk gunstig voor her 

bereiken van de verschil!ende kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid. 

Zo vestigde zich in 1820 L.W. Barghof als veearts 20  Idas, zich houdende aan de vastge-

stelde instructies: 

visite tot één uur gaans: fO,30 voor rund en paard 

11 	 fO,20 voor ander vee 

verlossing koe: 	f3,00 
verlossing paard: 	f5,00 

Na 5 jaar werd de toelage van de provincie f250,00, mits een consult voor minvermo-

genden gratis zou zijn. 

Bron: Jionderdfain- zuipefinthistric in Qosterwo/rie 

Eén nut gaans, met de slecht begaanbare wegen, heeft tech wel betekend dat in her 

gebied van de Stellingwerven ook anderen diergeneeskundige huip moeten hebben ver-

leend. Bekend is dat na 1826 G. Kijlstra vanuit Drachten heefr gewerkt. Hij vermeidde 

in een brief aan zijn leermeester A. Numan dat hij veel last had van een "practicus" nit 

Oudega, een zekere Deelstra: "Hij is mij zeer schadelijk". Her is dan ook met verwon-

derlijk dat hij in 1833 stopte als veearts en heel- en vroedmeester werd. Zijn broer, die 

in 1828 in Heerenveen was aangesteld als veearts, was al in 1831 weer vertrokken ads 

militair paardenarts. Veel veeartsen hadden noodgedwongen een nevenberoep. 

Ook bekend is dat in 1829W Real, ads veearts in Assen, opgevolgd is door E. Jansen nit 

Meppel. Zeer waarschijnlijk hebben zij ook hun werkzaamheden gehad in her oostelijk 

gedeelte van de Srellingwerven, met name daar waar de Maarschappij van Weldadigheid 

bezittingen had. 
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Bij de gehouden volkstelling in 1830, bleek dater in Ooststellingwerfsprake was van 
10% bouwland, 21% weiland, 3% bosgrond en 66% woeste grond, terwijl in de omlig-
gende grietenijen her percentage weiland gemiddeld lag op 50% en dat van de woeste 
grond op 30%. 
Her duurde tot 1838 voordat er sprake was van huip aan veehouders, door de vestiging 
van T.G. de Jongh als veearts in Gorredijk en E. Plantinga als veearts in Wolvega. 
Vanaf 1840 tot 1849, stelde de gouverneur van Friesland een jaarrooster vast van over-
heidstaken voor de veeartsen: toezicht veemarkt, 't nemen van beslissingen bij besmette-
lijke ziekten, echter dit alleen door de aangestelde districtsveeartsen. 
De provincie werd verdeeld in districten: Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf 
vielen onder Gorredijk, Weststellingwerf en Heerenveen onder Wolvega. 
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Her in 1834 opgerichte "Vriesche Genootschap voor Proefondervindelijken Landbouw" 
onderhield, zoals al eerder is aangegeven, contacten met de leraar A. Numan nit Utrecht, 
o.a. over verbetering van schapenrassen. Hij kreeg ook brieven van veearts Kielstra nit 
Drachten met mededelingen van allerlei aard. Wellicht bracht dit Numan er toe in 1846 
een enquéte te houden naar de omvang van 't empirisme in Friesland. Daarbij kwam 
dat door de sterke afnarne van her aantal studenten voor de opleiding tot gediplomeerde 
veearts het voortbestaan van de school op her spel stond. 
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De situatie bleek te zijn (zie ook de nummers op her kaartje van de districten): 

33 H.J. de Boer 	- Opeinde 

34 Nj. Deelstra 	- Oudega 

38 T.L. Brouwer 	- Oldeboorn 

G.K. Waithuis 

37 G.F. v.d. Bosch - Akkrum 

31 H.L. Barghof - Oldeberkoop 

(zoon van de veearts L.W. Barghof) 

43 A.W. Vrind 	- Noordwolde 

Daarnaast waren er flog: 

- 	empirist 

- 	empirist 

- 	empirist 

E. Plantinga 	- Wolvega 	- 	veearts 
S. Lantinga 	- Akkrurn 	- 

T.G. de Jongh 	- Gorredijk 	- 

In deze enquéte werd ook gevraagd hoe de houding was van de gemeenten t.o.v. de 

empiristen. Als antwoord gaven de maires van Ooststellingwerf en Srnallingerland aan, 

dat ze gehandhaafd moesten blijven tot er zich een geexammeerde veearts had gevestigd. 

Weststellingwerf en Opsterland wilden her werk alleen laten verrichten door gediplo-

meerde veearrsen. 

Her aantal leden van her Genootschap (Vriesche Genootschap voor Proefondervindeli)-

ken Landbouw) dat de bijeenkomsren bijwoonde beperkre zich in de loop der jaren tot 

leden uit de buurr van Leeuwarden. Daarom besloot men tot her oprichten van plaatselij-

ke afdelingen, hetgeen echter tegen de wil was van de Staten van Friesland. Net  Genoot-
schap bleef daarmee klein en in 1848 kwam her einde. 

In andere provincies was er in dezelfde tijd toch sprake van 't oprichren van maarschap-

pijen of genootschappen tar bevordering van landbouw en veeteelt. Dit alles resulteerde 

in 't opheffen van de Rijkscommissies van landbouw in 1851. In de provincies Gro-
ningen, Friesland, Utrecht en Noord-Brabant pleirte men voor her oprichten van een 

provinciale commissie van landbouw, de Friese Staten besloren hiertoe op 11 augustus 

1851, ook al door activiteiten ten gevolge van de optredende longziekte. De taak van de 

commissie zou bestaan nit her: "geven van berigt, consideratien en advies op aiJe stukken 

berreff'ende de landbouwhuishoudkunde aan de provinciale overheid en her bevorderen 

van de landbouw, de veeteelt, de tuinbouw, de ooftboomteelt, de ontginning, her land-

bouwonderwijs, enz. waartoe haar fondsen uit de provinciale kas tar beschikking zouden 

worden gesteld". 

Daarnaast werd gezegd: "Om her doel van haar bestaan door vereniging van meerdere 

krachten spoediger te bereiken, srelt deze commissie zich in verband met en aan her 

hoofd van eene Maatschappij van Landbouw en Veereelt". 
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Eind 1851 werd de commissie geInstalleerd, met als lid o.a. B. Prakken, koopman te 

Oosterwo!de. De commissie kreeg een ontwerp van statuten voor een op te richten 

Maatschappij en nadat een oproep was geplaatst in de Friese bladen, stroomden de leden 

toe. Zo werd 1 januari 1852 een oprichtingsvergadering gehouden. Het hoofdbestuur 

-ofliciele datum van oprichting was 30 maart 1852- werd gevormd door de leden van 

de Commissie van Landbouw, benoemd door de provincie. Verder traden toe afgevaar-

digden, benoemd door de leden van de Maatschappij van Landbouw en Veeteelt nit elk 

der afdelingen, gevestigd in de verschillende kringen van de provinciale commissie van 

Iandbouw, o.a. te Oldeberkoop. 

Vanaf 1867, hi) de opheffing van de provinciale commissie van landbouw was er sprake 

van een geheel zelfstandige Friesche Maatschappij van Landbouw. 

Na 1849 werden de taken over her toezicht houden op de markten aan de gemeenten 

toegewezen, die zo nodig de "deskundige" konden benoemen de opgedragen taken te 

verrichten. Dir waren vaak empiristen en geen veeartsen. Zo is er in 1864 sprake van een 
weekmarkt op maandag in Oosterwolde en op woensdag in Wo!vega. 

In Groningen was al in 1842 her Groninger Veeartsenijkundig Genootschap opgericht, 

waarvan ook enkele Drentse veeartsen deel uitmaakten. Veearts E. Plantinga deelde de 

gouverneur te Leeuwarden mee, dat in 1849 in Friesland een Vereniging van Friese vee-

artsen opgericht was. Deze heeft maar enkele jaren bestaan. Men zag roch we' in dat er 

lets gedaan moest worden aan her veelvuldig voorkomen van empiristen. 

Dc Baarnse veearts F. v. Dommelen schreef (1850): "Een woord over her empirisme in de 

Veeartsenijkunde in Nederland". Hi) onderscheidde 3 categorieèn beoefenaars: 

1. Sommige Heeren Med. Doctoren en andere uitoefenaren van de verschillende takken 

der menselijke geneeskunde. 

2. Vele, zoo niet alle, daartoe in de gelegenheid zijnde apothekers en drogisten 

3. Veeartsenijkundige parasieten, schier even talrijk ads cryptogamen of woeker-wezens. 

Hi) dacht hierbij aan: hoefsmeden, hengsten-, stieren- en varkenssnijders, koehelpers 

en kwakzalvers met een patent, veelal smeden, gewone boeren, gepensioneerde kavalleris-

ten, herbergiers, etc. 

Maar ja, die gewone boeren moesten toch war, zoals te lezen staat in her dagboek van een 

zekere LieuweJans de Jong nit Oldeboorn: 

"30 september 1839, de mondziekte onder de koeyen niet alleen, maar ook kalveren, 

schapen en varkens, neemt zeer de overhand. Deze dus genoemde tongblaar, doch liever 

mondzeer, gelijk Numan schrijft(!), is niet dodelijk, de eigenlijke tongblaar we!, maar zeer 

schade!ijk, doordien her vee niet eten kan om de rauwheid der tong en soms gehemelte 

en soms de lippen en neus. SIijm vloeit nit de mond, welk slijm of speeksd de besmet-

ting voortplant op andere dieren, schapen, varkens; de melk gaat weg en her vereischt een 
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goed toezicht van voeding". 

"31 januari 1843, Den l7den des avonds een éénjarige dood, den 23sten weder een één-

jarige dood, beiden bilzucht. No hebben wij al onze koebeesten en jongvee adergelaten, 
als een voorbehoedmiddel". 

"31 januari 1847, Van ons huisgezin verscheidene kinderen een huidziekte-ringvuur ge-

naamd. Op dezelfde wijze hebben wij mede onderscheidene koeyen met gelijke verschijn-

selen". 

Therapie? 15 centen op 4 maatjes azijn getrokken, 10 a 12 maal betten daags, één a twee 

weken lang". 

Rood 1850 was er veel ziekte ondet her vee, met name longziekte. 

In de Leeuwarder Courant van 29 november 1847 staat: Dc Maatschappij van Friesche 

veehouders, tot behoud van den Frieschen veestapel, met cen inschrijving van 

f50.000,00, haar eerste uitkeringen doet bij verlies van rundvee. 

Sinds december 1849 was er een provinciaal fonds voor schadevergoeding bij her oprui-

men van ziek vee, dit omdat her landelijk veefonds geen geld meet had, na betaling van 

vooral aan veepest lijdende dieren. 

Lieuwe Jans de Jong schrijfr: 

"Er is een provinciaal veefonds vastgesteld, waarbij de uirvoerende taken in handen zijn 

van de gemeenten. De hoer moet zelf er aangifte doen in 3 klassen, te weten boven 2 jaar, 

beneden 2 jaar en beneden 1 jaar. Er wordt veel tegen gesproken, veel tegen gerekwes-

teerd, gehele gemeenten. De bezadigde keurt her doe edel, her plan doelmatig, maar 

de bezwarende kosten van Directie, verdiensten der veeartsen, omslag der dingen en de 

geldelijke opbrengst bij voorschot, zie daar de grieven bij ons". 

"28 februari 1850, Koeyen: de longziekte heerscht menigvuldig in Friesland In de Cou-

rant staat één afgemaakt onder de veearts Mossel. Wij hebben gehoord hierover onze ge-

wone veearts (empirist, zie staatje op blz 25) Teunis Lieuwes Brouwer. Gehoort hierover 

de veeschatter Hubert Ymes Rikker en door de laatse ook her advies van de slagter. Dezen 

ontkennen deze zaak, geloven niets met al van deze ziekte. Bij slagting is gebleken, zeggen 

zij, dat her was "het gele water" groote harde lever, groote en overvloeyende gal. Zij, de 

weduwe Hessel Fokkes, de eigenaar, ontvangt driekwart waarde. 0, die lieve dukaten, 

er wordt menig leugentje om gedaan, nog meet overtuigd van hunne der veeartsen uit 

Utrecht gekomen onkunde of geldzuchr". 

"31 october 1850. De longziekte beerscht nog in Friesland. Een geluk voor Mossel en 

zijn consorten? Foci! Die moorderijen van doding van vee op gezag van de veeartsen, die 

van ieder ziek en door hun bevel gedood koebeest 5 guldens genieten". 
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"31 januari 1851. Inschrijving in het provinciaal veefonds. 

Elgen aangifte: 

20 stuks a 	f35,00 is f700,00 
beneden 2 jaar 5 stuks I f20,00 is f 100,00 

beneden I jaar 7 stuks I f 10,00 is  70,00 

totaal hoornvee 32 stuks 	f870,00 	0,5 % belasting, is voor ons f 4,35". 

"De gevreesde longziekte heerscht nog in Friesland. Halbe Wagenaar van Leeuwarden 

(één van de veeartsen die nog door de cornmissie in Leiden was geexamineerd in 1823) is 

de veearts en moet stuk voor stuk order geven voor afmaking. Door Hubert Ymes Rikker 

voor accijnst, Teunis Lieuwe Brouwer taxeert voor her veefonds, Oene Freerks Boonstra 

voor de born Dr slagters Jelle Herres van Veen en Jan Louwcs van dcr Meulcn maken ze 

af". 

"De agent Roelof Roker en assistent Atze Jans Jager stoppen het ingewand, longen, 

enz. in de grond. Het vleesch wordt naar her dorp (in dit geval Oldeboorn) vervoerd en 

verkocht. 10,11 en 12 cents her pond, de Ijirre of rookvlees voor 12 a 14 cents, smeer 

voor ongeveer 35 cents en de prijzen verflaauwen niet, doch dat alles kosteloos, zonder 

strijkgeld of onkosten. De eigenaar van 't vee, krijgt 3 kwart der geakkordeerde waarde 

van ieder stuk gedood vee, al de andere kosten vallen voor her veefonds." 

"De meet dan ene veearts geraadpleegd, van de diepe zand- en de vette kleistreken en van 

hun voorgeschreven middelen gebruikt, geen huip!" 

"De Iongziekte bij velen, zoo niet alien, veel water in de borst. Is dit in water verariderd 

bloed? Weinig bloed bij doding. Zoude een stevige aderlating 's jaars 2 a 3 maal niet een 
goede zaak zijn? Wi) doen het." 

"Januari 1855. Provinciaal veefonds gestopt. Men zegt dat de te groote administratiekos-

ten de dood van her provinciaal veefonds geweest zijn. Nu een gemeenteiijk veefonds tot 

stand gekomen." 

Tot 1859 gaf men nog wel een vergoeding, wanneer er geënt werd. Daarna vond men dat 

de veehouders her nut van de entingen wel hadden ingezien. Er kwamen veel onderlinge 

veefondsen, die ook voor andere ziekten zouden gaan ge!den. Toch was het zo dat na 

1860 er veel minder entingen werden verricht, en daar waar geen rijksveearts in de directe 

omgeving woonde, maakte de overheid (de gemeente) gebruik van gepatenteerde empi-
risten. 

De situatie in 1860 was, dat in de Zuidoosthoek van Friesland werkzaam waren de vee-

artsen J.B. Kielstra uit Opeinde, uit Gorredijk T.G. de Jongh, uit Leeuwarden de veeart-

sen H.S. Wagenaar en W Mossel en uit Wolvega veearts E. Plantinga. Een voorstel van 

Gedeputeerde Staten in Friesland om f 1000,00 beschikbaar te stellen voor de opleiding 

van 3 a 4 jongelingen uit de boerenstand aan 's Rijks veeartsenijschool te Utrecht werd 

afgewezen. 
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In de aangrenzende streken van Drenthe en Groningen waren gevestigd in Assen veearts 

H. Mos, in Dwingeloo L. Hubenet, A.H. Voetelink te Steenwijk, die tevens secretaris van 

de Kolonien van Weldadigheid was en J. Tietema te Peize. 

In de Verhandelingen over verschillende veeartsenijkundige onderwerpen (1852 en 1860) 

zijn bijdragen te vinden van J.B. Kielstra over verloskunde en van H. Mos en J. Tietema 

over aandoeningen bij schapen. 

Er was ook behoefte aan meerdere kennis, door 't optreden van allerlei ziekten, zoals 

longziekte (1860 tot 1887) en veepest (1865 tot 1867). 

Maar ook van belang was her voorkomen van tuberculose, mond- en klauwzeer, leverbot 

en rotkreupe!. 

flARSUHUWINt 
De BURGEMEESTER van ale Gemeente Oo.tsteWngwerf, 

maakt 	due ale Ingezetenen opmerkzaarn 21' navolgende 
Advertentie, voorkomende in , ole Grotthsget (.onrant van 9 
Februij 1866, luidenole ala volgt: 

RuAdetpext 'hi Overijaxet 
Do sop, die one 'land 	4or hot heerachon der itundorpeet, is near cone 

,àoS Eata pv.rAflhffeBB' den Landboowor G. Jznatax, to ZIOOI&&OTqieI 
in4eProvmdieOwa.d,dlo26stukt'voo ,nzthion and had ie die zoo zoer 
govrodede aiekte 	obrolcpo. 

In eats pao'ticnlior eohxijvoo van dear wordt ons omfrent lit voor do noonlolijke 
provindso hoogst b1aeg,ijk botgt gexofrid, dat do Hoot D. L An CORES, to 
Ztao&,op voranok 'van don Comrniesars doe Koneego in genieldo provinoic en van 
derr Burgementer dot goinoonto, ecu osidortook op do ate! van gonoemden Laud-
boner heeft ingestold, waarbi ,tovoria tflonwoordig wareil do veoart, van 
die don ate! behondolde,, on eon 'andorlprovineiial vonarto nit &eomok, Na hot 
'nitwondig onderrook doe 12 dole dieron op don eta! word dedolk oono too at. 
gemaslct en worded bli do lijkopeniog a. gomino voxachijneolnn'vsn do nindorpost 
aengofroffon. tie geheele ate! wqrdt Won  afgo'naakt Hoogstopmorkolijk is hot, 
dat eon koopman m vo die op dd-i(bnd handel doijft, b don atal gewoost 
a, put eon do door, wear hot oust dok gowordon dior Moat, on dat dioaolfdo 
koopman onk bij eon anderen veeho4er is goweent, clot vet van don coSta, 
on dear 4thie eaelo be ma don ,koppou,soft heteat on dot! joist die dene toe 
(do eanigo, dio op doza ate! vet gnoakwerd voor don handel) is aodo.rtoergtstoron 
dat e'i honda mon too hoogat verda4'van do veeriekte. 

Mon botreort bet thong, dee in do 	vinoie Ote*.oi flog goon provineliol 
lenient op lid Woren en botougelon nnde rund 	boateat In ooze provinolo 
z4jn die regloononton oenige dagen ge]en aoitoodlgd, torwiji in bet bijbled dozor 
content oeaO cadets veroadonneg van Øo& Staten ii opgenomon tar uitvoering 
van eonunigo hopaliagot.. 

Iatr.aadeon moetan deans, no do veophua do gren200 .ado, tick particnlieren 
en'Ien die in t wd4n van den Iandbonw belang stoiren, medewes*on con door 
weieenigdo kraohton don vijaud hot hcodt to biodon.Goono vonorgmaotrogolon 
ningon worden verauhad on bovenal moot mot hot cog op 't goon nu wedor hot 
gobooirdo in Oea&jwJ on. lee4  gent woolen tegen hot 000laton van vreomde 
kooplioden op do Mellon in dead provincie. 

Met vernionwdo asadreag rtopon wij silo voohondere roowel in hon oigen be-
- aeng a]. in dot van ' elflgon'tot -nakzaarnheid op Genoa is de waorde van 

'#eesngpel, die bc4rsid. *orde, onosettend do verwoostingen, die daeronder 
ifloor do pbus kunnen wopdon eangerigt 

• ,, In de provincto Lflhu4 4.' A. vopnarkton en oponbare verkoopmgeo van 
as den datsn dean door den Minister van BinnonL Zaiton goachorst. 

7 be BU*GEMEESI'ER noodigt lid due met den meesten F 
e' aaugInng )n belcba4ai!g van onzne veestapet de ingezetenen 

- ttW? genes ,keopiieda tip Iaunese stale.. &eetetoteto. 
Soi&Aboga, 9 Februarij 1866! 

Do BUHCFJ(EESM voonioemd, 

p 	 F. A. BERO-SNIA. 
Sneidruk van G. S. ad tempo to Oootorwoide, 

Bron: Arch) ofgensceute Oostsrelllngwerf 
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Eind 1866 staat er in de Leeuwarder Courant her volgende bericht: 

Runderpest under controle in Friesland. 

Leeuwarden: Friesland is thans van de runderpest geheel vrij. Men mag zulks toeschrijven 

aan de spoedige en krachtige maatregelen welke genornen zijn, teen zich under Hemelum 

en Harich, gelegen in de aan elkaar grenzende gemeenten Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde en Gaasterland, ziektegevallen voordeden. Niet alleen de aangetaste runde-

ren, maar ook al de anderen die daarmede in aanraking konden zijn geweest, te zamen 

102 stuks, zijn onteigend, afgemaakt en begraven. 

De verdachte kringen Hemelum en Harich worden hi) voortduring bewaakt en mag 

daaruit geen vervoer van vee plaats vinden, evenmin als dat er vee mag worden gebracht; 

terwiji op de grenzen der provincie, zowel aan de zee- als landszijde, de bestaande be-
palingen tot voorkoming van de ovcrbrengsr der runderpest uit andere provinciën 
herwaarrs, zorgvuldig worden gehandhaafd. Aan deze wijze van handelen, die hi) her 

Brirsche gouvernement niet onbekend is gebleven, is her waarschijnlijk te danken dat hi) 

voortduring her Friesche vee in Engeland zonder bezwaar wordt toegelaten. 

De behoefte aan meerdere kennis was er ook door de toegenomen vooruitgang in de 

veeteelt (1862, eerste melkmachirie werd geprobeerd) en toegenomen export van zuivel 
en vlees. 

De situatie bij de opleiding tot veearts in Utrecht is dan zo, dat per juni 1861 de kwa!i-
ficatie veearts P Has en veearts 2  Has werd afgeschaft en vervangen door de benaming 

veearts, veearts met lof en veearts met veel lof. Dir hing af van de blijken van bekwaam-

heid hi) her examen en gedurende de studiejaren! 

Ook op een ander terrein kwam her beroep ter sprake. In een rapport nit 1858 werd 

gesreld dat "meermalen ondeugdelijke of bedorven voedingsmiddelen" in her openbaar 

werden verkocht, zoals bedorven pekelvlees en vlees van zieke dieren. In 1861 werden de 

gemeentebesturen door de minister aangeschreven met her verzoek, in verband met de 

heersende longziekte, aandacht aan de keuring van vee en vlees it schenken. Slechts een 
aantal gemeenten gingen over tot her opstellen van: Verorderingen omrrent de keuring 

van slachtvee en vlees. 

Rood 1860 waren de veeartsen en medici de mening toegedaan, dat vlees van een dier 

lijdende aan longziekte en runderpest, in een vrij vroeg stadium van de ziekte, zonder 

gevaar door de mens kon worden geconsumeerd. Vlees van runderen met miltvuur, 

dysenterie, mond- en klauwzeer, doiheid en blaaswormziekre, als voedsel moest worden 

verboden. Qok "droessig" paardevlees werd schadelijk geacht. 

Van de 160 veeartsen in Nederland in 1861, waren er slechts 30, die een volledige dag-

taak in de praktijk hadden. De overigen, kozen een antler beroep of zochten bijverdien-

sten. De vleeskeuring hood hiertoe een moge!ijkheid, 13 hielden zich hiermee bezig. 

In andere gemeenten was de flinctie van keurmeester aan patent-veeartsen (empiristen 
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met patentplicht) opgedragen. In 1874 waren er nog 50 personen zoals "tappers, schoen-
makers en visverkopers" die dit beroep uitoefenden. De vleeskeuring werd pas in 1881 als 
leervak aan "de School" ingevoerd. 
In 1865 kwam er een wet die regels stelde voor de im- en export van dieren, vooral nadat 
er weer runderpest was uitgebroken na her-import van ossen uit Engeland. In 1871 ge-
valgd door een wet: Regeling van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht. In eerste instan-
tie wilde men, gebruik makend van de wet uit 1818, her toezichr laten uitvoeren door 
medici. 

De wet uit 1868, die de geexamineerde veeartsen meet rechten ga€ maalcte dat in de 
wet van 1871 sprake was van 5 districtsveeartsen, later in 't zelfde jaar aangevuld met 6 
piaatsvervangende districtsveeartsen. Na een jaar waren Cr 8 districtsveeartsen cn 36 ply. 
districtsveeartsen, vallende onder de Veeartsenijkundige Dienst. Dit alles am toezicht te 
houden op 't voorkomen van bepaalde besmettelijke ziekten. 
De situatie in de Stellingwerven was dos zo, dat men bij 't slachten van zieke dieren een 
beroep moest doen op de districtsveeartsen E. Plantinga te Wolvega of T.G. de Jangh uit 
Gorredijk. E. Plantinga verhuisde naar Groningen in 1862 en werd pas in 1882 opge-
volgd doorJ.H. de Boer, afkomstig uit Oosterwolde (geboren in 1858 als zoon van een 
veerschipper). 
In 1866 waren er in Friesland 7 gediplomeerde veeartsen en 46 ads veeartsen gepaten-
teerde personen, in 18676 veeartsen en 53 ads veearts gepatenteerde personen, voor her 
merendeel empiristen. 
In 1870 waren er in Friesland nag maar 5 veeartsen werkzaam. 
Hierin kwam verandering na her in werking treden van de Wet op de uitaefening der 
Veeartsenijkunde in 1874. De nitoefening van de veeartsenijkunde was uitsluitend toege-
staan aan geexarnineerde veeartsen, met then verstande dat de veeverloskunde en her doen 
van castraties door empiristen werd taegestaan, mits deze waren geregistreerd. 
Dit was a.a. her geval met R. Frank te Oldeberkaap, overgekomen uit Dwingeloo en 
later, in 1886, vertrokken naar Steenwijkerwald. Hij was de opvalger van L. Barghaf, oak 
wel genaemd L. Berghaf, zaan van de veearts H.L. Barghof die z'n vader was opgevalgd 
in 1843 en tot zijn averlijden in 1860 praktiseerde in Oldeberkoap. 
Daarnaast is er sprake van Karst Jacob Karsten te Oasterwalde, te bock staande ads vee-
hauder/veeverloskundige, gepatenteerd m.a.w. geregistreerd in 1866, averleden in 1876. 
Hij kwam uit Roden -gebaren in 1794- en werd in her bevalkingsregister van Oaststel-
lingwerfingeschreven ads landbauwer in 1827. 
In 1871 vestigde zich in de taenmalige haofdplaats van de gemeenre Oaststellingwerf, 
Maldcinga, de in 1850 afgestudeerde veearts J.WB. Egberts, afkamstig uit Winrerswijk, 
eerder ad gevestigd in Kaudum (1850-1854) en Huizum (1854-1870). Hij werd oak be-
noemd tat ply. disrrictsveearts, maar dir weerhield hem niet am reeds in 1875 te vertrek-
ken naar Kampen. 
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Hij werd opgevolgd door J.T. van der Loeff, afkomstig ult Stadskanaal en afgestudeerd 

in 1870, en toen eerst gevestigd in Zuidlaren. Hij heeft van 1875 tot z'n overlijden in 

1885, op 39-jarige leefrijd, in Makkinga praktijk uitgeoefend. 

Hotel-café Schurer te Makkinga 
Bro,,: ArehicJgnneenre Oos;nc'I/ingzverf 
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De inoeilijke tijd van 1880 - 1910 

In deze periode vond de grate landbouwcrisis (1878-1895) plaats, maar her is ook de tijd 

waarin zowel tegenslag als vernieuwing plaats vond. Dc tnechanisarie in de landbouw was 

volop aan de gang en her gebruik van kunstmest was begonnen. 

De hoogveenexploitatie in Haulerwijk en Appelscha had in de loop van 1830 tot 1876 

her percentage woeste grand doen afnemen van 66% tot 53%. In de Leeuwarder Cou-

rant van I januari 1869 werd her goede voorbeeld genoemd van de heerJ. Prakken, "die 

in Ooststellingwerf een boerderij heeft gesticht am woeste grand te onrginnen random 

de Hildenberg (Appelscha)". Dit werd nagevolgd door de heer J. Welles nit Leeuwarden. 

In de boerderijbouw van dit gebied, potstal in her z.g. langgevelhuis of hallehuis (zie blz. 

7), vond verandering plaats door de aanbouw van een Friese schuur met grupstal. Oak 

nieuwbouw met her typische Friese kopromptype vond plaats. Dit alles door de opgetre-

den landbouwcrisis die aanleiding gaf tot verandering van de bedrijfsvoering. 

De landbouwcrisis had als voornaarnste oorzaak de enorme graanproductie in Amerika, 

die door betere transportmogelijkheden Europa overspoelde. Dc graanprijzen daalden 

drastisch in ons land en her eerste effect was een uitbreiding van de veehouderij. Stalvoe-

dering nam toe en zolang de prijzen van zuivel en vlees zich handhaafden, was dir voor 

boeren een uitweg. War betreft de zandgronden, waren de producten van de akkerbouw 

met name rogge en boekweit niet meet te verkopen en werden deze producten am her 

vee gevoerd. Hierdoor kwamen er landelijk wel meet veeboeren. Er was een toename van 

rundvee van bijna 1,5 miljoen in 1878 tot ruim 2 miljoen in 1910. Oak werden er meet 

varkens gehouden, her aantal varkens nam toe van 360.000 in 1878 tot 1.259.000 in 

1910. Her aantal kippen groeide van ruim 2 miljoen in 1880 tot tend 7 miljoen in 1910. 

De uitvoer naar Engeland van varkensvlces -bacon- was een enorme stimulans en bete-

kende ook de opkomst van slachthuizen. 

In 1883 bepaalde de Engelse regering dat invoer van vee air Nederland alleen toege-

staan zou warden wanneer ons land een jaar lang vrij was van longziekte. In de periode 

van 1871 tot 1885 kwam bij ruim 21.000 dieren nog longziekre voor, pas in 1886 was 

Nederland vrij van longziekte bij 't rundvee. Dc export naar Engeland werd, ondanks 

her vrijhandelsbeginsel, ook beperkt door her toepassen van maatregelen tegen mond- en 

klauwzeer en tuberculose. In 1895 volgde een verbod van invoer van levend vee. Oak 

de export van borer werd bedreigd door Denemarken waar de melk in fabrieken werd 

verwerkt. Dat voorkwam knoeierijen, zoals in Nederland soms her geval was. Zo werd in 

1888 tegen een boerin air Appelscha proces-verbaal opgemaakt omdat zij "een mengsel 

van gekookte aardappelen en vet omkleed met een laag borer van gewone stukboter bij 

den koopman bracht". In die tijd was de boerderij de plaats waar de melk werd verwerkt 

en wel door de boerin. 

De overheid werd gedwongen iets te doen en op 24 juli 1884 werd her Nederlandsch 

Landbouw-Comite opgericht, dat in 1894 erkend werd als officieel vertegenwoordiger 
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van de landbouw. Bij K.B. van 18 september 1886 werd een Landbouwcommissie inge-
steld, die opdracht kreeg een onderzoek in te stellen naar de toestand van de landbouw en 
voorstellen aan de regering te doen ter verbetering. Voorzitter C.J. Sickesz van deze corn-
missie gaf in 1887 her eerste advies, n.l. her nemen van maatregelen tegen knoeierijen in 
de boterhandel. Dat resulteerde in de Boterwet van 1889. 
Fen tweede advies was her bevorderen van kennis, verbeteren van de wegen en her komen 
tot een betere Iandbouworganisatie. 

In deze periode was er ook een doorbraak in de kennis van ziekten. Er werden belangrijke 
onrdekkingen gedaan, waarbij de verwekkers van meerdere ziekten werden gevonden. 
Ook zonder deze kennis had men voorheen met veterinaire politiemaatregelen wel resul-
taat behaald zoals dat bij longziekte her geval was. Dc verwekker daarvan is aangetoond 
in 1898. Ook de verwekkers van kwade droes, goedaardige droes, vlekziekte en vleesver-
giftiging (Salmonella) e.a. werden gevonden. Een belangrijke ontdekking was ook die 
van de tuberkelbacil in 1882 door Koch, een bacil besrnettelijk voor mens en dier. Deze 
ziekte, tuberculose, zal veel aandacht krijgen, veterinair en medisch. Verrneldenswaard is 
dat op 18 augustus 1922 in Appelscba her bekende sanatorium voor tuberculosepatien-
ten in gebruik werd genomen. De verwekker van her besmettelijk verwerpen bij herkau-
wers werd ontdekt in 1897 door de Deense veearts Bang. Louis Pasteur werd o.a. bekend 
door de behandeling van hondsdolheid. Her pasteuriseren ontleent zijn naam aan deze 
grote geleerde. Denk aan de toepassing bij o.a. de melkverwerking. Mond- en klauwzeer 
werd in 1880 tot besmettelijke ziekte verklaard (Regeling Staatstoezicht 1871). Deze 
ziekte heerste van 1892 tot 1902 onafgebroken in ons land. In 1907 was er opnieuw een 
grote uitbraak die zich herbaalde van 1911 tot 1921. 71% van de Friese veestapel was 
aangetast. Daarom werden in 1911 twee buitengewone districtsveeartsen aangesteld, ook 
één assistent-districtsveearts en 26 plaatsvervangers. In 1913 kwamen er vier nieuwe 
districtsveeartsen en volgde een andere districtsindeling. Voor de veeartsen betekende ad 
deze ontwikkelingen een toename van werkgelegenbeid. 
Ook op maatscbappelijk gebied vonden grote veranderingen plaats. Er was een sterke 
groei van de bevolking. De trek van her platteland naar de stad nam toe (verstedelijking). 
Dat betekende dat er meet voedsel geproduceerd truest worden. Daarnaast werd er ook 
meet v!ees gebruikt, waarbij ook de kwaliteit meet aandacbt kreeg. Dit betekende ook 
meet risico voor de consument. Zo vond prof. R.H. Salter te Amsterdam in 1898 talrijke 
gevallen van '<vleesvergiftiging en andere ongesteldheden in verband met her vleesver-
bruik". Dat de mens door her eten van tuberculeus vlees besmet kon taken (Koch) was 
een bedreiging, die aanleiding gaf tot her instellen van een onderzoek naar her voorko-
men van parelziekte (tuberculose) onder her Nederlandse rundvee. De Geneeskundige 
Raad voor Friesland en Groningen richtte zich hiermee tot de Minister van Binnenlandse 
Zaken. Er waren overigens reeds gemeenten die verordeningen uitvaardigden over her 
keuren van vlees. 
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Belangrijk was de ontwikkeling van verkeerswegen. De genoemde Staatscomrnissie 

Sickesz stelde in haar rapport van 1890 vast dat dit van grore invloed was op de ontwik-

keling van de bedrijven op her platteland. Aanvoer van mesrstoffen maakte een meet in-

tensieve land- en tuinbouw mogelijk, waarvan de producten in een betere toestand op de 

markt werden gebracht. De tramwegen, in 1880 124 km, waren in 1900 reeds gegroeid 

tot 1575 km. 

Bran: JIonctc,-djaa zuivelinrtnstric /n. Onsterwo/cie 

Ook in de Stellingwerven, met haar zandgebieden, vonden deze ontwikkelingen plans, 

evenwel later dan in de akkerbouw- en veeteeltstreken met een betere grondsoort. Ook 

de meet avachrende aard van de bevolking was wellicht van invloed. Plaatselijk in de 

gemeente waren er verschillen, afhankelijk van meerdere factoren. Met name voor de vele 

mensen werkzaam in de veenderij werd her een moeilijke tijd. Uit een bericht in de Leeu-

warder Courant van december 1871 wordt vermeld dat de Openbare school in Appelscha 

398 leerlingen telt terwijl in 1828 deze nog alleen 's winters werd gebruikt vanwege her 

werken in de veenderij. De gevolgen van deze teruggang waren duidelijk re merken in 

Appelscha en de reacties daar kregen landelijke bekendheid. 

In 1876 had ongeveer 45% van de bevolking in Ooststellingwerfwerk in her veen en 
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ontginning van woeste gronden. Na 1880 nam de veenderij in Appelscha snel af en er 
ontstond armoede, vooral in de strenge winters van 1888, 1891 en 1893 en dit leidde tot 
een staking in 1888, als wanhoopsdaad. In 1881 wordt door de verveners aan de regering 
gevraagd een invoerrecht te heffen op steenkool, wegens de grote malaise in de turfma-
kerij. Ook in de landbouw ken niet iedereen werk vinden. Velen vertrokken weer of 
emigreerden, 20.000 inwoners van Friesland emigreerden in de laatsre tien jaar van de 19 
eeuw. Zij die bleven in deze streken moesren zich staande houden door land te ontginnen 
tot voor veeteelt geschikte gronden. 
Her oude Appelscha was een klein boerendorp met veel woeste grond waar men na 1881 
een begin maakre met de aanleg van bos om her verstuiven van her zand, waar men veel 
hinder van had, te keren. Fen schaapskudde is er geweest tot 1913, met als laatse schaaps-
herder Maurits van Eppe. Rend 1880 waren er nog meet dan 100 kudden "Drinten". 
Een zekere Taekema uit Ureterp zei, in een voordracht te Beersterzwaag in 1860, dat van 
een kudde van 250 schapen als inkomen was te verwachren: 
wol àfo.80 per schaap = 1200,00, evenzo per schaap: 2 voer mest met inbegrip van de 
mengaarde a 1 1.25 = 1625,00. Oude schapen voor de slacht àf3.00 =1 120,00, m.a.w. in 
totaal f945,00. Als onkosten noemde hij 1445,00 als winst dus f500,00 per kudde. 

In Oostsrellingwerfging de vermindering van her aantal kudden minder snel, enerzijds 
door de vasthoudendheid aan her oude in deze streek en anderzijds ook omdar de wol-
prijs tegen her eind van de 19c eeuw steeg. Volgens overlevering werden de schapen in 
een poel gedreven en zo werd er de wol gewassen,door de schaapsscheerders, die daarbij 
uitbundig zongen dank zi) het "Schiedamse vocht". De onkosren van wassen, scheren en 
Schiedammer vocht is niet terug te vinden in de eerder genoemde kosten van Taekema! 
P. Heida, hoer in de buurtschap Kiazinga onder Oosrerwolde, schreef: "De mieste maens-
ken vienen heur besroan in ambachten die in verbaand stonnen mit etgeen de streek zels 
bieden icon. Dit was veural de boerkerije mit alles daor omme toe. De meugelikheden 
op disse van nature aarme zaandgronden weren met zo bot groot. De keunst was om an 
voldoende dong(mest) veur et Land te kommen, zodat de gewassen zo geed meugelik 
vrucht dregen zollen. Et is bekend as maensken es verhuzen zollen naar een nije sree, en 
ze gonge hier henne te warken, dat ze dan een kruije vol dong mit nammen". 
Het Friese melkschaap, als melkbron, verdween in de Wouden eind 1 9c  eeuw, om de geit 
als melkbron ervoor in de plaats te krijgen. Zo waren er in geheel Friesland in 1900 5404 
bokken en geiten en werd de geir de "arbeiderskoe". Zoals reeds vermeld begon P.W 
Janssen nit Amsterdam ontginningsprojecten, ook in Appelscha, waarbij arbeiders inge-
schakeld werden met her doel hun een eigen bedrijije aan te bieden. Dit is een typerende 
ontwikkeling, vergelijkbaar met die van de ook eerder genoemde Mij. van Weldadigheid. 
Ook in Drenthe zien we op een later tijdstip her begin van ontginningen met de uitgifte 
van grond om een bedrijfje re starten. In Drenthe was dat her dorp Witteveen (onrgin-
ning 1800 ha), waar 60 gezinnen elk een 05 ha grond kregen en waarbij de gedeputeerde 
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Harm Smeenge ieder een geit aanbood. 
Ook varkens kwamen overal voor en daar waar geen gerst verbouwd werd, mestre men 
met gekookte aardappelen, met karnemelk, maar ook met gebroken rogge en tot een pap 
gekookte boekweit. De fokkerij vond merendeel in de Woudstreken plaats en de big-
genmarkt te Wolvega werd de grootste van Friesland. Ook van belang was her houden 
van bijen. In de bloeitijd van her koolzaad gingen de korven naar de kleistreken en vanaf 
augustus waren ze te vinden op de heide en bij her boekweit. Tussen 1852 en 1857 werd 
op de bijen- en honingmarkr te Oosterwolde jaarlijks 9000 kg honing en 2330 kg was 
aangevoerd. Dit ging naderhand snel achteruit door de afname van heidevelden en her 
stoppen van de verbouw van boekweit, ook al doordat boekweit verbouwen een riskante 
bezigheid was. In 1885 staat in her Versiag van de Landbouw in Nederland, dat de zand-
boekweitoogst in Ooststellingwerf, 893 ha, nagcnoeg geheel is misluki ten gevolge van 
nachtvorst. Zo ook de 493 ha veenboekweit. 
Vermeld dient te worden dat de veefokkerij in de Wooden opbloeide in de tweede belft 
van de 19  eeuw, vooral ook door toedoen van de opgerichte afdelingen van de Friesche 
Maatschappij van Landbouw. In de Wooden leidde dit tot de z.g. zandkoeien, geliefd 
voor verkoop naar Holland, waar men vroeg naar melk- en fokvee van fijn, gesloten type 
met gladde, fijne booms, niet te zwaar qua type. Deze laatste vooral voor export naar 
landen als Duitsland en Frankrijk. 
Veeverbetering-fokkerij kreeg gestalte door her oprichten in 1874 van bet Nederlandse 
Rundvee Stamboek, gevolgd in 1879 door her Friesch Rundvee Stamboek. De overheid 
steunde de veefokkerij met de instelling van een proefstation te Hoorn. 
Eigenlijk was dit alles pas goed mogelijk tegen her eind van de 19e eeuw door het be-
schikbaar komen van kunstmest. In een advertentie van 1890 werd aangekondigd dat er 
een proef genomen zou worden op hooiland in Ooststellingwerf met Thomasslakkenmeel 
en kainiet. Zo kwam er in 1897 in Oosterwolde een Cooperatieve Aankoop Vereniging 
voor de aankoop van kunstmest. (21 Augustus 1897 wordt er 100.000 kg kunstmest aan-
gekocht) Dit had mede tot gevoig dat in 1896 een van de laatste grote schapenhouderijen 
in Oosterwolde (de Knolle) werd verkocht. 

De agrarische activiteiten namen toe, zo werd in 1890 in Oosterwolde een grote land-
bouwtentoonstelling georganiseerd en eveneens op 16 augustus 1900 in Oldeberkoop, 
beide door de afdelingen van de Friesche Maatschappij van Landbouw. 
Ook begon in deze periode de opkomst van borer- en zuivelfabrieken. 
In 1874 was er in Waddinxveen een zuivelfabriek gesticht, naast de sinds lange tijd 
bestaande thuisbewerking van melk. Deze kreeg in 1879 nog meet concurrentie door de 
uitvinding van her centrifugeren van de melk, waardoor her gemakkelijker werd de room 
van de melk te scheiden. In hetzelfde jaar kwam de eerste zuivelfabriek in Friesland in 
Veenwouden tot stand, dankzij M. Bokma de Boer, daarna ook te Huizum, 
door J.P. Smids. In 1885 werd op de algemene vergadering van de Friesche Maatschappij 
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van Landbouw de vraag gesteld of her rnogelijk was om voor gezamenlijke rekening de 
melk te gaan verwerken. 
Bezwaren ertegen werden verwoord door ene ds. Liefiingh: "De hoer behoeft dan niet 
meet te denken, een veehouder is bloot veehouder en behoeft dan niet meet te lezen en te 
denken, hij brengt alleen zijn melk weg. Over 25 jaar zal de ontwikkeling niet zijn voor-
uitgegaan, want dan zal de geest niet worden opgewekt, maar zal versiappen". 
Dc zakenman mr. L.G. Verwer stichtte in 1886 in EIsloo en Oosterwolde een zuivelfa-
briek, in eigendom van de N.Y "Zorgvliedsche Natuurboterfabriek" gevestigd te EIsloo. 

Dc a&reerstc zuivelfabriek in Ooststellingwerf 
B,on: Hondenijeer zuivelinefuszTic in Oonerwolde 

Mr. L. G. Verwer 

Ook in de omliggende dorpen werden fabrieken gebouwd. Appelscha in 1892 (verwerkte 
in 1897 de melk van 220 koeien), Makkinga in 1894, Fochteloo 1895, Oldeberkoop 
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1896, Haulerwijk-boven en Haulerwijk-beneden in 1897 en als Iaatste Donkerbroek in 

1898. 

In Warga kwam her in 1886 tot de oprichting van de eerste Cooperatieve Vereniging 

voor zuivelbereiding. Er bleefveel tegenwerking am meet fabrieken te stichten: "Sa 't ik 

jo siz, meagere keallen en fette boerinnen, sa wirdt it!" Men sprak van stoomkalveren, 

omdat boeren niet voldoende wei en karnemelk van de fabriek terug zouden krijgen en 

daarmee zou her met het vee een treurige weg op gaan. Een commissie, ingesteld am dit 

te onderzoeken, meidde in 1889 aan 't hoofdbestuur van de Friesche Maatschappij van 

Landbouw, dat de kalveren niets te kort hoefden te komen. Her had wel als gevoig dat in 

1889 in Bolsward de eerste zuivelschool van start ging am jongelui op te leiden voor een 

betere zuivelbereiding op de boerderij. Daarnaast werd er een zuivelconsulent aangesteld 

voor de bestaande situarie op de boerderij: dr. K. van der Zande. 

In 1890 waren reeds 45 fabrieken in werking. In 1898 waren er in Ooststellingwerf 

9 fabrieken, waaronder 2 particuliere en 7 coOperarieve fabrieken. 

Zuivelfethritie te Oosterwolde rand 1900 
B,-an; Ronderelfain- zuivelindustrie in Oosterwolde 

Op 15 april 1899 passeerde de akte van oprichting van de Coop. Stoomzuivelfabriek re 

Oosterwolde. In 1900 bedroeg de aanvoer van melk in Oosterwolde ruim 15 miljoen kg, 

in 1903 was dit al gestegen tot ruim 2,2 miljoen kg melk. 

In 1905 maakte de gemeente plannen am zandwegen te verharden, de zuivel&briek 

steunde deze plannen met een financiele bijdrage am her transport van melk te bevor-

deren. De tramverbinding Oosterwolde-Gorredijk kwam op 21 oktober 1911 tot stand, 

gevolgd op 16 mei 1914 door een verbinding met Steenwijk en met Assen in 1915. 
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Zo werd de borer per tram vervoerd naar Gorredij k. 

Ook her vervoer over her water verbeterde door kanalisatie van de Tjonger in de jaren 

1885-1890, en er werden ook twee sluizen bijgeplaarst. Daarbij kwam dat de weilanden 

in de herfst en winter met meet onder water kwamen te staan, vooral in her gebied van 

Oldeberkoop. Tevens werd de opvaart van de Tjonger naar Oldeberkoop in 1887 aanbe-

steed, van belang voor aanvoer van o.a. meststoffen. 

De verbetering van de kwalireit van de melk werd bevorderd door de zuivelfabriek. Her 

melkgeld werd uitbetaa!d naar vetgehalte, nadat de zuivelconsulent in Friesland in 1895 

de bepaling van her vetgehalte had geIntroduceerd. Friesland was daarin zeer actief, ook 

al door de ingeroepen huip uit Denemarken van dhr. Gabel, een zuiveldeskundige. Her 
kwam tot her oprichten van een borerstation in 1901 en 't gcbruikcn van ten Rijksboter-

merk bij de aangesloten fabrieken. In 1904 werd de besraande zuivelschool in Bolsward, 

de Rijkszuivelschool, no meet gerichr op her opleiden van beheerders van zuivelfabrieken. 

De vraag naar onderwijs in de landbouw leidde tot her houden van landbouwcursussen, 

die ook door de overheid werden gesubsidieerd. In 1873 werd de Rijkslandbouwwin-

terschool in Leeuwarden geopend. Daarnaasr werden meet speciaal gerichte cursussen 

gegeven in paarden- en veekennis. In de zuidoosthoek van Friesland bestond veel belang-
stelling voor her halen van de landbouwakte. 

De overheid bevorderde gezondheid van vee, deugdelijkheid van Aces en vleesproducten 

door wetgeving. De wet op de uitvoerkeuring van vlees trad in 1909 in werking. Op 

1 januari 1913 waren er in ons land 60 slachrhuizen en keuringsdiensten ingesteld waar 

55 rijkskeurmeesters en 94 rijkshulpkeurmeesters de keuringen verrichtten. 

In Friesland werd op basis van vrijwilligheid begonnen met de tuberculosebestrijding on-

der het rundvee. De coOp. zuivelfabriek in Kimswerd voerde in 1900 reeds een verplicht 

onderzoek in. 
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In 1913 schiep her Friesch Rundvee Stamboek (F.R.S.) de mogelijkheid out aantekenin-
gen van geregeld onderzoek op tuberculose in de fokregistratie op re nernen. 

c4 Q: NET fr--scu frnnv-, rAMaoEI< 

L Tubercunne inspuiting 

van hot veebealag van 

odcn  

ES van de oorzaken van verspreiding van tuberculose was her niet pasteuriseren van 
ondermelk en wei die van de fabriek terug ging naar de boerderij. In 1915 werd de Wet 
van 20 juli 1870, regelende her staatstoezicht (Stb. 131) zodanig gewijzigd dat pasteu-
risatie van melk, afgeroomde melk, karnemelk en wei dwingend werd voorgeschreven. 
Tevens werd daarin vervoer van vee verboden wanneer "de proef" op mond- en klauwzeer 
positief was. 

In zijn voordracht "Melic als voedsel voor de mens" kwam veearts Lameris uit Warifum 
tot de conclusie dat niet alleen de melk moest worden gepasreuriseerd, maar dat ook 
gekeken moest worden of ze afkomstig was van gezonde dieren. 
Ook de aanstelling van een hygieneconsulent door her ER.S., de veearts A. Veenbaas uit 
Wolvega, bevorderde de belangstelling voor een verdere samenwerking tussen de verschil-
lende Iandbouworganisaties. In 1919 kwam door die roep out samenwerking de Gezond-
heidsdienst voor Vee in Friesland tot stand. Eerste directeur werd A. Veenbaas. 

Dr vraag naar veeartsenijkundige huip nam toe. Her aantal ernpiristen nam af in 1898 
nog 24, waarvan maar 3 erkende empiristen. Her aantal veeartsen nam toe tot 23 in 
1895. 
Her had al in 1886 geleid tot de heroprichting van een vereniging van veeartsen in 
Friesland, nu als afdeling van de landelijke vereniging Maatschappij tot bevordering der 
Veeartsenijkunde. Bij de oprichting waren 14 personen aanwezig, waaronder J. Wesrholz, 
de disrrictsveearts van geheel Friesland en H. Veenstra, veearts in Oosterwolde, 
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inmiddels de hoofdplaats van de gemeente Ooststellingwerf. Hi) was er gevestigd sinds 
1886, als opvolger van veearts J.Th. van der Loeff uit Makkinga, die op 25 december 
1885 was overleden. 
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H. Veenstra, afkomstig uit Drachtster-Compagnie, liet na zi)n afttuderen, in 1882 in bul 
viseren door de inspecteur Westholz van de Veearrsenijkundige diensr en gaf als woon-
plaats Oosterwolde op. In 1883 vertrok hi) van Oosterwolde naar Hoorn en hi) kwam in 
1886 terug naar Oosterwolde. 
H. Veenstra was een actief lid van de afdeling Friesland van de !andelijke vereniging, de 
Maatschappij tot bevordering der Veeartseni)kunde en uit de norulen van de gehouden 
vergaderingen blijkt, dat hi) vooral prakrijkmededelingen deed. Zo bericht hi) in 1888 
ook enige castraries bij paarden te hebben verricht, met goed resultaat. Daarnaast spreekt 
hi) over her behandelen van een vagino-metritis (ontsreking van vagina en baarmoeder) 
bij een koe en een paarden-verlossing met dubbelgeslagen hoofd. 

Her geeft wel aan dat zijn positie ten opzichte van de aanwezige empirici (niet-veeartsen, 
maar wel bereid tot her doen van ver!ossingen bij paard en rund en evenzo her doen van 
castraties bij paarden) maakte dat hi), aangesteld als gemeente-veearts, meet zeggenschap 
kreeg. Dat was ook wel nodig, want zoals in co!!ega Eggink uit Beetsterzwaag op een 
vergadering zei: "Het opheffen van 't internaat in Utrecht (de Veeartseni)school was nog 

Dr qesthiedenis van de dierqenecskrnsde 
42 	in ooststdflinqwe4 



VEEGADERING 
WAS DE 

FDEEUNG fRIESI.AND" 

wai4ing van 44as*4uqsc zniIitdnKd 
.o 
yg 

 26 December 1895, 

's morgens hail twaatf, 

Hj VAN WELt te LEEUWARDEN. 

tuntan van Bebandeling: 

ii. Notates. 
2. Ingekomén stukken on Mederleelingen. 
3. Verslhg van Jen afgevaardigde ter Algemeene Vergades-ing. 
4. Is hot wensehelijk dat do functie van p 1 a a t s v e 

vangend Dislrie: ts-veearts nan e!Ictei, 
meerd veearta wordt opgedragen? 

• 5. Toberenline als diagnostieam in onzo praklijk. 
0. Voorstel am bet 10-jasig bestnan der AIeIin ICCL;e-

lijk to herdenkcn, en zoo noodig hnspreking van bet 
op to makes programma der iliestelijkheden. 

7 Eigenaaxdsge vorm van ontsteking van het neusshjwi lies 
hi).- hot rand (Vn'isnA.) 

8. Twee bijzondere verlossingen (Pin.) 
9 Vrije mededeelmgen 
10 Voorstellen 

.De &eretarig: 
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een gesloten insrituut met een internaat voor de studenten) zal leiden tot meet studenten 

en dus meet veeartsen en dat was niet wenselijk." Eggink stelde voor de betaling voor her 

internaat te verhogen, dan zouden er vanze!f minder veeartsen komen. Ook de toelatings-

eisen moesten strenger gemaakt worden door by. een eindexamen-diploma van gymna-

sium of hogere burger school (H.B.S.), desnoods maar van een 3-jarige cursus, te eisen. 

H. van Staa, districtsveearts, zei: "Nu er langzamerhand klachten van overbevolking 

worden gehoord, ook war veeartsen betreft, is her geed dat men bedacht mag zijn op 

wegen om I yak nit te breiden". Een dezer wegen flu meent hij te vindefl in her uitvoeren 

van castraties, "waarmee in sommige streken telkenjare door de "snijders" van beroep, 

veelal buitenlanders, vrij veel geld wordt verdiend". Her vooroordee!, dat her beneden de 

stand zou zijn, bestaat bij hem niet, "daar tech de persoon en niet zijn yak, de stand meet 

ophouden"! 

H. Veenstra vertrok in 1889 naar Huizum (Leeuwarderadeefl, volgens hem mede, naar 

zijn zeggen, vanwege de afgelegenheid van zijn standplaats. In 1905 werd hij benoemd 

tot Rijkskeurmeester. Hij was ook leraar aan de landbouwwinterschool in Leeuwarden en 

heeft samen met A. v. Leeuwen, een handleiding ten dienste van cursussen in 
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paardenkennis geschreven. Veenstra won ook een prijsvraag uitgeschreven door de 
Friesche Mi). v. Landbouw en Veeteelt met als onderwerp: "Hoe moeten de pasgeboren 
kalveren in de eerste dagen en weken behandeld worden?" onder her motto "Natuur is de 
beste leermeesteres". 

De vacature, die ook in Wolvega was ontstaan, werd in 1882 ingevuld door J.H. de Boer, 
aflcomstig uit Oosterwolde. 
In de afdeling Oldeberkoop van de Friesche Mi). van Landbouw, met als werkgebied 
zowel 'West- als Ooststellingwerf, kwam her tot thplitsing in Oosterwolde van een 
"Vereniging van Landbouwers". Wellicht was her argument om te komen tot een zeif-
standige vereniging de grootte van her gebied, maar ook her felt dat er sprake was van her 
ontbreken van veterinaire huip. In een brief van oktober 1895 uit Ooststellingwerfaan 't 
hoofdbestuur van de Friesche Mij. van Landbouw worth geklaagd over 't feit dat de afde-
ling Oldeberkoop is samengesteld uit "leden die tot negen, zegge negen uren gaans van 
elkander verwijderd wonen. En waar dat her geval is in een streek, door spoor, tram noch 
vaarwater doorsneden, daar gaat her niet aan om van de leden te verwachten enigszins ge-
trouw de vergaderingen te bezoeken". Ook een tol zal hebben gespeeld dat Oosterwolde 
inmiddels de hoofdplaats van Ooststellingwerf was geworden. 

In de vacature, na her vertrek van H. Veenstra, werd op 6 juni 1889 F. Boerhave be-
noemd afkomstig uit Zuidbroek en afgestudeerd in 1888. Hi) was woonachtig in Ooster-
wolde, maar vertrok in 1895 naar Staphorst en vandaar naar Dwingeloo en was nadien 
gevestigd in Diever. 

Rechts tie outfe draaibrug van rond 1890 en daaraehter het huh van tie zo 
bekende veearts Boerhave 

Bran: Co/fettle Re/ne/er S,nu 
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H. Ymker Rzn., geboren te Hoogeveen, kwam na her behalen van zijn diploma in 1895 
naar Oosterwolde. 

De vestigingsadvertentie van 5 oktober 1895 geeft al aan dat hij voortvarend te werk 

wilde gaan. Hij adverreert als Rijksveearts, rnaar zal toch als gemeenteveearts aangesteld 
zijn. 

L IJAIK JLAR 

ZL(1bv4w4fls 
fl ownawGLrnc. 

(LIsjiMjM e can.ans tat buige 'its des 
U. ISUIthIS, Lucia dn edwss. 

Het is wet zo dat in de notulen van de afdeling Friesland van de Maatschappij tot bevor-

dering der Veeartsenijkunde van 26 september 1896 stond, dat de afdeling bij de lande-

lijke vergadering een voorstel heeft ingediend om de functie van ply. districtsveearts op te 

dragen aan elke gediplomeerde veearts. 

Als motieven worden genoemd: 

"De bestaande toestand is onrechtvaardig, n.l. dat slechts enkelen de districtsveearts 

kunnen vervangen. Menig veehouder, ja, de grote meerderheid onder hen, niet bekend 

met de eigenaardige inrichting van ons Veeartsenijkundige Staatstoezicht, meent dat 

hij een veearts van hogere rang, van door de regering erkende meerdere bekwaarnheid, 

voor zich te zien". Dit brengt in streken waar de betrokken personen moeten concur-

reren in toepassing, "zodat eene onbillijke bevoorrechting van den eenen collega boven 
den anderen wordt geschapen". 

2. De tijdsduur en gemaakte reiskosten. 

3. "De aangifte van veelvuldig voorkomende besmettelijke ziekten zoals vlekziekte bij var-

kens zal warden bevorderd door deze maatregel ni. de veehouder zou gebaat zijn dat 

her dan veel minder zou voorkomen dat varkens, als aan de ziekte lijdende geslacht, 

te tang blijven hangen en oak her onderkennen der ziekte in geval van noodslachting 

gemakkelijker gaat als her onderzoek spoediger plaats vindt". 

In gemeenten waar geen veearts is gevestigd, zou deze maatregei voor de inwoners en bij-

gevolg voor de gemeentebesturen een prikkel te meet zijn om deze aan te stellen, aiweer 

in her belang van de wet, de ingezetenen en de veeartsen in her algemeen. 

In her jaar 1897 werd her voorstel in zoverre gewijzigd dat her mogelijk zou warden 

gediplomeerde veeartsen aan te stellen ads ply. districtsveeartsen. Beide voorstellen werden 
landelijk afgewezen. 

Her is opmerke!ijk dat Ymker zo uitgebreid een versiag inleverde bij de gemeente over 

her voorkamen van ziekten. Zo schrijft hij over het jaar 1898 dat de gezondheidstoestand 
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van de veestapel goed is te noemen, dit in tegeristelling met her jaar 1897, waarin nog al 
war mond- en klauwzeer was opgetreden. Nu was er alleen een geval in mel hi) een koe 
in Appelscha, maar her bleef hi) één geval, ook al door de spoedige hulp van her Vee-
artsenijkundige Staatsroezicht. Miltvuur trad op hi) dieren nit Hattie en Donkerbroek, 
maar, schreef hi), door krachtige maatregelen als verbranden van de kadavers, voor zover 
mogeli)k en ontsmetten en begraven bleven alle gevallen tot één dier beperkt. 
Vlekziekte bij varkens trad op in Fochtelao, in Oosterwotde hi) Kampen en achter "de 
Poel" en in Oldeberkoop. Ofschoon er twee varkens zi)n gesrorven bleefde ziekte lokaal 
en breidde zich nier uit. Schapenschuth kwam nogal eens voor en wei voor her eerst in 
augustus. Niet alleen bi) enige eigenaren van Friesche schapen, doch ook in een kudde 
Drentse schapen aan de Friesche Scheid trad deze herhaaldeli)k op. Zo ook deed zich een 
geval voor te Tronde hi) Elsloo. 
In de kudde Drentse schapen, groot 330 stuks, schrijft hi): "... heerscht zelfs on nog he-
den de ziekre en doen wel twee vormen voor n.1. de sarcoptes schurft (kopschurft) en de 
dermacoptes scburft (gewone schapenschurft)." Hi) vervolgt: "Dit war betreft de besmet-
teli)ke ziekten in de 'OVer vermeld." 
"War aangaar de overige ziekren onder her vee diene her volgende: In her voorjaar kwa-
men onder her rundvee vele gevallen van kalfriekre voor, welke dank zij eene nieuwe 
geneesmethode slechrs weinig offers maakte, ofschoon het sterftecijfer in de vorige )aren 
zeer hoog te noemen is, was her dit )aar verrassend laag. Van een twintigtal gevallen zi)n 
er slechrs 2 a 3 gestorven en moet her erkend worden dat her verloop zo snel was dat 
geneeskundige huip niet kon baren". 
Vermeldenswaardig is dat in de notulen van de vergadering van de afdeling Friesland van 
de Maatschappi) tot bevordering der Veeartsenijkunde van 17/811900 sraar dat de beer 
Ymker vraagt of er iemand ondervinding heeft opgedaan, om bi) kal&iekte i.p.v. joodka-
hum solurie, water in te spuiten. Anewoord: niemand! In bet jaarverslag stood ook dat er 
nogal war tuberculose met dodelijke afloop voor kwam. Digestie-stoornissen waren er her 
gehele )aar, doch her meesr in her voor)aar. 
Bij de paarden deden zich af en toe gevallen voor van versroppingskoliek, hetgeen moet 
worden toegeschreven aan de ondoelmatige voedingsmethode van haksel en roggemeel, 
bijna algemeen hi) de boeren in zwang. Dikwi)1s trad tengevolge van her hevige verloop 
van de kolieken de dood in. 
Verder kwam goedaardige droes af en toe voor met gunstig verloop hi) )onge paarden. 

H. IJ.MKER Rz., 
.a jjaw n&rU. 

Melt akb usia beeeldkbt*r tot list 
snijdcn van Uengbe1L. 
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Bij varkens trad nogal dikwijls een eigenaardige ziekte op bestaande in beenzwakte, tenge-

volge van her werpen van vele biggen en her gebrek aan kalkzouten in her voedsel, door 

eenzijdige maismeelvoedering. 

Bij schapen enkele gevallen van vergiftiging, misschien veroorzaakt door bemesting met 

kainiet op her weiland. Aithans op een streek stierven plotseling bij een viertal veehouders 

naast eJkaar wonende, een drietal schapen. 

Op de markt was de aanvoer als volgt: 

datum kocien schapen varkens geiten 

Donkerbroek 13 april 60 100 155 7 
Appelscha 19 april 85 30 110 11 

Fochteloo 25 april 28 45 13 4 

Elsloo 28 april 24 26 10 5 
Makkinga 3mei 155 330 196 12 

OosterwoJde 10 mel 150 350 165 7 
Haulerwijk 14 mei 2 190 49 9 
Oldeberkoop 20 mei 160 410 230 15 
Appelscha 21 juni 90 160 175 9 
Donkerbroek Sjuli 95 140 161 13 

Fochteloo 30 augustus 6 120 0 0 

Oosrerwolde 5 september 24 60 70 15 

Oldeberkoop 7 september 115 450 320 7 
Makkinga 19 september 65 190 240 17 

Donkerbroek 28 september 70 110 220 21 

Haulerwijk 8 october 0 60 35 18 

Appelscha 11 october 160 190 240 30 

Elsloo 18 october 12 25 1 	30 0 

Oldeberkoop 28 october 150 95 210 14 

Makkinga 14 november 45 50 70 9 

War opvalr is de grote aanvoer in Appelscha, Makkinga en Oldeberkoop war betreft 

rundvee en daarnaast Oldeberkoop met veel varkens. 

Er was ook een bloeiende varkensmarkt in Wolvega en er was dan ook sprake van een 

flinke varkensfokkerij in de Stellingwerven, war weer leidde tot her oprichten van een 

varkensstamboek. 

Over de bijenteelt schrijft hij niet, hoewel bekend is dat na lezingen in de zandsrreken 

over her bijen houden in 1897 de FriescheYmkersbond is opgericht. 
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Evenmin is bekend of hi) gereageerd heeft op her verzoek van her bestuur van de Friesche 
Mi). van Landbouw om cell aan alle veeartsen in Friesland gestuurd rapport van Pods te 
bespreken in de afdelingen. Dit rapport van Pods (1898) bevarte een methode tot bestrij-
ding van de veel optredende kalverziekre. Deze heersende ziekte had her bestuur van de 
Friesche Mi). van Landbouw er toe gebracht een bericht te sturen naar de minister, die 
aan Poels een opdracht gaf een onderzoek in te stellen. Hi) kwam tot de conclusie dat de 
ziekte te voorkomen was met behuip van een deskundige, dit werd veearts Mansveld. 

Her bestuur van de Friesche Mi). van Landbouw was toch al zeer actief, Zo was a sprake 
van de wenseli)kheid van her oprichten van een "bacteriologisch station voor veeziekten" 
gezien her veelvuldig voorkomen van tuberculose en tevens her voorkomen van mond- en 
klauwzeer, war weer de export nadelig beinvloedde. Dc uiterlijke kenmerken van de "Pa-
relziekte" (tuberculose) werden gepubliceerd in her Landbouwblad, zodat de veehouders 
zeif konden zien: "dy kou doocht net". 
De haperende export deed her bestuur van 't Friesche Rundvee Stamboek besluiten te 
komen tot een kosteloze inspuiting van tuberculine bi) de runderen van haar lcden. 
Ook op een ander gebied was de plaatselijke afdeling van de Friesche Mi). van Landbouw 
actief. Zo werd er gepraat over her oprichten van een veefonds. 

VEEFONJS. 
AiI&o din hsIcjat*iLto in h* uprlchten ian 

sit VIZEONUS wurSea uilg'auudi$ eeuu* It 
LSI*eU 0$) 

Maaadag 24 Fob:. a. 
e stead. S wa o L. v. 	1k;.; teijosteiwulie. 

T. WkitRtN. 
LL L. 4tJtiPMU4S, 
£. puinkcMA & 

Her toezicht op de markten werd gedaan door de gemcentelijke ambtenaar, de gemeente-
veearts. Op 11 januari 1900 doet H. v. Staa als de districtsveearts een verzoek aan her 
gemcenrebestuur. 
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Het toezicht op bet reilen en zeilen van de veearts was de raak van de veldwachrer, gezien 
de vraag van Ymker in de vergadering van de afdeling Friesland van de Maatschappij tot 
bevordering der Veeartsenijkunde, zoals staat in de notulen: 
"Mag de veldwachter in onze apotheek komen om te zien of de gewichten we1 zijn 
geijkt? Her staat wel niet persé in de wet, doch de meerderheid gelooft dat wi), wanneer 
we ongeijkte gewichten in de apotheek hebben en de veldwachter merkt dir, dat we dan 
veroordeeld zullen worden". 
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Wellicht had hij meerdere contacten met de veldwachter, want in de notulen van de 

vergadering op 18 december 1896 blijkt dat: "wenscht H. Ymker voor te stellen straks bij 

her vaststellen der vergadering met de maan rekening te houden, omdat dit voor hem van 

veel belang is". 

Na her vertrek van H. Yn*er was er een vacature. Vanaf 28 januari 1899 tot 1 augustus 

1899 werd er drie keer een advertentie geplaatst door de gemeente in de Leeuwarder 

Courant, de Asset Courant en bovendien in her Nieuws van de Dag. Ook in her Utrechts 

Dagblad van 11 en 17 september 1899 verscheen een advertentie, echter allemaal zonder 

resultaat. De toelage werd verhoogd naar f700,00. Ook een advertentie in her Tijdschrift 

voor Veeartsenijkunde en Veeteelr (25 juli 1900) had eerst geen succes. Her geeft aan dat 

her in deze periode moeilijk is geweest een veearts te vinden. Er is veel vraag naar vecart-
sen en weinig aanbod. 

In deze vacatureperiode biedt J.H. de Boer veearts in Wolvega aan, her westelijke deel 

van de gemeente van veeartsenijkundige huip te voorzien zolang de vacature duurr. Dit 

nadat de gemeente Ooststellingwerf hem daartoe daags tevoren een verzoek had gedaan. 

Hij schrijft in een brief van 18 maart 1899: "1k ben genegen alle donderdagen zitting te 

houden bij Hof te Oldeberkoop van 8.00 - 9.00 uur, bij Schurer te Makkinga van 10.00 

-11.00 uur en bij Menger te Elsloo van 12.00 -13.00 uur. Mocbten ze dan in die dorpen 

mijne hulp verlangen, dan kan ik die patiènten behandelen, dan profiteren al die dorpen 

van mijn huip. Ms co!lega Eggink nit Beetsterzwaag op dezelfde manier wijze hande!t en 

b.v. op 's maandags, dan zijn er twee dagen in de week, dat er veeartsenijkundige huip 

geboden kan worden. Ms Uwedelachtbare dan even pub!iciteit aan deze dorpen geeft, 

zoodat ze er alien mede bekend zu!len zijn. Mocbt coi!ega Eggink met genegen zijn on-

der de door u genoemde voorwaarde her ooste!ijk deel der gemeente van veeartsenijkun-

dige buip te voorzien, dan ben ik genegen her oostelijke deel der gemeente ook voor mijn 
rekening te nemen onder voorwaarden zooa!s door mij zijn verme!d". 

Hij geeft verder in overweging de vacature onvervu!d te laten tot juli, dan zijn er weer 

examens en wellicht meerdere kandidaten waaruit de gerneente kan kiezen. Hij schrijft: 

"Neem mij deze mededeling met ten kwade, ik handel geheel in her belang uwer ge-

meente. Gisteren ben ik nog in Donkerbroek geweest en daar was nog war aanvoer van 

schapen en varkens, daarbij heerscht in uwe gemeente besmettelijke schapenschurft en is 

her van belang zoo nauwkeurig mogelijk de veemarkten te inspecteren". Hi) (veearts de 

Boer) schrijft ook dat hi) graag een voliedige Iijst van veemarkten wil hebben (zie bijiage 

b!z. 47), en (!) dat hij ook genegen is de particu!iere praktijk waar te nemen tijdens Ym-

kers ahwezigbeid. 

De gemeente verzocht de provincie als tijdeiijk en tot zo!ang in de vacature met is voor- 
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zien hem als gemeenteveearrs aan te stellen. De provincie bevestigde deze aanstelling om 
veearts J.H. de Boer te belasten met her toezicht der veemarkten onder her genot van 
vacatiegelden en reiskosten overeenkomstig de geldende regels. 

.. IN TIN GEN: 

tegen varkensziekte ern Bilzuchf, 
door J. L de BOE$ Qglsreearb to WOLVEfiL 

Aangifte bij A. WOUDSMA arogist Noan1wWde. 

Van veearts H.F. Eggink te Beetsterzwaag is niet bekend of hij gereageerd heeft op de sug-
gestie van zijn collega J.H. de Bocr om hulp te bieden ten tijde van de vacature. 
Pas op 23 oktober 1900 vestigde C.H. van Rooyen zich in Oosterwolde (afgestudeerd in 
1895, afkomstig uit Loenen aan de Vecht). 

In een schrijven, d.d. 11 november 1900, van de districtsveearts H. van Staa stond te 
lezen dat de maatregelen war betreft mond- en klauwzeer waren ingetrokken, her verbod 
van vervoer van ziek vee en verdacht vee bleef gehandhaafd en mocht derhalve nimmer 
op veemarkten worden gebracht. Toezicht bij de ingang bleef zodoende aangewezen. In 
her zelfde schrijven aan de gemeente stelde hij voor dat de gemeente C.H. van Rooyen 
voordraagt als plaatsvervangend inspecteur wanneer deze te kennen geeft in de gemeente 
te blijven. 

Echter in de courant, "De Stellingwerver", van 1 febr. 1902 staat: 

I 
C. M. VAN ROOWEN 
r tui_ _S r v 4 f.t $ nor. w a.. . st to CMAM , 

V. Rooyen vertrok per 1 mei 1902 naar Roordahuizum en vandaar in 1912 naar Boxtel. 
Her vertrek impliceerde wel dat de gemeente een deel van de provinciale bijdrage terug 
moest betalen. ("alterum tantum kan gedeeltelijk worden uitgekeerd".) 
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Er was dus weer een vacature, vandaar een declaratie van H. F. Eggink over her surveille-

ten van markren in her Y kwartaal 1902, maar ook weer de gebruikelijke advertenties in 

diverse couranten. 

• ' In do gonteente Ontstellingwerf 
wordt sovrSagt eon 

Geearnineerd. Veearts, 
op.-.eeno 'jasrifleohe gemeentolijke toelage 
Ian If 700.—. 

Do iattto$ie Iigt tar Sooretarie to Ooeter-
wolde tar .  binge. 

Solliei6in, bff wIres op zegel, warden 
ingewaebt vôór 20 iFebruari 1903. 

00

terw01de, 29 Janüari 1903. 
• Burgenieestor on Wethouders 'rail Oost. I 

sten1nerr, 	- 
YEIKEMAL L. B. Voorz. 

.00 Seeretaris, 
BRAAK. H

101JR 

Als eerste sollicitant meidde zich D. Duursma, een niet geexamineerde veearts, m.a.w. bij 

aansrelling betekende dat geen provinciale bijdrage aan de gemeente. Daarna op 19 juli 

1903 C.A. van Dorssen uit Winschoten, H. Oostingh nit Assen en R. Nijhoffte Bierum. 

Deze laatste was beschikbaar vanaf I januari 1904, maar geeft al spoedig bericht de be-

noeming niet aan te nemen omdat hij inmiddels is benoemd in Hoogeveen. Geen van de 

andere kandidaten wordt benoemd, vandaar dat in een advertentie van 10 juni 1904 de 

toelage is verhoogd van f700,00 naar fSOO,00. Ook hierop komt geen reacrie. 

Er is wet weer een declaratie van HE Eggink nit Beetsterzwaag voor her survei!leren op 

de veemarkten. 

Her Veefonds "Oosterwolde en Omstreken" besprak ook in een vergadering de situatie 

van 't niet meet aanwezig zijn van een veearts. 
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In de periode 1903-1904 waren er een drietal berichten gericht aan B&W Ooststelling-
werf aflcomstig van de districtsveearts H. van Staa te Leeuwarden over vlekziekre onder de 
varkens hi) Reitsma in Appdscha met daarbi) de voorschriften over uit te voeren maat-
regelen, tevens een bericht over 't inrrekken van maatregelen war betreft her voorkomen 
van schapenschurft bij R.J. Panders, A. Bosch, W.J. Schurer en J.W. Bouma, alien te 
Makkinga, wegens herstd van de ziekte. Ook wees hi) in her schrijven er op, in geval van 
verdenking van miitvuur: "bet onmiddelli)k waarschuwen van de ply. districtsveearts 
H.F. Eggink te Beetsterzwaag en hem daarbij nit te nodigen voor her doen van een on-
derzoek. De maatregelen tot ontsmetting en die tot verbranding, begraving of ti)deli)ke 
bewaking van her kadaver welke door den plaatsvervangenden districtsveearts worden 
geadviseerd, dienen in verband met her doel voorkoming van verspreiding van smetstof-
steeds zoo spoedig mogeli)k te worden genomen". 
Een tweede biijk van her ontbreken van een gemeenteveearts waren de brieven van de 
Gezondheidscommissie voor de gemeenten Opsteriand, Smallingeriand en Ooststel-
lingwerf, gericht aan B &W van de gemeente Ooststeliingwerf. Deze Gezondheidscom-
missie was ingesteld om te waken over de gezondheidstoesrand yan de ingezetencn van 
de genoemde gemeenten. In een schtijven dd. 6april 1903 zegt de commissie een klacht 
te hebben ontvangen dat "in Uwe gemeente meermalen vleesch van gestorven vee ter 
verkoop wordt aangeboden, zonder dat dit overeenkomstig de Algemene politieverorde-
fling voor de gemeente Oostsrellingwerf hoofdstukXV Gezondheidspolitie art. 1 door 
een veearts voor her gebruik geschikt is verklaard. Wi) vestigen hierop Uw aandacht naar 
aanieiding van art. 27 sub C der GezondEeidswet, geven U in overweging onverwijid in 
een behoorli)ke keuring van vleesch overeenkomstig bovengenoemde algemene politiever-
ordening te voorzien". 
In een tweede brief d.d. 15 februari 1904 komen ze hierop terug naar aanleiding van 
nieuwe klachten over de onvoldoende keuring van vlees van gestorven of afgemaakre 
dieren. "Van verschillende zijden is ons aangewezen P. van Houten te Donkerbroek als de 
man die er zijn werk van maakt om zieke of gestorven runderen of kalveren op te kopen 
en dit zeker flier doet om ze daarna te begraven overeenkomstig art. 1 van de algemene 
politieverordening. De vermoedens zijn dan ook dat dit vleesch in den handel wordt 
gebracht of wel vervoerd naar andere plaatsen, waarbij Groningen wordt genoemd als 
piaats waar een zoon van Van Houten woonachtig, zijn vader de behulpzame hand zoude 
bieden met steun van een tweede zoon als soldaat te Groningen in garnizoen". 
De commissie zegt nogmaals dat "wi) U in ernstige overweging geven streng de hand te 
houden aan de bepalingen van de Algemene Politieverordening van de gemeente Oost-
stellingwerf". 

11 Augustus 1904 werd nogmaals een advertentie geplaarst en hierop reageerde 
G.A. de Raadt. Hi) had van de voorzitter van de Gezondheidscommissie, A.E. van der 
Meer, apotheker te Drachten gehoord van de vacature in de ti)d dat hi) waarnemer was 
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in de praktijk van G.H.J. Tervoert, rijksveearts re Drachten. In een brief van 18 augustus 

1904 solliciteerde hij naar de plaats van gemeente-veearts-keurmeester. Een brief van 27 

augustus 1904 van de directeur van 's Rijksveeartsenijschool, A.WH. Wirtz, beveelt de 

"met lof" geslaagde leerling de Raadt aan. 

Brim: ii ichiefgemeente Oosrstefuingwerf 
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Ingaande I oktober 1904 vesrigt Gerard Adriaan de Raadt, geboren 11 juli 1881 te Ou-

dekerke aan de Ijssel, zich in Oosterwolde. 

1G. A. DE 11AADT, 
Bijànnztij gnstigd .2. GamS 

nssS tnOoStaIlIngw.f• 
to Qosterwolde liotol ,,de Zou.". 

MAANDAQS won tO—it out 

e!!t 1W, Mdebmkmj~ 

Hij ging voorrvarend te werk, want hij vroeg reeds in een brief d.d. 3 oktober 1904, ver-

gunning voor praktijkuitoefening in naburige gerneenten. 

n6- /i4-4c- /wa. 

4 
4i1tt1 73 /tntter4t. , ;iWi-e.cu 	ac.' 

- ,i %4 f4,tt4Att( ;4z-.i , t-

4-i 44-t-r4- 
/ 

-. 

[ZL-ro,C 44 

/ 
• F ' ?. -:, w't 

Bran: Archirjgc,ncenti' Oostsidllingwe,f 
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In her versiag over de gezondheidstoestand van de veestapel over her jaar 1905 schreef 

De Raadt dat die over her algemeen gunstig is. Besmette!ijke ziekren onder runderen en 
paarden werden niet waargenomen. 

Bij vier veehouders werd vlekziekre onder de varkens geconstateerd, maar dank 4]  de 
genomen maatregelen heeft de ziekte zich nier uitgebreid. 

Hij schreefverder: "Op de markren, welke door mij bezocht zijn, werden geen verdachte 
of besmertelijke ziekten waargenomen". 

Op 9 oktober 1905 vroeg hij B & W hem verlof te verlenen rot de dag waarop door hem 

ontslag is gevraagd (per 1 januari 1906). Tot die tijd zal de diensr worden waargenomen 
door J.  Bruijel, rijksvcearts te Zeddam. G.A de Raadt vcrtrok 18 oktober 1905 naar 
Drachten en in 1913 naar Hardegarijp. 
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Jacob Bruijel, geboren 12 augustus 1881 te 's-Heerenberg solliciteerde per brief d.d. 31 

oktober 1905 naar de betrekking van gemeente-veearts en bevestigde per brief van 30 

november 1905 dat hij de betrekking aannam. Zijn adres: hotel "de Zon" (K.J. Luiting). 

Bran: Arr/iiefgenerate Ooststellinwerf 
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Ook van deze periode zijn advertenties bekend. 
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Deze Iaatste advertentie was van 19 mci 1906. Echter binnen een jaar vroeg hij zijn ont-

slag aan (31 mci 1906) war hem eervol werd verleend per 1 augustus 1906! Hij vertrok 

naar Marum (Gr). 

Een volgende periode van een vacature war betreft een gemeenteveearts te Ooststelling-

werfbreekt aan. Uit een brief van september 1906 blijkt datJ.W Brouwer afkomstig nit 
Nieuwerkerk (Z), zich terugtrekt voor de betrekking van veearts in deze gemeente. 

De qesduedenis van 4€ diergeneeslrnnde 
in 08ststellinqwe4 	59 



Op de januarivergadering van de afde!ing Friesland van de Maatschappij tot bevordering 

der Veeartsenijkunde werd door de secretaris medegedeeld dat her hoofdbestuur van 

de Friesche Maatschappij van Landbouw, namens een afdeling ervan, her verzoek heeft 

gedaan cen gesprek it voeren over her opleiden van veeverloskundigen. De algemene 

mening van de vergadering was dat bij behoefte aan degelijke verloskundige huip deze 

niet moest warden verleend door "veeverloskundigen" maar door veeartsen, wier getal in 

deze provincie nog gerust kan warden vermeerderd. Die veeverloskundigen zouden zich 

renslotte tot algemeen nadeel ontpoppen als empirici met een zekere srempel van dege-

lijkheid. Van sommige zijden en wellicht niet ten onrechre, zo werd gesteld, krijgen de 

veeartsen zeif de schuld van deze kreer am huip door 't niet willen verlenen van verbs-

kundige huip! 

He ontbreken van een veearts in Ooststellingwerfzal ook hier een rol hebben gespeeld. 

Op de raadsvergadering van 30 september 1907 werd medegedeeld dater slechts 1 so!-

licitant is op de geplaatste advertenrie en die is van H. Postma. Zijn benoeming volgr 

per 15 oktober 1907. Postma zou zijn leven lang in Oosterwolde blijven en daar 43 jaar 

praktijk uitoefenen. 

Waarom m.u.v. Van der Loeff, (die vroegrijdig overleed in Makkinga) en Veenstra verbie-

yen de voorgangers van Postma zo kort in deze gemeenre? Was onvoldoende inkomsten 

voor een goed bestaan, sociale omsrandigheden de aanleiding rot vertrek, of speelde 

ook de slechte bereikbaarheid van her gebied een rol, zoals rijkskeurmeester Veensrra 

deze noemde. Her zijn veronderstellingen, daarover zijn door de anderen geen redenen 

beschreven. 

In een vergadering van de afde!ing Friesland van de Maatschappij rot bevordering der 

veeartsenijkunde (27-12-1913) is er een discussie over her verdwijnen van de provinciale 

subsidie en de daarop door de Ged. Staten van Friesland aan de districrsveearrs Van Staa 

gevraagd advies omrrent de bestaanskans in bepaalde streken voor een veearts. In her 

vervo!g van de discussie blijkr dat hij over de besraanszekerheid van veeartsen op bepaa!de 

standplaatsen de vraag als regel bevestigend moer beanewoorden. Oosterwolde is een 

van de plaarsen waarover hij antlers inlichrte! Veearts de Raadt (in O'wo!de van 1904 

tot 1905) vond dit antwoord een bewijs voor 'r feit dat de disrrictsveearts daarover niet 

kon oordelen. Toen hij, zegt hij, nit Oosterwolde vertrok was dit alleen am 't isobement. 

"Thans nu de tram er is, is dit bezwaar niet meet aanwezig". 

Deze moeilijke periode kenmerkte zich toch door een doorbraak in kennis van ziekten en 

hun verwekkers, een toename van werk voor de veearts door her tot uitoefening komen 

van de Wet op her Veearrsenijkundig Sraatstoezicht en van de Wet op de Uitoefening 

Diergeneeskunst. Bovendien nam de waardering voor de veearts toe. 
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Plaatselijk was er ook de oprichting van onderlinge verzekeringen voor rundvee, paarden 

en schapen. Her landbouwonderwijs kreeg meet aandacht. Cursussen werden er gegeven 

voor afdelingen van de Friesche Mij v. Landbouw over paarden- en veekennis, hoefbeslag, 

roelichring op de methode Poels ter voorkoming van kalverziekte en veel later ook veever-

loskunde. Hygiene en vleeskeuring kregen eveneens meet aandachr. Her werkterrein van 

de veearrs werd breder. 

Er was een toenarne van rundvee, in 1908 was her bedrijfsgemiddelde bij de Coop. Zui-

velfabriek in Oosterwolde 4,4 koeien per lid met een productie van 2260 kg melk en een 

vergehalte van 2,96 %. Tuberculosebestrijding begon op individuele basis. War betreft 

de varkens kwam her rot een voorlopige exportvereniging met in her bestuur M. Anema 

te Oldeberkoop, P.J. Arendsz te Donkerbroek, S.J. Veenland te Drachten, G.J. Hof te 

Oldeberkoop en S.J. de Boer te Kortezwaag. Samenwerking met de reeds bestaande 

coäp. slachrerijen in Drenthe resulteerde in slachtplaatsen in Leeuwarden en Akkrum. 

De toename van kippen op de zandgebieden, dus ook hier, resulteerde in de oprichting 

van een afdeling Friesland van de Vereniging rot bevordering der pluimvecreelt en tamme 

konijnenreelr in Nederland. De schapenhouderij verminderde door invoer van wol uit 

Australiè, alleen in de Weper was in die periode nog een vrij grote kudde. 
Veearrs H. Postma zou her druk krijgen! 
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De drukke tijd. 1910-1945 

Hyltje Postma, geboren 28 juni 1883 teTzummarum behaalde zijn veeartsdiploma in 

1907. Hij vestigde zich in Oosterwolde en wel op 21 oktober 1907 met als adres "Hotel 

de Gouden Kiok". 

JORVESTIGOte 
I OOSTERWOLDE 

hstMJEGOIJtIEIILOU,. 
MAANDAG 21 OCTOBES. I 

I POSTLt, I*sveeartcj 
Sim 

 

H. Postma 

Brow Achiefgenuente Ooststdlingwerf 
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H. Postma was aflcomstig nit een streng gereformeerd boerengezin, is in her weeshuis in 

Leeuwarden terecht gekomen en zou aanvankelijk theologie gaan studeren, maar werd 

wegens een keelaandoening afgekeurd. Met huip van een oom heeft hij veeartsenijkunde 

gestudeerd en dit in 4 jaar voltooid. Hij kwam als vrijgeze! naar Oosterwolde, maar kreeg 

kennis aan Geesje Tiesinga en trouwde met haar op 25 september 1909. 

Ondanks zijn grote praktijk, markttoezicht, vleeskeuringsdienst, e.d. gal hij tijd aan soci-

ale, culturele en maatschappelijke activiteiten ter plaatse. 

De toenemende werkzaamheden in de praktijk, tot ver in de jaren twintig, brachten 

Postma er toe niet alle vergaderingen van de afdeling Friesland van de Maatschappij ter 

bevordering der Veeartsenijkunde bij te wonen. Vervoersproblemen naar de plaats van 

vergadering, meestal Leeuwarden, zullen ook een rol gespeeld hebben. Na 't gebruik van 

een paard, Postma was ook cen actief lid van de locale paardenrijvereniging, kwam de 

motorfiets en nog weer veel later de auto (kenteken B 362). 

Fen boottocht over de Friese meren bij her 25-jarig bestaan van de afdeling in 1911 heeft 

hem vast een aangename dag bezorgd. En wellicht dat Postma hetzelfde verzuchtte als één 

van zijn voorgangers, H. Ymker, die bij her lO-jarig bestaan van de afdeling, na het lang-

dung bezichtigen van buiten Oranjestein, van oordeel was dat hij nu verlangde naar Cen 

stoel en een borrel! In 1911 eindigde her versiag van de dag als volgt: "De collegialiteit 

werd in den top gevoerd. jammer dat dit laatste niet eeuwig durend is." Wat een vooruit-

ziende blik! 

Die collegialiteit was ook aan de orde geweest op de vergadering van januari 1909. De 

vraag werd gesteld op welke wijze de afdeling kan bevorderen dat veeartsen bij ziekte of 

langdurige afwezigheid een plaatsvervanger kunnen krijgen. "Tot flu toe geen regeling 

en voor iemand die jaren in de praktijk zit en geen connecties heeft onder de studerende 

jongelui, is her vaak lastig iemand te vinden, vooral buiten de vakanties van "de School". 

Misschien collega's nit Indie die tijdelijk in Holland zijn of zij die her predikaat veearts 

nog niet bezitten". Spreker stelde voor om zich te wenden tot her Hoofdbestuur of de 

Commissie van Beroepsbelangen. 

Ook wel typerend was dat war staat te lezen in her verslag van de vergadering op 27 de-

cember 1913 van de afdeling: "Er is verschil van mening over her advies van de districts-

veearts H. van Staa aan her provinciaal bestuur over de provinciale subsidies gekoppeld 

aan de bestaanszekerheid van veeartsen op bepaalde standp!aatsen." Hij had deze vraag als 

regel positief beantwoord, echter niet war betreft Oosterwolde. Zoals al eerder is weerge-

geven was her antwoord van G.A. de Raadt, gewezen veearts te Oosterwolde, dat hij de 

conclusie van de districtsveearts een bewijs vend van her niet kunnen beoordelen van de 

situatie. Postma was zeer waarschijnlijk niet aanwezig. Dat was hij wel op de vergadering 

van 25 februari 1915. Er ontstond een discussie tussen hem en zijn gelijktijdig begonnen 

col!ega nit Wolvega, A. Veenbaas. Deze laatste p!eitte voor het aanstellen van hygienecon-

sulenten. Postma was tegen her instel!en van een dergelijk instituut, omdat hij meende: 
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"dat waar deze voornamelijk van controletende aard zijn, er veet werk zal zijn dat weinig 

effect zal opleveren en dat de te houden onderzoekingen den practicus werden ontno-

men, dus dat zijn optreden ten koste van den laatste ging". Hij zei vervolgens: "Enige be-

tekenis konden zij hebben, wanneer zij slechts op zootechnisch terrein werkzaam bleven". 

Veenbaas repliceerde: "Hij voelt zich tech in 't gedrang gebracht, waar hij, zowel in her 

Friesch Veeblad van Landbouw, als daarbuiten, met kracht de aanstel!ing van consulenten 

heeft voorgestaan". Hij lichtre dit nadet toe: "hoe alleen her onderzoek by. naar infecti-

euze abortus (besmettelijk verwerpen) plaats heeft door den consulent en dat de daaruit 

voortvloeiende behandeling werk van den practicus blijft". 

Her onderwerp kwam weer aan de otde in 1917, omdat er een voorstel komt een jonge 
veearts, min of meer als assistent van professor Wester uit Utrecht aan te stellcn voor her 

onderzoek naar besmettelijk verwerpen, met als salaris f 2000,00 en 1 600,00 reis-en 

verbiijfskosten, en dit geheel voor 2 jaar en op kosten van de toegezegde f 6000,00 van 

her Friesch Rundvee Stamboek (ER.S.) Postma betuigde zijn instemming en zei verder: 

"de nieuwe flinctionaris ton als 't ware een assistent van Wester moeten zijn, terwiji her 

misschien een stap zou kunnen zijn om te komen tot een hygieneconsulentschap". 

In hetzelfde jaar besloot her F.R.S. tot her instellen van een hygieneconsulentschap. 

A. Veenbaas kreeg de leiding en zei bij zijn benoeming te hopen op een vriendschappe-

lijke medewerking van de collegae. 

De tuberculosebestrijding, op vrijwillige basis aan her emnd van de 19' eeuw begonnen, 

gal aan eigenaren die dieren aanboden met waarneembare symptomen van de ziekte, een 

ruime rijksvergoeding. Deze manier van bestrijden werd in 1911 volledig gestaakt. (zie 

ook her verhaal over A. van Houten uit Donkerbroek). Her ER.S. startte in 1913 met 

een certificeringssysteem, waarbij in een register werd aangetekend dat een bedrijfzich 

aan een regelmatige controle onderwierp. 

In de vergadering van 24 mei 1918 werd door A. Veenbaas (hygiëneconsulent van her 

F.R.S.) voorgesteld een brief te sturen aan her Stamboekbestuur: "vermeldende dat men 

tegen een temperatuursopname door geschoolde krachten geen bezwaar heeft, maar dat 

de controle aan de veeartsen moet worden gelaten". 

Ook de zuivelfabrieken zagen her belang van bestrijding in en er waren zelfs zuivelfabrie-

ken die her aanstellen van een eigen veearts overwogen. Een en ander resuireerde erin dat 

de Bond van Coop. Zuivelfabrieken samen met her ER.S. de Gezondheidsdienst voor 

Vee oprichtten in 1919. Directeur werd A. Veenbaas. De bestrijding kwam nu pas geed 

op gang. De conjunctivale tuberculinarie-methode (het zgn. oogdruppelen) werd gemntro-

duceerd, maar reverts kwam een tuberculosevrije opfok tot stand doordat bij de zuivel-

bereiding pasteurisatie van de melk plaats vend en tevens van wei en karnemelk voor de 

kalveropfok. 
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MINESTESIE 

VAN 

WATERSTAAT 

UA%DEL EN 1VIJVERIIEIII. 

14 JAWJAX 1906. 

qi 797. 

- 	4+ 

- 	J4?H5 4i. 

I 

.1. A N 0 B 0 U V. 

lIE MINISTER VAN WATERST4AT, HANDEL EN NIJVEIIIIEIK. 

• Kennis ganoman hebbenda van hat door A. VAN HOUTEN, vsokoopman 

to DOMKERBROEK, gameanta 00STSTELIJXNGERP, onder dagteokening van 9 Ja-

nuari jl., auadsgsdealdo vorinngan, dat eon hem toabahoorend rund, hot-

walk, naar syna meaning, op tuberouloss duidoade versohj-nsalan var-. 

toont, door hot Ryk words overgenomen togen eons sohadelocostelling, be-. 

rekand overeenkomatig do artt. 3 en 4 van hat IConinklyk basluit van 2 

S1tamber 1904 C Staatablad No. 219 ); 

Gezien do tar sake ingekomon alnbtsberiohten van den districtavee-

aSs to LEEUVABDEN , dd. 11 Januari ii., No. 573 an van don Direoteur 

der Rykasaruminriobting dd. 13 .Tanuari d.a.v. No. 573 ); 

Gain op art. 1 vms voornoemd basluit: 

Geeft Ban don adressant to kennon, dat or voor do gevraagda over— 

naming geen terroen bastaan. 	 - 

'ss-GRAVENHAGE, 14 Janu art 1905. 

Voor don Minister, 

DE SEORETARIS-.GENERML, 
(get:) DE BOSCH 10E6:. 

Voor eansluidend fschrift, 

DR SECICflIUS-GENEEAjsL, 

A a n 

lien Eurgernecstor van 

00SfSCELLIWiEii-. 
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Uitgangspunt was een jaarlijks koppelonderzoek. Gevolgd door sputumonderzoek van 

reactiedieren om open lijders op te sporen, die dan konden worden verwijderd. 

Afvoer naar Holland vend geregeld plaats! 

"4. 17 Mfi11905 44' . 

Holland-Friesland Lijh. 
Goedkocrpste en aangenaamste -reisrei.jte 

van Frie1and naar Amsterdam en omgekeerd, 
met prachtige snelvarende salon boo ten. 
Sneist goederenvervoer, zeer lage tarieven. 

Later zou blijken dat vooral her verwijderen van reactiedieren had bijgcdragen aan her 

goede resultaat van de bestrijding. Financieel was er een bijdrage van de overheid voor 

onderzoek en slachten van open lijders. Ook werkte her uitbetalen van een hogere melk-

prijs stimulerend op her verkrijgen van de status tuberculosevrij bedrijf. 

Het oogdruppelen hoefde niet door een veearts te worden gedaan. De controle en beoor-

delen van de uirslag we!. Postma zal bier in toenemende mate een taak aan hebben gebad. 

Ook her overnachten in Oldeberkoop (vo!gens zijn dochter) zal hier in her kader van de 
uitvoering noodzakelijk geweest zijn. 

Woonhuis H. Post-ma 	 In 1939 Hoogengaarde 

Voor de bestrijding was een aparte vereniging opgericht in Oosterwolde, rnaar in de 

ledenvergadering van de zuivelfabriek Oosterwolde van 29 april 1930 werd besloten deze 

aan de fabriek te verbinden, naar aanleiding van een lezing van Veenbaas. 

De tuberculosebestrijding op landelijk niveau werd mogelijk teen in andere provincies 

ook Gezondheidsdiensten voor Vee werden opgericht. 

In 1943 werd de Tuberculosewet van kracht. De veehouders waren verplicht zich bij een 
Gezondheidsdienst aan te sluiten. 

De overheid was bereid mee te betalen aan de besrrijding wanneer de georganiseerde 
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veehouderij door een in te stellen hefling van 0,25 gulden per 100 liter melk in 5 jaar 

ca 50 miljoen gulden bijeen zou brengen. Zij zou dan dit zelfde bedrag ter beschikking 

stellen.Onderstaand overzicht geeft een beeld van her aantal deelnemende fabrieken en 

onderzochte dieren in 1927/1928. 

12 1 3 

OVERZICHT T. B. C..BESTRIIDIN( "'7-1927/28. 

Aiinlal 
be 1,i 
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14 	Necg 1 	23 21 005 814 49.7 -  47,9' - 19211 - 	Ka,,s'i,rIk 
IS 	len,riI, 19' -- 414 -'14.7 ." 79 5 'UI , 	027 
16 	Irtisun, - 	IS IS 678- 0113 36.6 32.8" , 	0 I 38 925 
17 	IcIainn - 	79' $18761 830 13.0 17.4, 555 IS 	- 6,35 1910 
IS 	1<oIluti, - 	17 	' - 640 nd gedr.' 25.8 	' old ge I  I 	- 41 926 
9 	Kou,dani 1 	17 -- 	1 036 '.-- 46.2 -' 1 - - -- 1027 - 

20 	L,ngwcer 22 1947, - '42.2,.' - 1927 
21 	Leoaw,rdc,, 106 	. 118 2077 -  3338 10.5 	] 23.18 - 	404 IS 7341 - 	1020 
22 	Marrun, 209 210 	- 3665 ' 3456 Ij,s 	I  12.1-, t21(, - 40 11156 1910 - I 	K1,s,,CL 
23 	Maroanu: 157 	' 50 3044 I 3040 21.3 	11  2212' 334 16 5537 1910 
24 	More, Liotsse as - 	27 	. 000 'id gede- - 	21.2 IL-COW - 	3$ 	' 5 	I 1176 1926 Kaaai:ie 1k 
25 	St. Nitolaaoga - ' 	24 - 	- 895 - - I 	30.6 .-. ' 2 46 I 027 Kaaanlelk 
26 	Oiterlcrp - 	56 50 1651 1293 , 	1.5 tO.' 7919 6 7398 ''3211 Kaao,neIk 
27 	Goslerwolde 1 	24 	' - , 588 -. ' 	26.'-, 1 57 027 - 

- 

28 	Qosthen, ' 14 12 536 ' 445 '8.5 	1 .1 86 - 2 87 - 	1921 i 	Kaa o"tdk 
29 	Oiaeiiide (S,,'.) '14 	, 45 1412 1479 1 	12.5 13, 110 in 	' 4113 1921. Kaas,ncIk 
30 	Oiingshni,en 16 lb 716 ' 670 2-1.9 38. 11$ I 	- 59 1924 We, 
SI 	Iloerdah,,izan: 

- 	
68 	- 56 2126 1981 22,8 	- 21. 710 2 381 1920 K:aon,elk 

22 	Scliari:eg on liii,, 84 	- 76 2024 860 21.6 24. '126 II 2325 ' 	022 KoasmeIk 
33 	Sexl,ier:m, 9] 00 464 ' 1528 155 I taS II 	- 7881 1923 Knasieclk 
34 	$111115 10 	- II , 	375 327 , 	4.8' 8., 175 4 	- 1149 1922 WeT 
35 	Si)brandnh Crc,, 20 	- 25 , 	1189 	' 1003 ' 	192 25, 229 5 	1 224 1021 Kaasn,eIIo 
36 	Terwispel - 	49 49 1188 1231 ' 	10.4 	I II, 510 7 	- 7318 1020 K,1s,, elk 
37 	TilL-ic 34 	,_ 528 	'-. - 	25.' 	I - 27 9 186 1917 - 	Keas',,elk 
38 	Warg, , 	39 30 1352 	- 087 27.2 M. 46 10 7389 1925 Kaasa:rlk 
30 Waneaa 32 	- 70 -1161 808 '27.2' 23, - 6 2225 1924 Kaa-,n,elk 
-10 	Weld,": - 	06 	- 113 2520 2578 - 	21,4 25. 247 14 , 512 1921 Ko,ssloc IS 
41 	Wienwerd 65 65 - 	1656 - 1627 25.8 21, II ohS - 	1919 - 
42 	Wirdum 83 	' 79 2617 2404 1 	23,- 22.1 278 0 7771 I') 19'K,,asi,,,' It 
42 	Wilinars,im ' 	137 	- 140 3292 - 3162 - 	246 25.. 338 IS 	, 3533' 10211 Ku",,,, IL 
44 	Wolvega - 	$ - 2311 	' -- 19.6 	.--. 71 3 88 11127 K,la",n,-Ik 
45 	Workun, 33 	- 34 1284 1282 ' 	35.7 	1 24.1 29 2 87 I '121, 
46 	Wo,ids,i,,l 51 55 - 	2131 	, 2253 1 	31,- 33,1 213 I 20 I 

19. 	I ok 	- 0 163 I927 - 	-' 

Bro,vJaavve;'s/ag Ge'zo,idheidsdicost poor Vee 192711928 

Her is begrijpelijk, dat er in de beginperiode van de Gezondheidsdienst voor Vee proble-

men waren. Zo hield collega De Raadt in de vergadering van 27 augustus 1920 van de 

afdeling Friesland van de Maatschappij tot bevordering der Veeartsenijkunde een heel 

verhaal dat begint met: "De opzet was dat de hygieneconsulent werkzaam zou zijn steeds 

in overleg met den praktiserenden veearts ter plaatse. Dar zuiks niet altijd her geval is, 

weten velen van U te constateren. Er wordt van de zijde van den dienst veel te zelfstandig 

opgetreden, de praktiserende veearts er buiten gelaten of bericht gezonden door middel 

van den veehouder, hoe een of ander diet behandeld moet worden. Her spreekt vanzelf 

dat dergelijk optreden de goede verstandhouding van den diensr met een praktiserenden 

veearts niet bevordert". 
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In de verdere discussie wordt gezegd: "Ms gevoig van de uitbreiding van de Gezond-
heidsdienst voor Vee, (noodzakelijk voor her bestrijden van de tuberculose en voor her 
consumptiemelk vraagstuk) hebben we reeds gekregen een instituut van controleurs, 
doch ook werden reeds door een paar fabrieken pogingen in her werk gesreld om een 
veearts aan de fabriek te verbinden, hetzij met een vaste toelage, waarvoor Lie diensten en 
behandelingen van her zieke vee, entingen, enz., moeten geschieden of met een toelage, 
waarvoor de hygiEnedienstveriening moet gebeuren met verder vri)e uitoefening van de 
veeartseni)kundige praktijk. Wellicht een dienst met een directeur aan 't hoofd en een staf 
van een dozi)n fabrieksveeartsen". 

Postma maakte nog de opmerking over 't )aarverslag van de Gezondheidsdiensr in her 
Fricsch weekblad voor de Landbouw. I-Iij hekelde her schrijven van wetenschappeli)ke 
zaken in landbouwbladen o.a. over her gebruik van phymatine war een in her buitenland 
gemaakte tuberculine is, speciaal bestemd voor de oogreactie. 

Dc discussie die crop volgde ging vooral over de tarieven, weergegeven in de notulen als 
zijnde ondetwerpen van niet wetenschappeh)ke aard! 

Gelukkig stood er ook dat Postma aangeeft 52 kalveren te hebben ingespoten, daarvan 
gingen er 2 dood, tetwiji van besmetting geen sprake was. Hi) vroeg zich af war her ver-
schil is tussen serum en gedefribrineerd bioed. Her leek hem beret om voorlopig bloed in 
te spuiten in her kader van de mond- en ldauwzeerbestrijding. 
Veenbaas zei op deze vergadering dat war personeelsgebrek betrof, er genoeg jongelui te 
Utrecht waren die de collegae wilden assisteren. 

In de vergadering van 13 nov. 1925 meldde de districtsveearts, maar on geheten Inspec-
teur der Veeartsenijkundige Dienst tevens inspecteur van de Volksgezondheid, Terihaeff, 
over de in de besruursvergadering van de Friesche Mi). van Landbouw geuite punten: 
1. Dc verspreiding van besmettelijke ziekten door veeartsen. 
2. De mogeli)kheid dat de Friesche Mi). van Landbouw in her bezit tracht te geraken van 

serum, om dit aan daarvoor geschikte veehouders in handen te stellen met de bedoe-
ling zeif in te spuiten. 

3. Klachten over te hoge tarieven van de veeartsen voor de inspuitingen, speciaal bij 
mond- en klauwzeer. 

In de discussie zei Postma dat de Coop. Maalderij te Donkerbroek reeds serum beth 
gekocht. Collega Plet nit Heerenveen weet zelfs te vertellen dat de sera hi) "hoopen" nit 
Duitsiand komen. Postma zei ook nog: "Juist her inspuiten door de veeverloskundigen 
acht hi) een grote strop en niet zo'n enkele veehouder, die bet eens waagt". 
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Her praktijkgebied van Postma betrof men de gehele gemeente Ooststellingwerf en nabi) 
gelegen gebieden, zoals bij Appelscha her gebied Oude Willem (gemeente Diever). 

Her is dan ook begrijpeli)k dat in een advertentic her volgende staat: 

De flmnctie van gemeenteveearts, herbenoemd per 1 januari 1922 op een jaarwedde van 
f400,00, bracht mee dat hi) toezicht op de cnarkten in de gemeente hield en zijn  aan- 
wezigheid was daarbij voorgeschreven, overeenkomstig de bestaande of nader te stellen 
instructie. 

Jaarmarkten werden er gehouden in Oosterwolde, Haulerwijk, Hanle, Appelscha, Don-
kerbroek, Makkinga, Oldeberkoop, Fochteloo en Elsloo. 
Oosterwolde had ook can weekmarkt en Donkerbroek een maandniarkt waar vee werd 
aangevoerd. 

Postma was een keer niet aanwezig op de markt te Donkerbroek. Veldwachter Merkuur 
rapporteerde dit aan de burgenmeester, die in een schrijven aan Postma wees op de be-
staande instructies! 
Omdat besrnettelijke ziekten op markten een groor risico betekenden, moesten gemeen-
ten gelet op art. 5 der Veewet en op her Koninkli)k besluit van 23 februari 1922 een 
verordening op her marktwezen vaststellen. 
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In een brief van de districrveearts d.d. 3 juni 1922 gafhij aan spoedig aan de uirvoering 

van de nieuwe veewet gevoig te geven en voegde daarbij de instructies voor de met de 

keuring belasre veearts. 

Do Road dot gasette Oofl.tefltsgnrt 

Overng.nde dot do hoer LPoatha tot on met 31 December 

1921 benesd Is tot gewts-vo.arte ulbie 

4.siem as scbevelsrsg van Zurgasseter. an W.thoud.n 

deter gasente. 

aelet op arttzfl 145 dot aeectentp 

bealuit. 

to bensaea tot geeeto-n.artn den hoer IJOSThA to 

0104erwol40 on ilkip fl OUR 364rveSde Two Tissonderd Madeft 

bepsal. t I 

1e.dat Seas benoe3s6 is gosobin nor Ami tljd yen dris 

Jare to rflsnst vemaf 1 Jm'uari 1922; 

a. • dat 4. bad. S fimotie sal moeten narneuen overoen-

flflig 40 b..taado or nador ton to ateThm inetniotto. 

&teøhrift Ta dit baluit 5*1 torte gezonden .en be-

1—lt-bbende as has to diatom ale ate yen sanatflhtng. 

0.d.a to Ocotorwolde top openbar. rsadaver$adertng yen 

den 9 J'--i 1922. 

(, 	 VCiarxitter. 

/.0/00/1 ,seoretafls. 

Bron: A ic/fl if ç'crncente Ooststellingwnf 
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De Raad der gemeente benoemde Postma tot keuringsveearts in 1922 op een jaarwedde 

van f 2000,00. 

Do LaM der gemeente Ooetate1lingwefl 

(Islet op zIjt bosluiten dd.10 April 3.l.tot natetelling 

You son yerordet4319 op den kouringadieflet van vee on vl.eSO 

on van nat iflatruotie nor den ketzriflgn•ea±ts in doze 

gelfleeLtej 

bonoemt 

tot kairingaveearta in doze gemeente £ILTJE POSTJLA,geboren 

to Tz.rum den a hint 2885,op sea iaanedds van twos-

duizetd Gulden. 

Qosterwolde, 17 Mai 1922. 

De Reed voornoelid, 

ff,  

Bron: Archi4gen1ecntc Ooststellingwerf 
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Een goed functionerende vleeskeuring, die ook de binnenlandse vleesconsumptie om-

vatte, begon met de Vleeskeuringswet van 1919, die in 1922 in werking trad. In een brief 

van 22 oktober 1923 aan de gemeenteraad vermelden B&W: 

No.117.3. 	
00norvotde,22 October 1923. 

UITVOERIIG VLKEZCEmJUNOS,n. 

REOHG&JIISATfl x3UM03MINST. 	41J_ 
Punt: 7' 

ken den Qemeenteread. 

By eon be.pnklng, die we onlongs met den beer Po.tna,keuringo-. 
vosarte albior hadder. • ,erklaarde dose dat by afleem eigenlyk mist 
In sts.at is, den kouringodienot in dose gomeente near bobooroit 
wear to nenen, Staleste sac syn pt'aktyk ale asserts bifl'onder 
niet sal lydon .Bat knelt me dance scent in bet belong flu gonusar. 
den dienet ala in 4t nfl eon goad. versorging Tan don weestapel 
In OS gomeonte wensoholfl nor biertrent OS noodigo yours ieningfl 
to tnffon. Ku S. on. bekeu.i,dat in ver.eillondo Ynesuflo (Mason-
ten van .Ongeyeer geiykst anng ale dose,. unit den keuriagene-
arts eon Wzlpk& tee stop is sangeateld, in testetellingvsrf an 
Opstertand syn self, twoe keuringeneerteen an eon hnlpkeuneesttr. 
We soaden dance den keuflngsdienfl in dese gsaoonte soodenig 
-dll= reor9ani000nn.dat oak .lbior eon h.apksormeener word be-
noead.De bedoeling hooft bier steed, voorgesoten ce do uitvoering 
flu Os Vleescbkenflagsnt op do minot koetbars size to doom pleats 
bebbon;daarom is son by do innoting van die set mist direct met 
bet voorstol gejcoamn sen llulPkeuresexter tan to notion. - Do cut-
niieid nag do wyahoid eater mist bodriegen. an danos .Ohint One 
dose reorgaiisatie than. noodiekelyk, 

Ken Um Yergadsring slob not ons gevoolen nreenigen • dan son-
den we do Jaanoddo van den beer PO,tMR linen ver].agen van 
tot t.tBoo. - wet is tnd.rtfl met hem argesproken- al is Ott niet 
In do motulen of organs adore vastgetegd- dat zoo by bystend 

eeg Ta eon bnlpkeunee.ter, syn satans son veninderd warden 
tot r.2000- doob an s, blykons do U eangeboden begreotiag,voOr-
stelten do Jeareedden van nreobiiiende eabtemaren to vorlagen, 
Moenen it dat in worbeod biermede dese jaa.-w044e op f.1300 . -dieM f, 
to acne bepsaid. Len den imlpke'uneeetor souden we eon Jaarnd- - 
do Tan f.1406.- - f.1600.- wilSon toeleggen. 	. Reaumeerendo 

 
stollen Wy U looP: 

A. met ingemg von eon door on, to bo1en datum do ja.rndde Tan 
den kouringeysoarte to bopalen op taBoo. - an In vorband dear-
mode ert.21 van do inotrectie nor diem abtenar soodamig to 
.ysigen,dat Ott art. alevolgt sat luiden: 

DO jaarwedde van den keuriflgsveoarts,boofd von dienst,wordt, . 
bepaald op t.iSoo. - Indian to eeniger byd ontheff Sag van do ken-
ring it bnisstaohtingon mooht worden ver.gen, sal in verbp.nd 
dsflaeds dose Jtarwsdde yordtn hersien . 

b. one to .aohtig.n soilloitanten op to "open near, do betrokdflg 
van bnlpkeur..ntsr,  op oem aannngsj.nwsddo von f . i400 . -seiko 
telkoas as twos Japan d*enst met f-50--  sal woe-don nrboogd tot 
do -esln_Jean.dd. van f.lioQ.- is bereikt(ln voa'band set 
botgeet Spent do imisaloettiagen ondor a is nnetd,acbt.n .7 
bet won sehelyk do betoesag tot wod.ropseing to dciii goeobio- 

C. Vast to ateflon don instruotió voor laatetgenoemden smbtonnr, 
naryoor U bierby oem ontworp voflt eangeboden. 

mugomos stop on roth den van OOSTSTEtLUGWKR?. 

B,-,,,: A rc/ntfgemcente Oost.ctelli,zgwe.f 
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Postma leverde jaarverslagen in bij de gemeente, waarvan bekend zijn die van 1919 tIm 
1925. 

1919: De algemene gezondheidstoestand van her vee was best, markttoezicht werd gere-

geld gehouden. Mijns inziens, schrijft Postma, verdient de vraag overweging of markren 

te Fochteloo, Elsloo en Hanle nog reden van besraan hebben. 

1920: De algemene gezondheidstoestand was goed. de gevolgen van de te schrale oar-

logsvoeding hebben zich niet meet doen gevoelen. Wel was er een tongblaar-epidemie 

(mond- en ldauwzeer), die van mel tot november een zeer groat percentage van de vee-

houders heeft geplaagd. Hoewel een niet groat aantal veehouders belangrijke schade heeft 

geleden, mogen we in her algemeen we! zeggen dat her veel erger had kunnen zijn. Voor 

de rest zijn er geen opmerkingen te maken van enige economisch belang. Als praktise-

rende veearts krijgr men natuurlijk van alles onder ogen, dat echter alleen betekenis heeft 
voor degenen die er direct mede heeft te maken. 

1921: De gezondheidstoestand is gunstig. Zelfs de zeer bijzondere lange droogie heeft in 

dir opzicht weinig nadeel veroorzaakt, al kan niet worden ontkend dat her drinkwater op 

veel plaatsen ontoereikend en vaak slecht was. 't Mond- en klauwzeer is nog bij enkele 

veehouders voorgekomen. Waar her stallen betrof die voor de eerste maal werden aange-

tast, was de scba aanzienlijk, betrofhet een aantal dieren die in 1920 waren overgebleven, 

was her verloop goedaardig. Onze gemeente is gespaard gebleven voor de in onze naaste 

omgeving zeer kwaadaardig gewoed hebbende varkenspest. 

1922: In her algemeen vrij geed m.d.v. dat zich in her eerste halaar op vele plaatsen de 

gevolgen van minder gunstige economische toestanden lieten zien. Her aantal abnor-

male verlossingen was bijzonder groot, zeer vaak als gevolg van te weinig ontwikkeling 

der jonge moederdieren. In her 2  halljaar was opvallend 't groot aantal ziekten aan her 
respiratieorganen als gevolg van overdadige regenval. Varkensziekten kwamen minder 

voor dan andere jaren, varkenspest kwam ook niet noemenswaardig voor. Onder kippen 
heerschte vrij algemeen op sommige plaatsen diphterie. 

1923: Gezondbeidstoestand in her algemeen gunstig geweest. Zelfs de voederschaarste 

van de vorige winter beth weinig sporen achter gelaten, terwijl her vee in de herfst na 

een goede weideperiode onder gunstige voederomstandigheden is gesrald. Besmettelijke 

ziekten zijn bier weinig voorgekomen, met uitzondering van de vlekziekte onder varkens. 
Die heeft tamelijk veel kwaad gedaan. 

1924: Her jaar is gekarakteriseerd door de tongblaar en de vlekziekte. Op zicbzelf was de 

tongblaar goedaardig, sterfgevallen zijn, gezien de enorme uitbreiding, betrekkelijk weinig 

voorgekomen. 't Zijn echter de naziekten aan klauwen en uier die de schade veroorzaken. 
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De vlekziekte was in tegenstelling met andere jaren kwaadaardig. In de regel komr her 

hier veelvuldig in een vrij goedaardige vorm voor, die op her laatste ogenblik nog is te 

bestrijden. Deze maal kwam men dan vaak te laat. 

1925: De algemene gezondheidstoestand van her vee was goed, echter alleen voorzover 

't mood- en klauwzeer buiten beschouwing gelaten wordt. Deze ziekte begint op een 

jaarlijkse plaag te gelijken. Hoewel 't beloop over her algemeen vrij goedaardig is geweest, 

is er grote schade aangerichr door de veelvuldige naziekren aan de uiers. Complicaties aan 

de klauwen ttaden niet op de voorgrond. Vlekziekre onder varkens is veel minder waarge-

nomen dan in 1924. Pest behoort gelukkig nog tot de uitzonderingen. Onder de kippen 

begint ook in onze gemeente de diphterie zich uit te breiden. 

Op een vergadering van de Friese veeartsen verzoekr de directeur van de Gezondllieids-

dienst voor Vee, collega A. Veenbaas, de practici hi) abortus en steriliteit hem er ook 

eens hi) te halen en wekt de leden op ziekrestoffen en kadavers ter onderzoek naar zijn 

inrichting te sturen. Len vraag van één van de leden over her werkcn van de dienst in de 

geest van de landbouworganisaties en minder met die van de veeartsen, waarbij de vrije 

uitoefening van her yak men behouden wil, antwoordde hi): "1k voel ook veel voor her 

vrije beroep der veeartsen, maar men heeft de landbouworganisaties nodig, omdat alleen 

door sarnenwerking iets te bereiken valt. Als Gezondheidsdienst willen zij niet anders zijn 
dan een adviserend lichaam'. 

7 december 1927 hield Veenbaas een lezing met lichtbeelden over de ruberculosebestrij-

ding van ons rundvee, uitgeschreven door de Fr. Mi). v. Landbouw afd. Oosterwolde, ie-

dere veehouder had vrije toegang. Deze Fr. Mi). v. Landbouw was al vroeg begonnen met 

voorlichting en onderwijs. Van 1899 dateert een advertentie over een cursus paarden- en 

veekennis. In ElsIoo over veevoeding en voederrantsoenen. Daarnaast werden ook on-

derlinge veefondsen opgericht, evenals een onderling paardenfonds en een schapenfonds 

te Oosterwolde e.o. Zo maakt her veefonds ElsIoo en omstreken in 1928 bekend dat her 

zich genoodzaakt ziet een extra omsiag te heffen wegens de vele sterfgevallen. 

SCHAPEN PONDS 
OOSTERWOLDE sO. 

24), die hun scbapou in gonowud *'mda 
wooethen so vomekeren wot4en vetzocht 
hiervac cpgsve to does idor 1 December 
aa,bU 

K. Ysitsuan, Oostsrwoldc. 
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VeetSi 
Fkliwea Omitreka'. 

Ike Destnur van bovengenoetad 
loads maAt an hare leden be-
heed, did bet zkh genoeduaki 
ales wsgeni di vile sserlgsnlkn 

ten extra osn*laa 
I. heffen 

on dawflk4i ; velgend, weel 
at begSnen. 

Nemesis bet Beslulir,  

de Seer-Penn., 
W. 13AAS 

Pairdenfofids 
.LJNGWERP'. 

LaudWuweri, die bun psvduu nag In 
bovanicesmand &ade wenechea opgenesnea 
to hebbea, kunnen etch meoddu viEr 
I$U 	via, bU bet beetuarord. 
Twteiars 

Verder wordt ter kaunts gebracht., dot 
sachesa. "iviiiiiiiiii iS •fl 
!ktL. 

Hot Bodnar. 

Bij boekhandel Popping te Oosterwolde worth een boekje te koop aangeboden: 
"Het zieke huisdier" door L. Stuert, veearts. 

ONIONS 

HET ZIEKE 
IItIISDIER. 

Ems diiddift vnstate nMgevn b(j a 
Skenning is bdwsdebng dir skklsn 

is peaS... neSs scb.pa, nt- 
ks. h --dsn sn plulnig.dlsst. 

i*tPTata vow dS NO 

L. STUERT. Vssn, 
Not is atbadla on an nnh.ngi  over 4o eSeqd.a bu ala buSsem an aflddeIem 

St batrdlaj ámnaiis. - Pies I lJs. 
Vsrkrgbaar bU J. 11 POPPING boshh,, Oo8terwoIde. 

Ook de drogist biedt vele diergeneesmiddelen en zalven aan. 

YETERINAIRE. 
(Voflvutruu). 
In liters-fMacben. 

AanbevSnd. 

Lii IS, Nft 
In hoeverre gebruik is gemaakt van huip en medicijnen buiten de veearts on, is moeilijk 
vast te stellen. Men zou daartoe inzicht moeten hebben in de omzetten van de 
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leveranciers. Maar dat her a!s concurrerend werd ervaren, blijkt wel uit een onderzoek 

n aar de kwakzalverij. 

Postma heeft zeker te maken gehad met veever!oskundigen en castreurs. Zo is er sprake 

van T. Pandelaar Oosrerwolde en U. Oosrerloo in Fochteloo, W Veenstra te 

Haulerwijk, F. Veenstra te Donkerbroek en J.B. Veenstra en A. Boonstra re Appelscha. 

In zijn !aatste praktijk periode verwees Posrma voor ver!ossingen ook wel naar Oosterloo 

te Oosterwolde, aan wiens opleiding hij had meegewerkt 

-I$L Vashoudem: 
w Ap f,chi on Pocti- rier,. 
4M.beO — M 
n.tt.4 t.'bna vu ADAM 
bfl#a WAPPZORAM 
Vnv.ñnekimiIIna 

- 4. Qntsrloo, 
SeØLIs.,.r 

Is II MS so 4. Jsn.1.n 
I. hEtaito. 
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.Iedd sanbevolea yea alit 
muelI*e vsrloulngu, 
(sssS lling, iSA-
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dIpMbsa4tss. 
W. VEENSTRA, 

&. N INCeSt 

Naast al de werkzaamheden had Postma ook te maken met de door de wet opgelegde 

maatregelen, zoals die, opgelegd aan jachtvergunninghouders, over her aangelijnd houden 

van honden in verband met her voorkomen van rabies (hondsdolheid). 
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VEEARTSENIJKUNDIG STAATSTOEZICHT 
voor 

Provthcie Friesland en do Noordhoflandscbe Gtineenten Vileland en Tenchefling. 

.311 1456. 1. 
LEEUWARX)EN. 16 Juli 	 1921. 

&riCbt 0P / 	 BUREAU: SPOORSTRAAT No. St 
TE1HOON No. 016. 

&treffende !Ofld3du1hoi4, 

Mn. g.J1et.c bj hct .otwoord oaawbtudg he 
oodewap. d. d. tekn.b0 to bet 00mw no 
at .cbSta n.md4a.. 

Near aanle it jug van bij ondergotoekon4e ingekomen 

vernoolcen am lnhlchtingen. betreffende do voorwaarden fleD-

onder eon ontheff ing, ale bedoeld in art.3 Tan do voor Uwe 

Gerncnute vactgestlde verordening ter voorkning en tering 

van honcstlolheld, heb 1k do aer U to adviseezen, •ventuoel 

inkosendo aanvragen, to willon tooetaan andor do navolgendo 

voonaarden: 

le. dat do belaughobbendo do bedoolde vargunning, bij o-

bruflan&cixtg dasryan. bij ziob draa,çt en die op verzoek dient 

to vortoonen tan ambtenaren van pafltie. &,btenaren. ala be-

doeld in art.4 van do Wet van 5 Juni 1875,Stbl.No.110 den 

Dietrtotaveearta of diana plaatavervangera an do Ri)keweeop-

ztF,tore at ale soodanig dienstdoende Rijkakzlpkeurmooaterm; 

90. do ontheft lug afleen wordt torleend nor den tijd, dat do 

bond do jaaht ultoefent on niteluitond op hot Jaohtterrein; 

a.. do bond ook tijdons hot uitoofenen van de Jaoht van den 
muilkort blijft voorsien en 

4e. do bedoelde vergunning onrsidd,llijk wordt ingetroick,n. in-

then niot aaxa O genoande voarwaardon wordt voldaan, aulka an-

goacht do etrat, gestold op do overtr*ding van do betroffonde 

boost ingon der verorden ing. 
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Met bet,ekkthg tot do voorwaarde, geateici sub 3, veroorloof 

IVn iJ nor zoovesl noodig do aanda lit van 13w Gollege or op to 

icu;igen, dat van tiet &r&gen wan eon muilkorf,saa bedoeld in 

hot i2evol.9chrift I.noemd in art.3 der .gtnoftnde Wet, annals 

van do oerige bepsaingen van genode Wet s  goon dispensatie 

k= word',, nrleend. 

Het kont mij echter wel gnenscht voor. dat zulke nadrukkelij 

imn do aanvngere van moor bedoolde onthatflng woflt kenbaar 

gemeakt in & VeDrift'ning. 

DE DIBTRXCtSYXaARTS, 

Ann 

den Hoer Bv.ST2n 

Bron: A rcbi cf ç'n;icente Ooststellingweif 

In 1922 vestigde zich in Noordwo!de veearts A. de Boer. Hij kwam terug uit Zuid-Afrika 

en was daarvoor prakticus geweest in Akkrum. Hij beeR wellicht in het westelijk gedeelte 

van Ooststellingwerfwerk overgenomen van Postrna. 

A. de Boer heeft het "veeanshuis" gebouwd aan de Oosterstreek, een karakteristiek huis 

met Zuid-Afrikaanse kenmerken. 
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Vanaf 1927 werd de praktijk van Postma door vestigingen in Donkerbroek en in Olde-

berkoop (1928) aanmerkelijk Weiner. H. Postma was inmiddels 44 jaar oud. Daarnaast 

was in Smilde gevestigd veearts S. Loman, die in Appelscha actief was. 

In 1927 vestigde F. Roders (geboren te Noordwolde) zich in Donkerbroek, vanaf 6 juli te 

spreken in café Van Dijk. 

OistigiTeDinkirbroiki 
• r. RODtRS,. 

VUARTS. 
or To qprawn safe W. Clii want S 

Korte rijd later was er een advertentie van Roders, dat hij zitting hield elke dinsdag en 

vrijdag te Hoornsrerzwaag, gemeente Schoterland (naderhand gemeente Heerenveen) en 

te Makkinga bij café Schurer. Elke woensdag en zaterdag te Wijnjeterp in café Brandsma 

van 10.30-11.00 uur, te Duurswoude van 11.00-11.30 our in café Meesterenga, te Bak-

keveen van 11.30-12.00 our in café van der Meer, te Haulerwijk-beneden van 

12.00-12.30 our in café Boerstra, te Haulerwijk-boven van 12.30-13.00 our in café Kok 

en te Hank bij café Bergsma van 13.00-13.30 UUL In genoemde cafés worden dagelijks 
boodschappen aangenomen. 

We zien dat deze vestiging de praktijk van Postma kleiner maakre, maar ook dat de 

praktijk van Roders delen van de gemeenten Schoterland, Opsterland en zelfs Norg ging 

omvatten. 

Veearts J. Siebenga (geboren te Oldeboorn) vestigt zich 13 februari 1928 ten huize van 

hotel Groen te Oldeberkoop. Spreekuur 8-9 our, telefoon or. 1. Een week later adverteert 

Siebenga met gelegenheid tot her afgeven van boodschappen bij: W.J. Schurer, Makkinga, 
A. Oenema re Elsloo, M.P. Heida, Ter Idzardt en Van der Moor te Zandhuizen. 

Te vermelden is verder dat in Gorredijk, na her overlijden van J. Eggink, als zijn opvolger 

cis1a  - - 
I 

YLEARTS. 
Gthgnkdd tot 

na bâod.cScc. bfl 
W. J. SCHURER. MMkiag. 
A. 
AL P. HEIDA, lit Idurdi. 
VAN DER MIJUR. Zadlualic, 

flt. I, 

'vnwzkbL 
P.updu 1*. 'Pusc S 
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NSTItjfl$t 
pv*. 9-9 ia IlL I. 
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Prof Paimans en a'r. EC. van tier Kaay na een practicumfoetotomie, 1927; met tie toenmahge vij,fdejaars 
sturienten: bovenste nj van links naar rechts: Pj van Endt, L. HoJltra, PH van. 	... Scholten, WA. 
Eis,na, H.A. Meyling, H Ten Borg; onderste nj van links naar rechts:J. Fnickers, J.J.  Feddema, E Roders, 

J. Siebenga en H Stevense 
Bro,i: Van Gildesrein flea, Utehof 

in 1927 zich vestigde veearts J.T. Zantinga. Er zijn geen gegevens waarom de vestigings-

plaatsen Oldeberkoop en Donkerbroek zijn gekozen. Ook is met bekend of er overleg is 

geweest met Postma en of her overname van een deel van de praktijk betrof. Wel is er de 

mededeling van mevrouw A. Steenhuisen-Postma (dochter) dat er enige vreugde was in 

huize Postma, teen de vestiging van Roders bekend werd. 

In 1928 was de situatie dos: Oosterwolde - H. Postma 

Donkerbroek - 	F. Roders 

Oldeberkoop - J. Siebenga 

Wolvega - H. ten Have 

Noordwolde - A. de Boer 

Gorredijk 	- J.T. Zantinga 

Beetsterzwaag - Y. Heida 

Drachten 	- D. Rypkema 

Heerenveen - K. Frik en R. Sybesma. 

We zien dat in de Stellingwerven, Oost- en West-, en in de naburige gerrieenten er een 
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veearts te bereiken was. Dc onderlinge verhoudingen waren zodanig dat er zelfs in enkele 

gevallen sprake was van het waarnemen voor ellcaar op zondagen en bij ziekte. Dc col-

legialiteit kwam ook tot uiting in her oprichten in 1929 van een kring Zuidoost-Friesland 

van veeartsen. Men kwam maandelijks bi) elkaar in Gorredijk. De ouderen onder hen, 

waaronder H. Postma, zullen verhaald hebben over de situatie tijdens de eerste wereld-

oorlog, de overheidsbemoeienissen vanwege blokkades waarbij invoerbeperkingen plaats 

vonden, zoals die van broodgranen, veevoer en kunstmest. Gemengde bedrijven moesten 

meet broodgraan produceren en leveren aan de overheid. 

Affiches uk de eerste wereldoorlog van ViIIy  Sluiter 

Logisch is dat daarmee de veestapel verminderde en ook de melkproductie, mede door de 

slechte krachtvoervoorziening. Er was een sterke overheidsbemoeienis (distributie-wet). 

Na 1918 kwam er een opleving van de landbouw, ook war betrefi de kennis die nogal 

eens ontbrak. In Wageningen kwam her tot een landbouwhogeschool. Utrecht bleeP nier 

achter en zo werd de veeartsenijschool een veeartsenijkundige hogeschool. 

De provinciale landbouworganisaties hadden al voor de Eerste Wereldoorlog een over-

koepelende organisatie opgericht: Her Nederlandsch Landbouw Comite, dat invloed 

uitoefende war betreft de Iandherinrichting, in 1924 volgde de ruilverkavelingswet. Maar 

her kwam ook tot een commissie "Onrginning" onder voorzitterschap van de heer RB. 

Lohnis, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord en lid van 

het dagelijks bestuur van de Ned. Heide Mij. De adviezen van deze commissie werden 

landelijk bekend en ook uitgevoerd. Zo werd een start gemaakt met de ontginning van 

de heidegronden in de Weperpolder (toen Weperveld genoemd) in samenwerking met 

de Ned. Heide Mij. 1-Ioofddoel was de bestrijding van de werkloosheid in de gemeente 
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Ooststellingwerf, met ads nevendoel her gemeentelijk rendabel bezit uit te breiden. Dc 

gemeenre gold in die jaren als één der noodlijdende gemeenren van ons land. Na de ont-

ginning wilde de gemeente deze gronden zelfgaan exploireren. Later werd dAt gebied nog 

uitgebreid met her "Jardingerveld" in Fochteloo. Net  geheel werd in 1922 ingebracht in 
her "Ontginningsbedrijf". 

Onbekend is gebleven welke werkzaamheden door H. Postnia werden verricht, welke 

hem, volgens dit schrijven van her gemeentebesruur, een beloning van 150,00 heeft 

opgeleverd. 
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Bron: Arcbiejrerneenre Oonstcliingweif 

War bench de landbouworganisaties zelf, zag men de noodzaak hoe langer hoe meer in 

om zich ads lid te melden en was er ook sprake van buitengewone leden, veelal veeartsen. 

Te vermelden valt ook dat er een Friese afdcling van de Chrisrelijke Boeren- en 
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Tuinders Bond (C.B.T.B.) werd opgericht, ondanks dat gezegd werd: "Meer dan in enige 

andere provincie werkt de neutrale provinciale maatschappij tot aller tevredenheid". Zo 

ook kwam a een Friese afdeling van de Rooms Katholieke Boeren- en Tuinders Bond 

(A.B.T.B.). 

De tevredenheid was er ook, gezien de jaaroverzichten, bij de gevormde Gezondheids-

dienst voor Vee (G.D.). Zo staat in het jaarverslag van 1927/1928, dat groepen leden van 

de Coop. Zuivelvereniging (C.Z.) in Donkerbroek, Oosterwolde, Hemrik en Wijnje-

woude zich hebben aangesloten bij de tuberculosebestrijding. 

Donkerbroek 19 bedrijven met 377 stuks vee- 22% reactie dieren 
Henirik 	19 ,, ,, 	414  	14,7% 
Oosterwolde 24  	588  	26% 

Wijnjeterp 12  	334  	18% 

In een toegevoegde lijst stonden de bedrijven die reeds 1 of meet jaren vrij waren van 

TBC waaronder ook bedrijven uit Ooststellingwerf, zoals o.a.: 

A. 2 jaar of meet reactie-vrij: 

K. Dragstra te Donkerbroek 

L. Koopmans te Oosterwolde 

J. Westerhofte lWeperpolder  

B. 1 jaar vrij: 

E. de Boer te Oosterwolde 

J. Getter te Makkinga 

A.S. v. Weperen te Haute 

L.K. v. Weperen te Oosterwolde 

wed. H. Westerhofte Hanle 

In 1930 kwamen de fabrieken te Oldeberkoop en Makkinga erbij: 

Makkinga 	18 bedrijven met 361 stuks vee 11,5% reactie-dieren 

Oldeberkoop 	15 ,, ,, 	810 ,, ,, 25% 

In 't jaarverslag van 1931 van de G.D. kwam naar voren dat de veearts f 0,25 per onder-

zocht dier zou krijgen, mits het percentage reactiedieren tdeiner was dan 15%, zo niet, 

dan f 0,01 hoger bij elk procent daarboven. Daarbij was de veearts belast met de controle 

op de tuberculinaties door de controteurs en tevens her klinisch onderzoek op her voor-

komen van lijders aan open tuberculose (sputum-onderzoek). 
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Dr. Veenbaas bij sputumonderzoek 
Brim; Argo; or. 27 

Inmiddels was de grote, economische crisis uitgebroken. (1930) Devaluatie van her 

Engelse pond en de Deense kroon brachten de exportposities naar die landen in gevaar. 

Voorraden hoopten zich op en de lage pri)s van akkerbouwproducten had een uitbrei-

ding van de veestapel tot gevoig. De crisis doorbrak echter ook de vooruitgang van de 

vele kleine intensieve boerenbedrijven. En her was juist in 1930 A. Kleistra van Medhui-

zen die in een vergadering van de "Jongerein" (een vereniging van oudleerlingen van 

landbouwonderwijs, opgericht in 1924 als vereniging van toekomstige en jonge boeren) 

de voordelen van een groot bedrijf 40 a 50 koeien noemde: "De hoer zels hoefde niet 

te warken, die kon hem dan allienig mit de leiding en de boekholing van zoe'n bedrief 

bemeuen. Ok mos hi'j hem dan veralle op de heugte stellen kunnen hoe as alles et beste 

daon wodden kon." Siebe Jeisma nit Haule verdedigde her klein bedrijf: "Et klein bedrief 

haelde meet nut de grond. Ze konnen alles beret naokommen. Bi'j de grote boeren ging 

alles yule roeger. Daor kwam veuls te veul omme. En op et laest konnen mit war kleinder 

bedrieven meet maensken een bestaon vienen". 

Tech had de crisis tot gevoig dat de melkprijs aan de C.Z. Oosterwolde zakte van f6,77 
naarf4,57, nadat in 1928 nog f9,36 werd betaald per 100 kg melk. Daarbij kwam 

nog dat door de zeer lage prijzen van de akkerbouwproducten er een uitbreiding van de 

veestapel was, in Drenthe b.v. tot zelfs 30% en van 't jongvee zelfs tot 58%. Dit leidde in 

1932 tot de Crisis Zuiveiwet die d.m.v. een fonds zou trachten de boeren een prijs van 

f5,00 tot f5,50 per 100 kg melk uit te betalen. Her werd een mislukking. 

Wel probeerde b-v. de C.Z. Oosterwolde door naast her produceren van borer (onder-

melk voor de kalveropfok) kaas en later ook melkpoeder, een hogere melkprijs voor de 

hoer tie realiseren. 
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Vele bedrijven konden her niet meet boiwerken en werden verkocht of in elk geval te 
koop aangeboden. 

Boereaplaats 
o.d. Dosterwolde. 
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In dit zelfde jaar kwam men, in overleg met de voorzitrer van de Friese afdeling van de 

inmiddels geheten Maatschappij voor Diergeneeskunde en de voorzitter van de Gezond-

heidsdiensr voor Vee, tot een korting van de tarieven van 15%, een jaar later zelfs tot 
20%. 

In de zomer van 1933, kwamen er, onder invloed van door de Crisis Rundvee Wet geno-

men maatregelen, vele verenigingen weer met meet leden bij de tuberculosebestrijding, 

maar ook nieuwe fabrieken zoals Jubbega, Haulerwijk en Elsloo. 

1934: 

Donkerbroek 89 bedrijven 1607 sruks vee 12,6% reactie dieren 
Elsloo 	111 	1634  	14,9% 
Haulerwijk 39 ,, 	592 	 	8,8% 
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Jubbega 	187 bedrijven 1789 stuks vee 16,9% reactie dieren 
Makkinga 	44 	,, 957 	,, ,, 	9,0% 
Oldeberkoop 264 	,, 3359 	,, ,, 	15,9% 
Oosterwolde 119 	,, 2376 	,,  8,9% 
Wijnjeterp 	11 	,, 368 	,,  8,2% 

Hoe stond her met de andere diersoorten in deze periode? 
Voor de varkenshouderi) kwam er een reeltregeling. 
Her aantal kippen, vrij lopend, nam toe. Men hield de rassen Witte Leghorn en Barne-
velder, ook voor de kippen kwam er een teeltregeling. Broedmachinehouders moesten 
een vergunning hebben en mochten maar een bepaald aantal broedeieren inleggen. Klaas 
Hofstra uit Oosterwolde had de controle crop. Dc uitdrukking was: "Len kiepien is meet 
een zin as een gewin". Salmonella Pullorum als ziekte, trad op, direct na het in gebruik 
nemen van broedmachines. Her onderzoek op deze ziekte werd gedaan d.m.v. een bloed-
onderzoek dat eerst werd uitgevoerd door de broeders zelf, later door veeartsen. 
Ziektebestrijding in 't algemeen kreeg meet aandacht, vooral ook door de inspanningen 
van de Gezondheidsdienst voor Vee (G.D.) in Friesland. Pogingen werden er gedaan voor 
een bestrijding van her besmettelijk verwerpen, op een manier zoals bi) de tuberculose-
bestri)ding. Her aantal mestmonsters voor onderzoek op paratuberculose nam ook toe, 
waaruit bleek, volgens her )aarverslag van de G.D., dat deze centrale vereniging behalve 
voor de tuberculosebesrrijding veel breder zou kunnen zi)n. "Door de Friese veeartsen 
werd veelvuldig gebruik gemaakr van de diensren van her laboratorium, niet alleen voor 
de opsporing van ziekteoorzaken hi) her vee, doch ook voor onderzoekingen op varkens. 
Van de gelegenheid tot her betrekken van sera via de dienst, welke in dit opzicht als fihiaal 
van de Ri)ksseruminrichting fungeert, werd wederom door vele veeartsen in de provincie 
gebruik gemaakt". 
Ook de niet coöperatieve zuivelfabrieken, zoals de Lijemph (Leeuwarder ijs en melk 
fabriek) waren in 1908 al tot de oprichting van een vereniging V.V.Z.M. (Vereniging voor 
zuivelindustrie en rnelkhygiene) gekomen. Deze vereniging richtte ook een eigen Ge-
zondheidsdienst voor Vee op, metals directeur de veearts dr. Y.M. Kramer. 

De Landbouwcrisiswetten van 1934 beknotten de vri)heid van de hoer. 
De uirvoering van de Crisiswetten verdeelde Friesland in 40 districten. Oosrstellingwerf 
telde 3 districten. Oosterwolde, Donkerbroek/Haule en Haulerwijk vormden district 31. 
leder die vee of land had, was automarisch lid. Totaal 1200 leden met elk een nummer. 
De leden van de districtscommissies werden benoemd door de landbouworganisaties 
Friesche Mij. v. Landbouw, C.B.T.B. en A.B.T.B. De commissies bepaalden aan de hand 
van tellingen hoeveel biggen en kalveren op een bepaald bedrijfopgefokt mochten wor-
den. De biggen werden gemerkt en getatoeeerd, de kalveren werden geschetst. Men wist 
dus hoeveel dieren er waren. Uitzonderingen waren er voor stamboekboeren. 
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Volbloed kalveren werden geschetst boven her vastgestelde aantal voor f25,00 en moch-
ten gehouden worden boven her officiele aantal. Hetzelfde gold voor varkensfokkerijen. 
Dc traditionele meitelling vormde de grondregel voor de regelingen en toewijzingen. 
De moeilijke tijden voor de bewoners van her platteland golden uiteraard ook voor de 
stadsbevolking, de werkloosheid was groot. Herinrichtingsplannen werden ontworpen en 
uitgevoerd door de vele werkiozen, met name in Appelscha en Haulerwijk (Blauwe bos), 
uitgaande van her z.g. plan Westhof, de toenmalige minister van Sociale Zaken. 

Hoe her nu gesteld was met de gevestigde veeartsen in Ooststellingwerfweten we niet. 
We weten wel dat Posrma naast z'n dagelijkse werkzaamheden actief was voor een vereni-
ging als her Groene Kruis en evenzo acrief was in her culturele leven van Oosterwolde. 
Siebenga in Oldeberkoop bemoeide zich, naast de varkensfokkcrij, met de eerste beginse-
len van de kunstmatige inseminarie (K.I.). Hij zou later (1938) op dit onderwerp promo-
veren tot doctor in de veeartsenijkunde. 
Roders begon voortvarend in Donkerbroek, liet een huis bouwen, tech wei als teken in 
her dorp te willen blijven wonen, doch zag zich genoodzaakt in 1935 de praktijk over te 
doen wegens ziekte van zijn echtgenote, aan F.G. Boerrigter. 
Zo kwam EG. Boerrigter, na 2 jaar te hebben gewerkt in Drenthe, in Nieuw-
Amsterdam, naar Friesland. 

smuj1i Sit 
We kW isP. naesi, 

Boerrigter, 
Dkmasvfs, 	Tel. it 

Dig to uwcbt geopend. 
'fl'pjn to NSsiwjjli 

we" IPIIIS*LIS$I* 

Praktzjkhuis Donkerbroek 
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Zoals Roders a' had aangegeven dat zijn werkgebied ook buiten de gemeente Ooststel-

lingwerfzou komen te liggen, was dit ook her geval bij Boerrigter. Inmiddels op de motor 

en later de auto met fietsstandaard, ging hij ook naar patiEnten in naburige gemeenten. 

Rargameester an Wethoujers van RSRJVBBN 

Besohikkende op son vqzoek a.a, 21 .Mguatits 1936, agenda 
nunsr 4051 van. G, t.Bo$rigter4  tierenarte to Donkerbroek , 
om toeste3wting tot het $riJdefl met zijn motor van de rijwi el-
paáe n in daze geneente j  ter uftoefeing van aiju praktijk 

SeMen art. 66 va het Motor- on Bijwielreglement 

slat op het advi4s van den gemeente-veidwathtez' , A. 
de With to 7ubbega..Sohur4ga 

tEbben bOloten 

TOT WflROPZWQGIRG TOE dapeneatie to verleenen van hot ver- 
bod vervat in hot le li4van art. 66 van hat Motor- an nj-
wielreglement, san 

G.LBoerrigter1, dierenarta to Doakerbrook, 

,To  or hot betL.&entet z3k1 motor van nijwlelpaden,A%slegen in 

doze gemeente , to Eoorneterzwaag an Subbega-Sahurega , zulka 

Toor zoonr do gemeente 4e gerechtigde on beheerder van die 

Paden is an to merken • 

Stsch.rift dozes Wordt;:gnonden sun. .a4rsas2mtt;4qs.... 
t *fl  tfl4- .' .zu ea,tSa, Or kenn A sneming. 

Heerenysan , 3 September 1936 • 

3urgemeester an Wethouders voornofmd  
4 

(get.) H.H. de los ,1.0• argemeester 

(get.) D.fuizinga , Secretaria 

Voor eenaltidend afachrift, 
De Seoretarla van Heerenveen 

1' 

Bron: A;rhiefçenieente I*ere,iveen 
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De wegen waren in her algemeen niet verhard, vandaar dat hij vergunning vroeg en kreeg 
van de voormalige gemeente Schoterland, no Heerenveen, om de zandwegen op de mo-
tor te berijden. 

Dar ook de veeartsen met de gevolgen van de economische crisis te maken hebben gehad, 
is weergegeven in versiagen van de afdeling Friesland van de Maatschappij voor Dierge-
neeskunde. 

C. Tenhaeff, Inspecteur Veeartsenijkundige Dienst (V.D.) veronderstelde dat de ouderen 
niet zouden kiagen, maar dat de jongeren zouden antwoorden: "1k heb een bestaan, maar 
royaal is her niet." In Zeeuws Vlaanderen vond men dat er teveel veeartsen waren en dat 
her merendeel een karig en zorgelijk bestaan had, dat bovendien nog verdedigd moest 
worden tegen concurrerende kwakzalvers. 

Typisch is dat juist in de crisisjaren er meet veeartsen hun diploma behaalden in Utrecht 
dan daarvoor. Te vermelden nit ook dat de Veeartsenijkundige Hoogeschool inmiddels 
was opgenomen in her geheel van de Universiteit, als aparte facukeit. 

In 1933 stelde de Maatschappij voor Diergeneeskunde een commissie in "voor onder-
zoek en bestrijding der kwakzalverij". In de gebouden enquete bleek dat in 24 van de 35 
Friese praktijken de veeartsenijkunde onbevoegd werd uitgeoefend. De commissie (onder 
leiding van prof. P. Krediet) stelde voor dat onbevoegden alleen de verloskunde mochten 
uitoefenen en alleen heelkundige operaties op gezond vee en dat inenten aan de veearts 
voorbehouden moest worden. 
Zoals hiervoor al is aangegeven waren ook in Ooststellingwerfveeverloskundigen en 
castreurs werkzaam die ook anderszins veeartsenijkunde uitoefenden. 

Toch was er volop werk, als we denken aan 't veelvuldig voorkomen van mond- en 
klauwzeer, waar een eerder onderzoek op verzoek van de Bond van Coop. Zuivelfabrieken 
en met een financiele bijdrage van de Ft Mij. v. Landbouw had uitgewezen dat op welke 
wijze men de dieren ook behandelde, de ziekte niet absoluut te weren was, doch hoog-
stens "milder" te maken. De Ft Mij. v. Landbouw stelde dat men zich niet inliet met her 
beproeven van geneesmiddelen, dit werd aan de veeartsen overgelaten, doch dat zij zich: 
"indien dit gewenst scheen, wel leende tot steun bij her onderzoek van stoffen en metho-
den, welke ten doel hadden de ziekte te voorkomen". 

De voeding kwam onder de aandacht, mede door her door de Ft Mij. v. Landbouw in 
1915 ingestelde voederbureau, belast met her verrichten van onderzoek naar en her geven 
van voorlichting omtrent veevoederrantsoenen. In 1936 ging her over in een door de 
provincie ingesteld voederbureau. 
En dan de tuberculosebestrijding. 
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Bran: Hondera'jaar zuive/i;zn'ustrie in Oosterwolr/e 

In 1935 was er sprake van dat de veeartsen de algehele controle op de oogreactie had-
den, dit ook al doordat de bestrijding van open Hjders zich had verplaatsr naar de reac-
tiedieren. De onderhuidse (subcutane) tuberculinatie ads contrale methode werd ook 
hoe langer hoe meet vervangen door de intracutane methode, de in de huid gebrachte 
entstof-tuberculine, die hi) reactie dieren een zwelling gaf. 

De situatie in 1937 was: 
Donkerbroek 343 bedr. met 3725 dieren, 8,8% reactie, 237 vrije bedr 
ElsIoo 	244 	,, ,, 	2945 ,, 	6,9% 	,, 186 
Haulerwijk 	233 	,, ,, 	2115 ,, 	6,1% 	,, 187 
Jubbega 	323 	,, ,, 	3206 ,, 	15% 	,, 178 
Makkinga 	146 	,, ,, 	1989 ,, 	7,2% 	,, 106 
Oldeberkoop 259 	,, ,, 	3675 ,, 	133% 	,, 144 
Oosterwolde 457 	,, ,, 	6449 ,, 	7,8%  347 
Wijnjeterp 	125 	,, ,, 	1835 ,, 	11,8% 	,, 74 
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Rood 1938 Jiep de crisis ten einde, maar werden de voortekenen van een naderende 

oorlog ook merkbaar. De ervaring tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) had hier 

geleid tot tekorten in akkerbouwptoducten en van de invoer van granen en o.a. 

kunstmest. In 1939 werd een Rijksbureau voor de voedselvoorziening ingesteld, waarbij 

er provinciaal een voedselcommissaris kwam die in de bestaande districten werd bijge-

staan door plaatselijke bureauhouders. Deze hielden een registratie bij van de hoeveel-

heid vee en melk welke elke veehouder moest leveren. Zoals al gezegd werden de varkens-

en pluimveestapels ingeperkt, aangezien deze dieren werden beschouwd concurrenten te 

zijn van de mens bij de broodvoorziening. 

In de loop van 1942 kwam her tot de scheurplicht, weiland werd orngezet in bouwland. 

Daatnaast was et een tekort aan kunstrnest en krachtvoet, hetgeen tot gevoig had dat de 

melkproductie sterk daalde. De C.Z. Oosterwolde verwerkte in 1940 nog ruim 20 mu-

joen kg melk en in 1943 de heift hiervan en in 1945 nog maar 7,6 miljoen kg melk. 

Zagen de standsorganisaties, zoals de Fr. Mij. v. Landbouw, de C.B.T.B. en de A.B.T.B. 

dan geen kans veranderingen door te voeren? Neen, want reeds in 1941 waren, ingevoig 

her "Tweede uitvoeringsbesluit Nederlandse Landseand", alle bestaande landbouwvereni-

gingen verboden. 

In 1940 was de tuberculosebestrijding zo vet gevorderd dat: 

1. Verenigingen die een reactiepercentage hadden bereikt van minder dan 4, op kosten 

van de G.D. de reagerende dieren 2x per jaar moesten laten onderzoeken. 
2. Zuivelfabrieken waarvan alle leden hun vee op tuberculose lieten onderzoeken en die 

een reactiepercentage van minder dan 1 hadden bereikt bij her jaatlijks onderzoek, 

zouden van de G.D. een premie ontvangen wanneer alle nog aanwezige reagerende 

dieren in één keer werden opgeruimd. 

De situatie in 1940 was: 

Donkerbroek 344 bedr. met 4170 dieren, 5,8% reactie, 273 vrije bedr 
ElsIoo 	252   3429  4,4%  214 
Haulerwijk 	240 	,,  2435 	,, 2,3% 	,, 214 
Jubbega 	349   3630 	,, 8,1% 	,, 237 
Makkinga 	145 	,, ,, 	2220  3,7% 	,, 111 
Oldeberkoop 266   4210  5,0% 	,, 214 
Oosterwolde 485 	,, ,, 	7142 	,, 2,5% 	,, 427 
Wijnjeterp 	168   2473 	,, 5,1% 	,, 133 

Gelukicig was over de vorderingen in de tuberculosebestrijding in 1942 te melden dat op 

ruim 90% van de bedrijven die aan de zuivelfabriek melk leverden, de tuberculosebestrij-

ding plaats vend. Dit resulteerde in de verordening tot een verplichte 
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tuberculosebestrijding, met daarbij de kanttekening dat enkele fabrieken dan de aan her 

onderzoek verbonden kosten op zich moesten nemen. 

Wilde men de fabriek vrij van tuberculose malcen, clan was her wel aan te bevelen een 

overgangstermijn van by. 2 jaar te stellen, waarna geen melk meet aan de fabriek ver-

wacht zou warden die afkomstig was van niet tuberculosevrije bedrijven. 

Ook op her gebied van de runderhorzelbestrijding boekte men resultaat, evenals bij her 

besmettelijk verwerpen onder her rundvee d.m.v. entingen tegen BruceHa abortus Bang. 

De opkomende kunstrnatige bevruchting (K.I.) droeg daaraan bij. 

Her is begrijpelijk dat reeds tijdens de oorlogsjaren, in 1943, een besluit werd genornen 

landelijk te komen tot provinciale gezondheidsdiensten. In Friesland heeft eind 1946 de 

inspecteur van de MD. her initiatief genomen besprekingen te openen tussen de besturen 

van de Gezondheidsdienst voor Vee in Friesland en de Gezondheidsdienst voor Vee van 

de V.V.Z.M. Dit leidde rot een fusie per 1 januari 1947. 

Er was meer gebeurd in de jaren 1940 tot 1945. Veearts J. Siebenga verliet in 1941 Olde-

berkoop en er vestigde zich R. Schuring, al enige tijd assistent in Gorredijk bij 

J.T. Zantinga. 

FL POSTMA, 
Is 37. fl a fl J 

AFWEZIG. 
Peaktqk wordt wnrgeaomcn 
door dknsuti BOERRIGTER 
is Doskerbiosk, telsfoos 13. 
Boodsdi.ppes snueeas it 
Dosknkoeb. 

De min of meet verstoorde collegiale verhoudingen werden daardoor weer hersteld. 

Tech vond in december 1944 iets plaars dat diepe indruk achter liet bij de veeartsen, col-

lega de Boer uit Noordwolde werd door de bezetters opgepakt en gevangen gezet in een 

concentratiekamp. Hij is daar overleden. Ads vervanger kwam veearts J. Jansen, werkzaam 

aan de facuireir voor diergeneeskunde in Utrecht en nu door de oorlogsomstandighe-

den tijdelijk verblijvend in Oldeberkoop, de praktijk waarnemen, geholpen door de ter 

plaatse ondergedoken, voor dierenarts studerende, G.D. v. d. Werif. 
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Oak Postma en Boerrigter hebben uiteraard hun problemen gekend. Zo is bekend dat 
Boerrigter, per motor op weg naar een verlossing van een koe met z'n instrumentarium in 
een schoudertas, werd aangehouden, daarmee aangezien werd voor een voor de bezetter 
gevaarlijk persoon. 

EG. Boerrigter op motor 
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Typisch ziju ook de keuringen die verricht moesten worden voor her gebruik van trek-
honden. 

• TREKUONDEN WET 
MET UITYOERINGSVOORSCIIRIFTEN 

VØOKZIEI YAK 

IIAROJIIALE MNTE9EmIWEII 

EM MfiIABETISCII REmSmB 

IJITBAAF JIILI 1I3 

GOED 
ALPNEKAAN OEM RIJN 

Vele paarden werden ook gevorderd door de bezetters. Daarnaast waren er de vele per-
sonen, nit her zuiden en westen van ons land die hier naar toe kwamen, voor korte of 
langere rijd, vanwege de voedselschaarste die er heerste. 
In 1945 kwam een eind aan de bezetting en moest men beginnen aan de wederopbouw 
van ons land. 
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De veruiuterende tijd 1945-1970 

Na de Tweede Wereldoorlog, werden in 1945 de vele organisaties, die tijdens de bezet-

ting van ons land waren opgeheven, (in 1941 ingevolge her "Tweede uitvoeringsbesluit 

Nederlandse Landstand") weer heropgericht. Tevens was er een streven allerlei land-

bouworganisaties, zoals de Friese Maatschappij van Landbouw (Fr. Mij. v. Landbouw) 

de Christelijke Boeren en Tuinders Bond (C.B.T.B.) en de Aartsdiocesane Borten en 

Tuinders Bond (A.B.T.B.) en de 3 landarbeidersbonden tot één geheel om te vormen, 

én Landbouwcommissie, dit als vervolg op de tijdens de bezetting ad ingestelde Friese 

landbouwstichting. Tegenstellingen, die joist tijdens de bezetting hadden doen blijken 

negatiefte werken, kwamen toch weer naar voren en vormden een struikelblok voor deze 
Friese stichting. 

Landelijk kwam her wet tot de Stichting voor de Landbouw en later ook tot een Geweste-

lijke Raad voor Friesland van her tot stand gekomen publieksrechtelijke Landbouwschap. 

Tech was er wet een streven te komen tot sarnenwerking en zo vond er in 1947 een 

gesprek plaats tussen her bestuur van de FL Mij. v. Landbouw en I gewestelijk bestuur 

van de Bond van kleine boeren. Her kwam in 1949 tot een voorlopige fusie, waarbij een 

Kleine Boerencommissie werd gevormd met o.a. als leden G. Hofma te Oosterwolde en 

J.K. van der Berg te Donkerbroek. Zo kwam er als uitvoerend orgaan van de Rijks Land-

bouwvoorlichting een "Dienst kleine boeren", om voorlichting en adviezen te geven ook 

in Ooststellingwerf. H. Straatsma werd aangesteld ads voorlicbter. Een druk bestaan, ook 

at omdat naast de veeteelt, de akkerbouw een tot speelde bij vele bedrijven. 

Als we kijken naar I aantal bedrijven dat aangesloten was bij de Coop. Zuivelfabrieken en 

die, aangesloten bij de V.V.Z.M., dan zien we her onderstaande overzicht: 

Donkerbroek 	283 bedrijven met 3392 melkgevende koeien, 

Elsloo 346 	,, ,, 	3055 
Haulerwijk 353 	,, ,, 	2597 
Jubbega 470 	,, ,, 	3765 
Makkinga 181  ,, 	1981 
Oldeberkoop 265 	,, ,, 	3532 
Oosterwolde 643 	,, ,, 	7298 
Wijnjeterp 241   2536 
Lyernph Drachten 398 	,, ,, 	4488 

Lyemph Wolvega 191  ,, 	3172 

Zuivelf. Noordwolde 279   1797 

Zoals reeds vermeld kwani her in 1942 tot een verptichte tuberculosebestrijding, met 

daarbij de kanttekening, dat enkele fabrieken dan de aan her onderzoek verbonden kos-

ten, op zich moesten nemen. 
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Oak de bij de V.V.Z.M. aangesloten fabrieken stelden zo'n regeling vast. 

In de statuten van de Coop. Zuivelfabriek "Hoop op Zegen" re Haulerwijk staat te lezen: 

art. 3-1: Her doel der Vereniging is de bevordering van de stoffelijke belangen der leden 

door de gelegenheid te scheppen bun melk te verwerken, de melkwinning en de gezond-

heidstoestand van her vee te verbeteren en voorts zuivelbelangen in meet algemene zin te 

beharrigen. In art. 3-6 staat: Bij dit reglement of in één of meet afzonderlijke reglemen-

ten zullen voorts maarregelen uitgewerkt kunnen warden ter bevordering van de gezond-

heidstoestand van her vee en de bestrijding van ziekten onder dat vee. En art. 3-7 zegt: 

Bi) dergelijke reglementen zullen aan de leden verplichtingen kunnen warden opgelegd, 

zoals het door of namens de Vereniging doen onderzoeken van al her op bun bedrijf 

gehouden vee. 

Ingevolge dit artikel opgestelde Reglernent voor dc tuberculoscbestrijding staat onder 

art. 1: De controle op de runderen, die op her bedrijf van een lid worden gehouden, en 

de controle op de nakving der in her reglement aan de leden opgelegde verplichringen, 

wordt uitgeoefend volgens door de Stichring "Gezondheidsdienst voor Vee in Friesland" 

vastgestelde of vast te stellen regelen, hetzij door ambtenaren van de Gezondheidsdienst, 

hetzij door een daartoe of algemeen of voor her betreffende speciale geval door het be-

stuur der Vereniging of door de Gezondheidsdienst aangestelde veearts, hetzij door een 

door her besruur aangesrelde controleur. 

In de notulen van de vergaderingen van de afdeling Friesland van de Nederlandse Maat-

schappij voor Diergeneeskunde, blijkt dat niet elke dierenarts gelukkig was met deze 
regeling! 

In 1946 was, zoal reeds vermeld, op initiatief van de Inspecreur van de Veeartsenijkun- 

dige Dienst, een fusie tot stand gekomen van de Gezondheidsdienst voor Dieren en de 

Gezondheidsdienst van de V.V.Z.M., ingaande januari 1947. 

Er waren meet samenwerkende commissies ontstaan, zoals een provinciale commissie 

bestaande uit: 

Veereelrconsulent. 

Landbouwconsulent Oost-Friesland. 

Inspecreur van de Veeartsenijkundige Diensr. 

Directeur Gezondheidsdienst voor Vee in Friesland. 

Vertegenwoordiger van ER.S. 

Vertegenwoordiger van de Stichting van de Landbouw. 

Vertegenwoordiger van de Maarschappij voor Diergeneeskunde. 

Eén van de besluiten van deze commissie was a! snel am de z.g. vrije kunstmatige insemi- 

natie (K.I.) niet meet toe te staan. Deze vend vrij veel plaats in de Friese Wouden en dit 

werd nu gereglementeerd en pas weer toegestaan na toestemming van de directeur van 

her Veeteeltwezen, op advies van de genoemde commissie. De lokale K.I. verenigingen 

ontstonden met een eigen laboratorium o.a. te Donkerbroek. 

DC qesdsiedenis van at diergeneestrnnde 
96 	in ooststellinqwerf 



Van groot belang is geweest de in 1951 tot uitvoering komende wet op de ontwikke-

lingsgebieden, tar stimulering van o.a. oostelijk Friesland. Zo kwam her in 1953 tot her 

instellen van een voorbeeld-dorp: Rotrevalle, fungerend als een tijdelijke stimulans bij her 

zoeken naar verbetering: "goede voorlichting en een hechta samenwerking bleak noodza-

kelijk te zijn", aldus in her rapport van de Dienst Rijks Landbouwvoorlichring, opgesteld 

door H. Groen. Na afloop van her project, in 1957, kwam H. Groen als voorlichter 

bij de, zoals eerder is vermeld, door de Rijks Landbouwvoorlichting ingestelde "Dienst 

Ideine boeren", met als standplaats Haulerwijk. Her kwam, naast her geven van voorlich-

ting, tot her geven van cursussen. 

Veearts Postma werd ook gevraagd om cursussen te geven. In 1949 gal hij te kennen wel 

te willen stoppen met de praktijkwerkzaamheden. Bij de zuivelfabriek te Oosterwolde 

ward overwogen om dan een dierenarts in dienst te nemen. (In Terwispel was al jaren 

daarvoor zo'n basluit genomen, in verband met de uir te voeren tuberculosebestrijding.) 

Her voorstal werd afgawezen, ook al: "omdat de werkzaamheden van een fabrieksvaa-

arts, zoveel mankracht zou eisen, dat ar geen ruimte voor een particuliere praktijk over 

bleef". G.D. v. d. Werif, dierenarts sinds 1949, niet op de hoogte van her voorstal van hat 

bestuur van de C.Z. Oosterwolde, had al gekozen voor Oosterwolde i.p.v. een assistent-

schap in de praktijk Exloo. 

Her bestuur van de C.Z. Oosterwolde, besloot naderhand, G.D. v. d. Werifte helpen 

bij de vestiging als veearts te Oosterwolde in 1950, nadat hij eerst voor een half jaar als 

assistant bij H. Postma in huis was gewaest en nadien in hotel "de Gouden IClok" te Oos-

terwolde woonachrig was. 

Boodschappen 
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Bron: 4rrhief gerneente Oostste/iingwerf 

De tubercu!osebestrijding, de op vrijwi!lige basis gestarte )aar!ijkse mond- en klauw-

zeer-enting, bemoeiingen met de sinds 1952 begonnen bestrijding van her besmetre!i)ke 

verwerpen (Bt abortus Bang), toezicht op her K.I. gebeuren te Donkerbroek, samen met 

collega Boerrigter, en een toenemende vraag naar adviezen bi) ziektegeval!en, brachten 

Van der Werif in een vergadering van de zuivelfabriek te Oosterwolde ertoe te spreken 

over een "drukke praktijk". Her verhaal gaat dat hij na een zeer korte nachtrust, na een 

telefonische boodschap weer in slaap vie!, tenminste dat veronderstelde hi), en als excuus 

voor 't !ate verschijnen tegen de hoer zei dat hi) inmiddels nog een koe met kopziekte had 

behandeld, waarop de boer zei: "Dat heb ie dan gauw daon, want ik hebbe nog maar vief 

minuten !eden be!d!" 

Samenwerking met buurtcollega's, zoa!s Boerrigter en Schuring bleef beperkt tot een en-

kele keer tijdens vakanties en in de weekenden soms met Boerrigter. Verder had Schuring 

contacten met Botte!ier in Noordwo!de. Weekend-dienst betekende dat de boodschappen 

tussen zaterdag 12.00 our en zondag 24.00 our werden waargenomen door de door mid-

del van een advertentie in de Nieuwe Ooststel!ingwerver bekend gemaakte dierenarts. 

De naaxn dierenarts was gekomen bi) her tot stand komen van de Wet op de Diergenees-

kunde in 1953. 

WUA!PI!!. DIEREN4ftflpj. 
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Soms zagen ze elkaar NJ het uiroefenen van hun werk, want zowel Boerrigter als Schuring 

als ook Van der Werif hielden spreekuur in Makkinga, war vooral inhield dat bij hotel! 

café Schurer de boodschappen werden afgegeven. 

De wegen en verkavelingen waren in her algemeen zeer matig en her was dan ook met 

grote instemming dat ruilverkavelingen begonnen plaats te vinden. (Bovenveld in Don-

lcerbroek in 1952 afgesloten als eerste ruilvetkaveling, gevolgd door o.a. Tjabbekamp, ook 

in Donkerbroek.) 

Bron: Bron,ze,zbnek van Stellingwa,f 

De bereikbaarheid van vele bedrijven werd beret en 't is dan ook logisch dat her praktijk-

gebeuren ging plaats vinden met een automobiel in plaats van met de motorfiets. Een 

fietsstandaard daarbij was wel nooc[zakelijk. 

Bron: Diergeneesku,ede nu 
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Oak de medicamenreuze behandeling van zieke dieren verbeterde door her ter beschik-

king komen van antibiotica, zoals penicilline. Daarbij werd her contact met de zuivelfa-
brieken ook van meet belang. 

De samenwerking vend ook plaats bij her afgeven van vervoersbewijzen is 't dier tubercu-

lasevrij en vanaffebruari 1953 oak of her dier geënt was tegen mond- en klauwzeet De 

registratie van de dieren d.m.v. een schets, gebeurde voor enkele fabrieken ook door de 

dierenarts of door iemand die het voor hem verrichtte. 

Pjr,4d.Jr jWk,t*trGl, Dint 
IoI'tfrd,nd 	 &dtSA X' S4032 

S 	 Geb d.ttgz 	 . 

----H 
-_----- ... 

Zwb. 	 StrnborkV_ 	 - 	- 

Rdb 
 

... 

-- 

lit 	I 	 - 

II) *r4 K 

khjrrr 

TT,ndt. d-t,: 

Errr bkr4jr,jrtr, r,r,a,o;r rMa,jrp b,n',, 5,rj 

itsth. danE 

bits 
Sitainabi. N,dtak data tstrr,a 

Bij dit alles, was er een goede samenwerking met collega's die in dienst waren van de 

Gezondheidsdienst voor Dieren. Opgestuurde bloedmonsters werden geanalyseerd, met 

name van bedrijven die betrokken waren bij de bestrijding van Brucella abortus Bang, het 

besmettelijk verwerpen. 

Tot in 'r begin van de jaren '50 werden vele kalveren tegen deze ziekte geënt en in 1951 

kwam her tot een algehele controle van de melk op her voorkomen van Abortus Bang. 

Waren deze melkmonsters 3x negatief, dan werd her bedrijfA.B.R. vrij. In 1953 was 

58% van de veestapel in Friesland vrij en kwam een bloedonderzoek ter sprake om deze 

Dc qeschicdcnis van 4. dicrqcnccsknndc 
100 in ooststcllinqwcrf 



bedri)ven geheel vrij te maken. Her enten van kalveren nam sterk af. 
Al met al veel werk voor de men in Ooststellingwerfgevesrigde veeartsen: G.D. v. d. 
Werifte Oosterwolde, R. Schuring te Oldeberkoop en F.G. Boerrigter te Donkerbroek. 
Rend de herfst 1953 kwam G.D. v. d. Werif in contact met de in Fochteloo verbli)vende 
Indische veearts L. v. Rumpr (In Sumatra in dienst bi) de bacterioloog A. v. d. Schaaf, in 
dienst later hi) de Gezondheidsdienst voor Vee in Friesland). Hi) assisteerde, daar waat 
her mogelijk was. 

De huip werd ook ingeroepen van studenten die in Utrecht diergeneeskunde studeerden 
om tijdens de periode van november tot april te helpen hi) her verrichten van tubercu-
linaties en bet inenten tegen mond-en klauwzeer hi) rundvee. Dit bleek ook wel nodig, 
gezien war in her verslag van de Gezondbeidsdienst voor Vee in Friesland werd geschre-
yen: "Door de optredende mond- en klauwzeer hi) varkens is de enrperiode voor runde-
ren vervroegd en is no van 1 )anuari tot 15 april." Niet alle bedri)ven zi)n op tijd geënt, 
door "ziekte van de dierenarts of door overbelasting van de dierenarts". Eén bedri)fwerd 
pas in )uni geënt omdat her de veehouder in de aangewezen periode "niet paste"! 
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Ook de bedri)fsvoorlichters van de Rijks Landbouwvoorlicbting kregen her steeds druk-
ker, mede door de Wet Sanering boerenbedrijven van 23 juni 1952. Deze wet maakte 
her mogeli)k dat met behulp van gunstige financiek regelingen, kleine bedrijven konden 
stoppen, om zodoende de economische omstandigheden te verbeteren, met name in de 
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Zuidoosthoek van de provincie Friesland. 
Fen voorbeeld van de siruatie in 1953 volgens de inventarisatie-lijst van de bedrijfsvoor-
lichter: 

Naani Opp. land Rundvee Varkens Kippen 
gras bouw totaal melk jongvee  

K. Duursma 7,10 0,75 8,00 10 6 2 460 
S. Duursma 8,85 0.65 10,00 5 11 - 12 
W. Duursma 5,50 3,00 9,35 8 7 12 18 
W Dijk 13,00 2,00 15,50 16 18 2 50 
J. v. Dijk 5,00 9,50 14,75 6 7 3 63 
A. Dijkstra - - 0,32 - - - 675 
E. Dijkstra 2,50 1 0,95 6,50 4 3 - 10 
E Dijkstra 21,00 12,30 24,20 25 15 14 - 
R. Dijkstra 1,10 10.30 1,50 1 2 - - 
S. Dijkstra 23,05 13,65 27,20 29 19 23 9 
A. Elzinga 0,60 1,35 1,50 2 4 2 - 
wed. Engberts 9,95 0,70 10,75 10 6 1 42 
WEringa 4,50 1,30 6,10 6 6 7 125 
J. Enema 3,60 0,43 4,10 3 3 - - 
A. 'çr  Goinga 8,33 0,92 9,70 9 9 3 4 

We zien hieruit dat naast rundvee ook nogal war varkens werden gehouden en evenzo 
pluimvee. Net  is niet verwonderlijk dat al snel vanaf 1950 te Haulerwijk een slachtplaats 
voor kippen rot stand kwam. Veterinaire controle vond plaars vanuit Leeuwarden in de 
persoon van de Inspecteur V.D. 

Bij een inventarisatie in 1957 van her Consulentschap Z.O. Friesland van de Rijks Land-
bouwvoorlichting kwam naar voren: 
aanwezigheid van tractoren: Appelscha en Ravenswoud -28% (groot percentage bouw-

land en gemiddeld behoorlijk grote bedrijven 15-22 ha) 
Oosterwolde, Fochteloo resp. 19% en 18%. 
Duurswoude-0% 

melkmachine: 	 gemiddelde bedrijfsgrootte < 10 ha, 
beneden 20% 
gemiddelde bedrijfsgrootte> 10 ha, 
tussen de 20% en 40% 

electriciteit: 	 ruim 50% van de bedrijven. 
waterleiding: 	 heel war dorpen hadden geen aansluiting zoals Wijnjeterp, 

Duurswoude, Donkerbroek, Elsloo, Nijeberkoop. 
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Een voor die tijd zeer uitgebreid onderzoek gaf her volgende beeld 

pleats gem.bedqfsgroctte bedr.nlSt mIsty, toba*. Iupen %tsekkrs %rnelkrna rieveberoep 
Doflketbtek 10,81 48 34 9 3 

9 0 HauJe 11.62 59 53 15 8 22 $ 
Haolerwk 822 46 36 14 6 16 8 

,Wkeqneeq 8,45 45 42 26 3 15 6 
H0Offle42waeg 10,82 40 28 9 9 14 7 
OOSIBIWOIdS 16.14 66 42 13 19 36 5 

dm100 14,59 63 56 13 18 24 
iCpe1Scfla#Rayensw. 1522 29 25 7 28 15 11 
Lan9edqKelOudApp. 12.58 53 41 12 13 15 4 
Oldebeikoop 15,53 52 33 8 15 33 15 
Nabe*oop 12,86 47 43 17 9 22 5 
MSddngwTronde 1321 61 52 14 12 26 6 
95100 14,05 52 60 19 17 21 7 
Bsfla.een 11.94 4a 35 23 14 13 11 
Wjnjewotjde 12,83 3e 31 12 9 31 10 
Duurswoude 6.94 41 31 14 10 S 

Deel I 

Jeeft4d Idefoo.i iarteC, e4edr., Qondon ondeiwils ERS. K.I. VeryBed, voott. getn.mellqxod *wlWbW0to  
49 7 50 48 30 
48 

 55 17 4322 	 157 
17 2 *1 59 39 67 37 4311 	' 	101 

49 10 4 69 59 20 88 24 4233 	 82 
40 5 2 88 34 14 57 18 4325 	 55 
49 10 2 44 21 26 50 1 4285 	 140 
47 28 17 51 85 43 58 26 4333 	 180 
46 28 7 68 64 38 70 26 75 
48 42 48 88 56 ¶6 48 21 132 
50 25 35 88 59 25 64 49 74 
50 1$ $1 55 48 28 80 5 3933 	 93 
50 10 54 41 Il 71 4010 	 80 
50 25 3 54 55 41 55 8 4171 	 125 
48 25 75 75 49 47 49 4368 	 77 
47 2? B 58 52 23 74 4 4187 	 96 
50 14 56 Si 53 47 1 4353 	 110 
48 4 43 31 18 48 5 4525 	 49 

Deel2 

G.D. v. d. Werffvroeg assistentie bij de nog steeds toenemende praktijkwerkzaarnheden, 
daartoe benaderde hij H. Eggink die sinds zijn afstuderen in 1955, werkzaam was in 

Haaksbergen. 

H. Eggink vestigde zich in 1957 te Appelscha door overname van een deel van de praktijk. 
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Ongeveer in dezelfde tijd kwam P. v. d. Lende, afgestudeerd in 1957 als assistent in de 
praktijk van EG. Boerrigter te Donkerbroek. 

Ook het aantal bedrijfsvoorlichters vermeerderde, naast J. Berga was H. Groen aange-

steld, en zij zorgden ervoor dat in 1957 de veevoederkernen werden gevormd, waarbij 

naast her nemen van voermonsters, door middel van her sarnenstellen van voederrantsoe-

nen, betere bedrijfsresultaten werden bereikt. Voor dit werk werd o.a. aangetrokken 

J. Hoekstra te Donkerbroek. 

Her is duidelijk dat er vooruitgang was te bemerken bij de veehouders in de praktijkvoe-

ring van de bedrijven, de deelname aan cursussen was groeiende. Ook de kinderen wer-

den naar scholen met voortgezet onderwijs gestuurd, zoals Iandbouwhuishoudschokn, 

middelbare landbouwscholen, mulo's en een Rijks Hogere Burgerschool te Oosterwolde. 

In 1958 volgde de pas afgestudeerde H. Ttilner, P. v. d. Lende op als assistent in Donker-

broek, maar hij verkoos in 1959 een andere plaats om zich te vestigen als praktiserend 

dierenarts. In zijn plaats kwam Th.T. Adamse, afgestudeerd in 1959, als assistent in Don-

kerbroek. Inmiddels was H. Eggink geassocieerd met G.D. v. d. Werif, er was dus sprake 

van een tweemans praktijk, een zestig jaar nadat er sprake was geweest van een niet te 

vervullen plaats als veearts, zelfs niet als gemeentelijke veearts! Een jaar nadien, in 1961, 

vond ook in Donkerbroek een associatie plaats tussen EG. Boerrigter en Th. Adamse, 

en was er dus sprake van 2 tweemans praktijken in Ooststellingwerf, naast een éénmans 

praktijk in Oldeberkoop van dierenarts R. Schuring. 

Het was in 1963 dat er tal van veranderingen plaats vonden, die van invloed geweest zijn 

op her verdere verloop van de diergeneeskunde in Ooststellingwerf. 

G.D. van der Werff werd benoemd tot adjunct Inspecteur Veeartsenijkundige Dienst, 

als opvolger van A.J. Hibma. Daarbij ging hij verhuizen naar Leeuwarden. Een jaar later 

werd G.D. van der Werif benoemd tot Inspecteur-Districtshoofd Veeartsenijkundige 

Dienst, tevens Veterinair Inspecteur van de Volksgezondheid in Friesland. 

H. Eggink ging van Appelscha naar Oosterwo!de en er moest een nieuwe collega gezocht 

worden om her tweemansschap weer compleet te maken. Ook de buurtcollega's werden 

hiervan op de hoogte gebrachr, waarop Th. Adamse zijn vriend P.Y. v. d. Veen, afgestu-

deerd in 1961 en no in Soest werkzaam als praktiserend dierenarts, heeft aanbevolen. De 

daarop volgende procedure leidde tot een zich vestigen in Appelscha van P.Y. v. d. Veen. 

In dezelfde tijd was Th. Adamse verhuisd naar Haulerwijk, ook al om de klantbinding 

beret tot z'n recht te doen komen. Nu waren er dus in vijf plaatsen van Ooststellingwerf 

mogelijkheden om zieke dieren te behandelen. Ook her behandelen van kleine huisdie-

ren -nu gezelschapsdieren genoemd- werd mogelijk, aihoewel met beperkte middelen en 

mogelijkheden. 

In april 1963 waren er veel gevallen van kopziekte (Mg-gebrek) op veelal ongeregelde 

tijden. Dar betekende veel haastwerk. De geringe nachtrust en her vele haastwerk maakte, 
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dat P v. d. Veen na cen onvrijwillige rustplaats met auto in de vaart te Appelscha, ver-

zuchtte: "Wat ben ik begonnen". Toch waren de tijden veranderd, want Th. Adamse 

fabriceerde een kaart waarop stand: 

GEEN.DIENST 
BOODSCHAPPN bli 

DIERENARTS rC.BOERRIGTeR 
DONKEItORCEK TELOSJ68. 260 

En, zeer bijzonder, 1 keer in de 14 dagen, had men een zondag vrij, dat konden taen nag, 

naast enkele dierenartsen, maar weinig veehouders zeggen! Het gain kreeg daarmee ook 

aandacht, heel anders dan in de tijd dat H. Postma nag praktiseerde, want bij navraag 

aan zijn dachter hoe haar vader thuis was, reageerde zij met de opmerking: "Thuis, dat 

woord kenden we niet." 

Het was nog heel gewoon dat de boodschappen d.m.v. brieles aan huis werden afgegeven 

of op adressen waat-van men wist dat de dierenarts langs zou komen. 
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Begrijpeli)k was het, dat de Onderlinge Veefondsen eisen stelde aan de deelnemers, zoals 
blijkt nit de statuten van 't Onderlinge Veefonds Oosterwolde en omstreken. Art. 15 zegt: 
ledere deelnemer, Ui) wie ziekte onder her vee ontstaat of Ui) wie een dier door een onge-
luk worth getroffen, is verplicht daarvan binnen 24 our kennis te geven bij de 
secretaris-penningmeester. En art. 16 zegt: De deelnemer is in geval van ziekte onder 't 
vee verplicht ten spoedigste de huip van ten veearrs in te roepen, wiens voorschriften 
moeten worden opgevolgd. Medicineren met daartoe onbevoegden is op straffe van nier 
uitbetaling verboden. 

Vooral de kleine bedri)ven, hadden belang UI) een goede verzekering van hun dieren, 
zeker on vele bedri)ven moesren kiezen tussen stoppen of gaan uitbreiden. 

Her plan Mansholt (1965) gaf al een indicatie waar men naar toe zou willen: 
bedri)ven: 80— 120 ha akkerbonw 

40 - 60 melkkoeien 
150-200 rundvleesproductie 
450 - 600 varkens 
10.000 legkippen 

In 1965 was de totale agrarische beroepsbevollcing al afgenomen, ook al doordat er door 
de groeiende economic, mime werkge!egenheid buiten de landbonw werd gevonden. 
Toch bleven velen nog actief of gingen zich toeleggen op activiteiten, die naast de werk-
uren elders, nog mogeli)k waren, zoals her houden van slachrvamkens, mestkalveren, 
slachtpluimvee. 

DC gesckiedehis van de dierqeneeskande 
106 in ooststetlinqwc4 



Indeling aantal bedrijven naar bedrijfsgtootte in Ooststellingwerf: 

1959 1965 1968 

<1 ha 183 137 118 

1-5ha 389 267 219 

5-1Oha 419 281 203 

10-15ha 267 263 228 

15-20ha 150 172 181 

20-30ha 167 174 191 

30-50ha 67 75 89 

50-100ha 5 5 7 

>lOOha - - - 
tonal 1647 1374 1236 

Ruilverkavelingen vonden plaats, wat ook aanleiding gal tot nieuwbouw en verhouw van 

bedrijfsgebouwen. Ook de eerste lighox-stal werd gebouwd. 

Ligbox-stalJ. C. van Burgstetkn te Haulerwijk 

Deal eerder genoernde Vereniging voor bedrijfsvoorlichting (V.V.B.) gafde praktiserende 

dierenarts alle gelegenheid om op vergaderingen te wijzen op optredende problemen, 

zoals de veel voorkomende kopziekte, maar ook her veelvuldig afkeuren van de lever bij 

her slachten van rundvee en schapen. Sprekers werden uitgenodigd, it. Donker, over mi-

neralen-gebrek bij 't optreden van dikke knieen en vooral bij her optreden van kopziekte; 
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dierenarts P. Zandsrra van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Friesland over leverbot-

bestrijding en van dezelfde dienst dr. J. Reinders over voedingsproblemen, zoals slepende 

melkziekte. 

Her vervoig van deze voorlichting vond plaars door middel van her uitwerken van nit te 

voeren plannen, zoals een georganiseerde Ieverbotbestrijding langs her stroomgebied van 

de Tjonger, in de praktijk Donkerbroek-Haulerwijk. 

Naast her toedienen van medicijnen (enkele jaren gedaan door de aangestelde G. Rein-

ders uit Hanle) werd veel gedaan am door middel van waterbeheersing van de landerijen, 

de tussengastheer, een slakje, te bestrijden. 

Medewerking van de Gezondheidsdienst voor Dieren was essentieel, zo ook bij de eerste 

vorm van bedrijfsbegeleiding die p!aats vond tussen de veehouder J.C. v. Burgsteden te 

Hanlerwijk en dr. J. Reinders van de Gezondheidsdienst voor Dieren en de plaatselijke 

dierenarts Th. Adamse, met als verbindende schakel H. Groen, bedrijfsvoorlichter van de 
Dienst Landbouwvoorlichting. 

We zien, dat deze samenwerking later een verv&g heeft gekregen in bijeenkomsten te 

Oosterwolde. Regisrrarie van gegevens werd steeds belangrijker en dan vooral op bedrij-

yen waar afspraken waren gemaakt om op geregelde tijden te komen als praktiserende 

dierenarts, zoals her proefbedrijf van Koopmans Meelfabrieken te Donkerbroek. Hier 

vond een zodanige registratie plaats dat Th. Adamse een artikel in her Tijdschrift voor 

Diergeneeskunde kon plaarsen over: "Het tijdstip dat zeugen na her werpen weer dragend 

zijn geworden". Ook vond een uitgebreid onderzoek plaats naar de hoeveetheid ijzer 

(Fe) bij biggen en de invloed van her toedienen van een Fe-preparaat, met huip van her 

laboratorium van de Gezondheidsdienst voor Dieren en ook de fabrikant van het Fe-pre-

paraat. 

Duide!ijk werd dat samenwerking met verschillende aan landbouw-gelieerde insranties, 

oak de noodzaak van samenwerking met andere dierenartsen naar voren bracht. Qua leef-

tijd was er in Oosrstellingwerf, eind jaren zesrig sprake van 2 dierenartsen ouder dan 50 

jaar, 1 ouder dan 40 jaar en 3 ouder dan 35 jaar, daarvan waren H. Eggink in Oosterwo!-

de en flY. v. d. Veen te Appelscha geassocieerd, evenals EG. Boerrigter re Donkerbroek en 

Th.T. Adamse te Haulerwijk en werkten vader en zoon Schuring samen. 

Gesprekken vonden plaats tussen de twee associaties, war resulteerde in een aEpraak om 

in de weekenden re komen tot één dienstregeling voor beide praktijken. 

Ook her hebben van clienten in elkaars praktijkgebied gaf genoeg gespreksstof om oplos-

singen daarvoor te zoeken. Vooral praktische bezwaren maakten, dat her uirersre westen 
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dierenartsen 
te Donkerbroek, Haulerwijk, Appelseha en Oos-
terwolde, delen mede dat zij besloten hebben 
tot nauwere samenwerking in de uitoefening van 
hun praktijk 

In verband hiermee, zullen met ingang 
van 1 juni as. tot 1 oktober tijdens de 
weekenden twee dierenartsen beschikbaar 
zijn via één telefoonnummer 

Dit zal, op dezelfde wijze als voordien, vermeld 
worden in de plaatselijke courant 

F. G. Boerrigter 
Th. T. Adamse 
P. U. van der Veen 
H. Eggink 

van de gemeente, deel vormend van de praktijk van de dierenartsen R. en zoon A. Schu-

ring in Oldeberkoop, niet in de besprekingen werd betrokken. 

Zij kwamen tot een samenwerking met de dierenartsen uit Noordwolde, waar in 1965 

sprake was van een associatie tussen J. Bootsma nit de Blesse en J. Wilmink nit Noord-
wolde. 

Na bet overlijden van J. Wilmink vestigde zich in 1969 R. van der Lende in Noordwolde. 

Her is wenselijk aan te geven dat de gevormde dierenartsenpraktijk meet omvatre dan een 

groot gedeelte van de gemeente Oosrstellingwerf, ook in Veenhuizen en tot in plaatsen als 

hen, Bakkeveen, Wijnjeterp, Duurswoude en Hoornsterzwaag vend diergeneeskundige 

huip plaats. 

In de loop van 1970 werd besloten te komen tot war zou worden genoemd het "Dieren-

artsencentrum Oosterwolde", met als hoofdvestiging Oosterwolde en nevenvestigingen in 

Appelscha, Donkerbroek en Haulerwijk. 
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Waarom flu een groepspraktijk? 

Omdat, in beide praktijken de gedachte leefde dat dit her antwoord was op de verande-
rende omstandigheden. 

Een groepspraktijk biedt de mogelijkheid tot: 

1. Gewaarborgde continue hulpverlening. 

2. Her doen van grotere investeringen, wals passende huisvesting, aanschaffen van ap-

paratuur zoals een Rontgen-toestel. 

3. Her intichten van een apotheek met grotere voorraden, vooral in weekenden van be-

lang bij acute ziekte-uitbraken in de varkens- en pluimveehouderij. 

4. Specialisatie binnen de groep, vergroting van kennis, toepassing en overdracht ervan in 
de groep. 

5. Mogelijkheid tot geprogtammeerde uitoefening van de praktische diergeneeskunde 

(bedrijfsbegeleiding). 

6. Her zo mogelijk maken dat taken van 4 echtgenotes deels door I assistente kon plaats 

vinden. 

Over dit alles werd overleg gepleegd met de besturen van de standsorganisaties. Hun 

reacties waren zodanig dat beide praktijken besloten hiermee door te gaan. 

Tegelijkertijd kwarn et de publicarie van her Structuurplan voor de Friese !andbouw, 

opgeste!d door de Fr. Mij. v. Landbouw, C.B.T.B. en A.B.T.B., waarbij werden genoemd 
als doe!stellingen: 

1. Her uitgroeien van bestaande me!kveebedrijven tot eenheden van 40-100 melkkoeien 

en her onderbrengen van deze melkveestapels in moderne gebouwen. In totaal zullen 

zo'n 6000 melkveebedrijven overblijven met gemiddeld 50 stuks vee. 

2. Een deel van de veehouders kan zich specialiseren op varkens, kippen, enz. 

3. Een deel kan zich specialiseren op kalveropfok, voerwinning of mestvee. 

De doelstellingen zullen in 1980 zijn verwezenlijkt. De eerste 5 jaar zal her plan echter al 
voor het gtootste deel gerea!iseerd moeten worden. 

Allemaal goede voornemens, maar war komt er van terecht? 
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De tegenwoordige tijd 1970-1993 

Na een aarzelende start in 1970 words vanaf 17 juli 1971 een begin gemaakt van her 

samengaan van de twee praktijken Oosterwolde/Appelscha en Donkerbroek/Haulerwijk. 

Hierbij delen wij U mede, dat wij voornemens ziju de dierenazls-
praktijk gezamenlijk uit to gaan oefenen. 

Met ingang van I juli 1971 worth de praktijk voorlopig vanuit Hogen-
gaardelaan 12 to Oosterwolde geregeld. 

In verband hietmede wordt U verzocht vanaf die datum Uw bood-
schappen. tussen 8 en 9 uur 's morgens aan dit ashes to richten. 

Tekfoon 05160-2742. 

De dierenattsen : 	TH. T. ADAMSE 
F. G. BOERRIGTER 
H. EGGINK 
P. I1. VAN DER VEEN 

De werkzaamheden vinden plaats vanaf een centrale plaats, te weten Oosterwolde, in her 

praktijkpand van H. Eggink, Hoogengaardelaan 12. 

M. Eggink-Spijkervet, treedt als gastvrouw op. 

Oak words begonnen met her meet gestructureerd bieden van hulp aan eigenaren van 

Ideine huisdieren. 

Spreekuur 
kleine huisdieren 

De dierenansen 
F. G. Boerrigter te Donkerbroek 
Th. T. Adams to Haulerwijk 
P. U. van der Veen te Appelscha 
H. Eggink te Oosterwolde 
maken bekend, dat zij met ingang van 1 ok-
tober as. 
GEZAMENLUK SPREEEUUR 
voor Ideine huisdieren bouden, op maandag-
en donderdagavond, van 19.00 tot 20.00 uur 
to Gosterwolde, Hoogengaardelaan 12 

De geschiedenis van de diergeneeshnnde 
in ooststeningwerl 111 



Een inventarisatie van de bedrijven in Zuid- en Noord- Ooststellingwerf, opgesteld door 

de bedrijfsvoorlichters J. Berga en H. Green geeft in 1970 her volgende te zien: 

Zuid-Ooststellingwerf Noord-Ooststellingwerf 

Bedrijven met koeien 	 313 	 300 

Melkkoeien per bedrijf 	24,2 	 20,4 

Ligbox stallen 	 1 	 3 

Daarnaast waren er de volgende "andere" bedrijven 

Mestkalveren 60-80 dieren 2 bedrijven 

80-100 	,, 3 

>100  11 

Mest- en weidevee 20-30 dieren 9 

>30 	,, 2 

Schapen 20-30 dieren 4 

>30 	,, 3 

Mestvarkens >50 	dieren 33 

Fokvarkens >10 	,, 63 

Mestkuikens >3000 dieren 29 

Leg- en vermeerderingskippen >500 dieren 9 

Al snel werd duidelijk dat huip in de praktijk gewenst was, speciaal voor her telefoonge-

beuren. 

Voor het per I jail as. beginnende 

DJEREPIAfiTSENCENTfflJIVI 
OOSTEFIWOLDE 

- wordt gevraagd een 	- 

jonge enthousiaste 
medewerkster 

voor werkzaamjieden in di ccntruni 

Nadere inlichtingen en sollicitaties graag voór 
15 junt a.s. bij dierenarts • U. v. d. Veen, 
Appelacha, telefoon 05162476 

Op veterinair gebied werd huip gezocht, J. Bussemaker worth aangetrokken als assistent, 

mede om her werk van F.G. Boerrigter war tie verminderen. J. Bussemaker bleef tot no-

vember 1972, daarna vertmk hi) en vesrigde zich in Silvolde. 
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In 1972 vond de definitieve vorming pints van het dierenartsen-centrum te Oosterwolde 

(D.A.C.) en werden de eerste schreden gezet tot het komen van een gepast onderkomen. 

Hiertoe werd een bestaand praktijkpand in Amersfoort bezocht, vooral ook om ideeen op 

te doen wat betreft inrichting van een gebouw. 

Zo werd overwogen het bestaande K.T. station it Donkerbroek, dat gesioten zou worden, 

te kopen. 

Bran: iWeuwe Ooststellingzverver 

Ook een leegstaande boerderij te Oosterwolde werd bekeken. 

in oude boerderij? 
OOSTERWOLDE. Hoewel de voorbereidin-

gesi nog In een beginstadlum verkeren, Is de kans 
root dat bet dlerenartsencentrum dat moinen-
ted is ondergebracht nan de Hoogengaardenlaan, 
binnenkort gnat verhuizen nan de wide boerde-
nj Venekoten 21 te Oosterwolde. De dierenart-
sen the slnds Mm een jaw ded ultmaken van 
bet gemeenscbappelljke cenfrum, zoeken nut 
en grotere bebuizing. 

In een eind vonig jaar gebouden naadsvcrga-
dening werd door bet PvdA-raadslid dns. W. de 
Vos bet plan naar voren gebracht om in die 
boedcnij een soort speelruine voor de kinderen in 
te richten. Hoewel bet college nooit belemaal 
acbter dat plan heeft gestaan, is die mogelijkheid 
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Maar uiteindelijk werd her besluit genomen een nieuw gebouw neer te zetten. 

Inmiddels was H. Jorritsma als nieuwe assistent aangetrokken, afgestudeerd in begin 

1972 en sindsdien werkzaam in de praktijk te Winsum. 

F.G. Boerrigter had op 6 juni 1972 zijn 40-jarig jubileum gevierd en aangegeven te willen 

stoppen zodra zijn zoon, H.J.J. Boerrigter, zijn diploma voor dierenarts gehaald had. Dit 

gebeurde in december 1972, waarop H.J.J. Boerrigter per 1 januari 1973 als assistent in 

de associatie werd benoemd. Tegelijkertijd werd hij ook benoemd als plaatsvervangend 

inspecteur bij de Veeartsenijkundige Dienst als opvoger van zijn vader voor her verrich-

ten van keuringswerkzaamheden bij de pluimveeslachterij J. de Vries & zn. BV Frisia te 

Haulerwijk. In 1974 werd voor dezelfde werkzaamheden ook benoemd als ply. inspec-

teur Veeartsenijkundige Dienst, Th. Adamse. Dc werkomsiandigheden waren soms nog 

dezelfde, als waar zijn vader E Boerrigter gedurende vele jaren mee te maken had gehad. 

In de praktijk Oldeberkoop-Noordwolde werd in 1973 D.L.H. Journ& aangetrokken als 

assistent. In 1975 kwam in zijn plaats dierenarts E. Hamburger. 

In een lezing (24-1-'73) door WH. Smits, direcreur van Stichting Gezondheidsdienst 

voor Pluimvee, gaf deze weer war de directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren in 

Overijssel had gezegd over de raak van de dierenarts bij een bedrijfsbegeleiding: 

a. Preventie van groepsziekten door infectieuze-, voedings-, huisvesrings- of genetische 

oorzaken. 

b. Bevordering van de kwaliteit van de producten van her bedrijf in her kader van yolks-

gezondheid en milieuhygiene. 

c. Bevordering van een efliciente bedrijfsvoering door verantwoorde veterinaire ingrepen. 
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Smits zei vervolgens: "In de overtuiging, dat bedrijfsbegeleiding in belangrijke mate een 

kwestie van goed samenspel is, achten de dierenartsen een goede samenwerking met 

deskundigen en bedrijfsbegeleiders van gezondheidsdiensten, consulentschappen, indu-

strieën, enz en met do bedrijfshouders, noodzakelijk." 

Er was, zoals eerder is beschreven, al enige ervaring opgedaan met bedrijfsbegeleiding en 

zodoende kwam het tot een contract-ontwerp voor varkenshouders. 

F3MTMWP VABIcENSPDXEER - DXERE!AI?TS 

Do dioronarts begcleidt hot hedrijt ,n.ar zijn eison irasioht en icunde op zo 
goad moelijke wijze. IIiJ is verplioht 456rar,aal per twee woken hot bedriif te 

bezoekon en to kontroleren. 
Vindt blj rneerdere visitea noodzalcel ijic dart zijn hieraan goon extra keaton 
verb onden. 

B.v-. a.) Er wordt hoesteri4 3ekonstatesrd - een controle-visite na eon week 
wordt don, near inzioht van therenarts, inbetast. 

b.) BIj en kontrole-vi site wordt een mestmonmter ineegenomen. Do ult-
islag wordt moegodeold, zodra doze t:'eknd is. 

Do varkensfokker krijgt hot recht 0,:,, ui3 belier, op hot spreelcuur, eon atari 
tanef to betalen ad /2,50 i.p.v. f 12,50. Bij bellen buiten hot spreeknur 
wordt bet bedrag/ 

Do vergoeding volgens dii aysteem is per kwa,rtaal: 

	

0 - 20 zeugeil 	 / 75,- 

	

20 - 40 zeugen 	 / 125,- 

	

40 - 60 zeugen 	 5 150, 

	

60 - 80 zeugen 	 5 175,- 

	

- 100 ,euen 	 5 250,— 

	

KM.) - 2'u zeuj,ot 	 f 450,- 

	

200 - 300 zeugen 	 / 700,- 

	

300 - 400 zeugen 	 -f 1000:-- 

Om moor inzicht to geven in da kosten van diverse handelingon goat hierbij - 
voor do lcontraktbedriaven - eon lijst met tarieverI van diverse handelingen. 

Handel i non 	 Standaardtarief 

Fe-injekties 	 - 5 0,75 
Vlokzioktc 5 1,50 
Coli-enting)  
Diplococcon) 
Baarmoederontstokin - 	5 51— 
Has-title - 	.1 5,- 
Ti-age partus (saloon hypophysehorw.) - 5 2,50 
Bronet-injektie - 5 
Worapoeder - 	•f 2,50 
Castratie beer - / 0,50 
Breukbig -. / 4,- 
Binnenbeer - 5 10,- 
Naveibreuk - f 15,— 
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In samenspraak met de uitgenodigde varkenshouders kwam men tot een besluit dit een 

jaar te gaan proberen. Ook her contact met de bedrijfsvoorlichters, H. Green, J. Schuurs, 

K Oostenbrink, J. Berga en A. Kramer verliep zeer positief, zodat dierenartsen van de 

praktijk betrokken werden bij de z.g. kamergesprekken, waarbij groepjes veehouders 

voorkomende problemen konden bespreken. 

Her contact met de besturen van de lokale standsorganisaties was van belang, ook a! 

omdat intern gesproken was over 't opzetten van een administratie-systeem, gebaseerd op 

her hebben van een map voor e!ke veehouder, waarin alle gegevens, zoals blood-, mdk en 

mestuitsiagen, etc. zouden worden genoteerd. 

T--T 	 I 

A%- 

taTrnn  

- 
KVWISVIIffCIV LV. 	 M#bVSscrntU _________ 	 "' 

? 	 NV&V 

- 
- - - 	 _____ 	•V LV, VA. LA. 1 	 V 3 VA. LA,IV.Sd.arn 

F 	LU 

---- 
-A.— 	 ------ 
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Her aantal formulieren was sterk toegenomen o.a. bij export van vee. 

MINISTEES VAN LEidtEOIfld EN VISRJJ 

V_a_L_ — 

VCOIT VAN PS4M.RC VAN eCgTva 
H.4]b.dd,E&U*EdoomIIop 

__ 	
111 In.,. mo'd- -, IIu,aw 

lb  

19...... (In) UndllfltlI(.) 

Id ........ 19 	In 	 ••) 

a 	mAC.) 

ml m,n,hn. 	 Sd,.s OdE,, .9 ma) 	Lad mE,  b.,la,.m,th,. 

• ___t._ all.— m3 

lmaaaa 	 — 
I 	 I-- 

- 

------- -- -- 
- - 

—a--_  -- 

1 

V,.dàI 

nI .9lI.dIa mAn, ' 

a----- 
- 

--dl------ 

-4- 

-. 

______ a- 
-SE—M---Ia 	 — 

DC 000AMIS 

 

tbr 'z? 
-r' Ii;mvi 

w: Fa...$.- 
ec 

14i N V.i##s. jL,,41 
ei 

I', I Ec,A4s 

9' 	yr/If. 
4'_, •9_41( 

S. cDt& ? id 

j 

34 . k;k.' 

.1 
-I  I' 

d4- 
"I - 

/3  

N>, 
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Al met al namen de werkzaamheden danig toe. En om her onderling contact te onder-

houden, ook met de echtgenotes, werd besloten geregeld bij eikaar te komen. 

Verslagje 19-12273 t.h.v. gastvrije Janny en Piet 

BOEKHORST BY: Financiering is tend. Hypotheek-akte, grondaankoop gemeente: 

alies gehjktijdig bij not. Bosschma. Elke aandeelhouder stort per 1-1-'74 de somma van 

f 1000,-op de rekening van Boekhorst b.v. 

BOUWCOMMISSIE: Nadat Jasper (o.i. na te lang wachten) de opdracht aan Oenema 

had gegeven tot uitgraven, is er nu een bezwaar van Openbare Werken. De bestrating 

meet direct na her uitgraven worden aangebracht. Dat zal lukken, is zeer twijfeiachtig 

(stenen-aanvoer ongunstige werkperiode). 

GROEPSPRAKTIJK : Werkrooster en werktijden: vrije middagen zijn vervallen tot na-

der afspraak. Dienst tot 7.00 uur 's avonds. Invallen i.v.m. spreekuur Kieine Huisdieren, 

kan nodig zijn (ook ails men vrij die avond). Na 24.00 uur heeft iedereen weer dienst. 

Na her weekend Zondagsnachts 24.00 uur. In onderling overieg blijft het natuuriijk mo-
gelijk vrije middagen of avonden te creèren. 

Werkverdeling: a. intern: Administratie-Boekhouding: Thom 

Personeeiszaken: Piet 

Inkoop: Harm 

Bouwcommissie: Piet en Hieike 

Ii extern: Her vergehjken van hoeveelheden werk is moeilijk, ook al maak 

je gebruik van bepaalde maatstaven, zoals die b.v. in de prakrijk Amers- 

foort worden gehanteerd. Omzet per man etc. 

Niemand van ons wil dit echtet Daarom zuilen de rijtjes in her boodschappenboek en 

her werkdistrict gehandhaafd bhjven. De "kippen" van Herman zulien geheei daarin 

geIntegreerd worden. Visites na 9.00 uur en persoonhjke afspraken (begeieiding varkens-

bedrijven) niet gemeld op her Centrum blijven onopgemerkt, behalve bij Geke en op de 

dagafschrifren. 

Hoewei een ieder voorkeur heeft voor een vast eigen district, zal tech een grensverlegging 

uitgeprobeerd moeten worden om tot een beret evenwicht te komen. 

Om een geregelder contact te hebben, zal gedurende een nog niet vastgestelde termijn 

een "lunch-bespreking" piaats vinden om de 14 dagen, beurtelings bij een ieder thuis. 

De eerste lunch-bespreking is op Donderdag 27 december 1973 12.30 uur thy. Jannie 

en Piet. 

Mededelingen: 

Wil een ieder zijn inventaris opmaken per 1-1-'74 en dit inleveren bij Harm? 
Denk aan de aanvraag voor extra benzinetoewijzing. 

DC qesckiedenis van de dierqeneeskKnde 
118 in 005tstelunqwe4 



Wekelijkse lunch-bijeenkomsten waren her gevoig: 

De bewaard gebleven lunch-versiagen in her eerste jaar, geven aan de beslomrrieringen die 

er zijn bij de bouw van een nieuw onderkomen, maar ook interne zaken kwamen aan de 

0 rde. 

Verslagje 27-12-73 t.h.v.gastvrije Jenny en Piet. 
Qespreksleider:Piet. 
Na feljojtatjes voor jarjge Aulcje en andere fa.milieleden1begirmen wij aan omze 
Is lunch-besprekjng,die na afloep aan de verwachtingen heeft voldaan: 
lunch uitstekend,sfeer goed,agenda Met afgewerlct. 
Om de achterstaM weg to werlcen,zal in Ix per weec eeri lunchbespreldng gehouden 
worden.Frequeatje n,tijd an pleats warden bepeald op elks lunch. 

B0fl0RST LV 

Stortingen zijn gedaan. 
BOUWCOM14ISSIE. 

Met zal Oenema en Felkers(Q.WS na 1-1-74 bellen i.v.m, aaxfleg aanvoerweg. 
GROEPSPRAICPIJK. 

Werlcverdeling( intern) 

M.i.v.1-1-74 zal Berman Torn helpen met de Adm-Boekh. 
M.I.V.1-1-74 sal hielke Harm helpen met de Inkoop. 
Pin blijft voorlopig het Werkrooster verzorgen. 

Contract per 1-1-74. 

Dit is door Ton gemaakt en zal 5x venenigv-uldigd worden. 

Extra benzine-toewijzing 

4 aanvragen zijn ingediend. 

Volgende lunch-bespreking wordt vastgesteld op Donderdag 3-1-74 t.h.v. 
Petra an Herman. 

igenda.Om 12.30 uurvaststellen. 
Verslag(zie boven) ek 
onbebandelde pmiten varige lunch. Tarieven per 1-1-74. ')071"j

kiM'iskcp £ 

ingekonen stukken,gericht aan de groepspraktijk en Boekhorst b.v. 
(Vesuvius_club,groepspraktijk oldeberkoop-noordithlde ,gezondhoidsdiensten 
Friesland en Drente ens.) 
januaa'i.programlna:4-1 losing klauwaandoeningen ler.v.Bedriifsvoorl. 10.30 U. 

10-1 vergadoring GM. Leeuwa_r&en 20.00 mm 
24-I losing lw.lvercpfck C .B.T.B.Appelscba. 

)Swo,(D4 
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Versiag Lunchbijeenkomst 19-9-74 tevens avondbespreking (Centrum). 

B. C.: Boelen is geweest n.a.v. niet akkoord met P.E.B.. Volgens Boelen was her een kort-

sluiting op de relefoonlijn. B.C. zal hierover Van Ek van her P.E.B. bellen. Schilder gebr. 

Smit is door Hylke gebeld, flora is f6000,- geworden, na aftrek van de vloet 

Tuinaanleg: iedereen gaat accoord met plan en uirvoering i.o.m. Frits te regelen. 

Inrichting: De stoelen van Ahrend zijn gekomen, de 12 tijdelijke stoelen zijn niet mee 

teruggenomen. Dc koelkast van Hielke is overgenomen voor flo0,- en wordt geplaarst 

in de spreekkamer. Van de noodstal Fochteloo is de eigenaar nog niet bekend. Max. prijs 

niet hoger dan kg. prijs. De naam "dierenartsencentrum" zal in meralen, bruin geschil-

derde letters op her gebouw worden aangebrachr. Grootte der letters 20 cm (hoogte). 

Personeelszaken: Geke gaat een type-cursus volgen, buiren de werkuren. De nieuwe situ-

atie is voor Gcke nog moeilijk. Moeten wij haar meet helpen en steunen? 

Klachten: Naamsveranderingen zullen wij elkaar en ook Geke regelmatig doorgeven. Mis-

schien verdient her aanbeveling om ook oude consulten elkaar duidelijker door te geven. 

Interne zaken: Bij de rekeningen zal een kaartje gevoegd worden met route gebouw en 

naam en tel.-m. van ons alien, tevens spreekuurtijden. Dc vereniging dierenartsenvrou-

wen vereert ons met een bezoek op 15 Okt. a.s. Onze dames zullen dit verder regelen op 

onze kosten. 

16 oktober 1974 is er de opening van her centrum. 

Bran: Niruwe Ooststrllingwe#ver 

CENTRUMGEBOUW OFFICIEEL GEOPEND 

Saskia en Jeroen luidden 
ruimere mogelijkheden voor 
diergeneeskundige zorg in 

dMnt.H !t.niflt pit Dt.ba4,pdlp 
. htt .lntpit 	- 	,f. $*Itt 

Bran: Ni.. Oonstdllingweri'er 
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Venekoterweg 40 telefoon 05160-2742 

Als min of meet traditioneel opgeleide dierenartsen krijgen zi) flute maken met zaken 
als: personeelszaken, P.R. administratie, enz. en daarnaast her geed onderhouden van de 
onderlinge verstandhoudingen. De lunch-bijeenkomsten blijken een succes te zijn. Zo is 
te lezen in her versiag van de lunch-bijeenkomst op 24 april 1975 dater een bijeenkomst 
op "het centrum" zal zijn met vertegenwoordigers van de Iandbouwvoorlichting, te weten 
de consulent Ir. Veenland en de voorlichters Green, Cnossen en Leegstra, met de vol-
gende agenda-punten: Minimum eisen war betrefi boerderijbouw vanuit de veterinaire 
hoek bekeken, bedrijfsbegeleiding en 't contact met de veehouders via brochures, waarin 
voorlichting door een dierenarts wordt gegeven. 

Over werk valt dus met re klagen, zoals ook te lezen is nit de opgeschreven data, naar aan-
leiding van de bijeenkomst op 21 augustus 1975: 

2 sept. -vergadering met Consulentschap. 
5 ,, -M.S.D.dag-- Piet gaat er naar toe. 
13 ,, -groep Id. huisdieren - Harm en Hylke 
17 ,, -dies afd. Friesland K.N.M.v.D. 
25 ,, -2,30 uur vergadering kippen - Utrecht- Thom 
30 ,, -groep varken —Harm + event. Piet. 
30 ,, tIm 2 okt. excursie kring - Hylke en Thom 
3 en 4 okt, aig vergadering K.N.M.v.D. - Harm. 

Naar aanleiding van de bijeenkomsten met de landbouwvoorlichting, wordt ook her 
contact met de collega's van de Gezondheidsdienst voor Dieren uitgebreid tot een uit-
nodiging voor 't bijwonen van deze bijeenkomsten. Dit met name van belang vanwege 
de vraag naar een vorm van mastitis- (uierontsteking) bestrijding in samenwerking met 
de zuivelfabriek (Zuidoosthoek te Oosterwolde) en met de faculteit Diergeneeskunde in 
Utrecht. 
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In samenwerking met tie zuivelfabriek 

Dierenartsenceutrum 
Oosterwokle gaat chronische 
mastitis te Iijf 

Eerste dag kursus tV.t " —. 
tI'adIi- 

runuveehondenj 
wad druk bezocbt 

- 	 N.,a — .rsfl InIJI$ kwInLhIa 
DOMKfla. I. avIfl y 	— ' - Vs'a ha an*aIC%tIIrIQ 
,.bo. ,mn.,, 	a a... -r 	lewnide ala hat '-enS. Hij cant 	- 

— I. Oahasbn.s, 5 	- v... 	dare"0; .ht.hln , TLIIdW voeôaa so. 

— .a — c..sL — a hat racial. Dan daIdtb .atnu 
,_ 	- 	,_ 	_, - (0 000O kg .n.lk per I-er .dc bareflad 

In a__- 	 da ked.dscdn Iead,sj hnhhen la lOS 
— '4. Ths... e'S — — eM- rail inleliacS. 

5- 	,,., . 	_ — ( nnaSt ranlenI SIT. Inn slit.' a-s at. 
• ,, 	 - 	hag Inn w,ie ansathen da mdi "eddies. 

do pas 	,_ a. a.-_s_ a Sj da Oenasnncn Otis.- — ha 
Ma,mhS4.o - 	 begn snip..! wena narda oils pdan. lIla. 

ira - 	, 	- da p.nk Osdawnida - sin dean. 

'dd,IIT  
isa. IC 	hEn., — _q 	kin. 	Odid! 7.01!. nd- 

hw.  is a 	n__ 	•*,_ base. di 73 

— ,-a• - — - - — 
dIWI — — ICsl is! se!I5g 'a - 
r- 1k ataiik* seB dawn — 
5*5. a basS — - — hOaIa 
• __ a — — — —a 

Bron' Ni niwe Oonnel/]ngwenier 

Evenzo wordt met collega P Zandstra overleg gepleegd over de manier van begeleiding 

van varkensbedrijven, zowel door de G.D. als ook door dierenartsen van D.A.C. 

Her vele werk en 't enthousiasme om gemaakte plannen te verwezenlijken, maken dat er 

behoefte is aan uitbreiding van 't aantal dierenartsen. S.D. Feitsma, afgestudeerd in 1975, 

wordt per februari 1976 aangerrokken, zodat de situatie clan is: 

3 dierenartsen jonger dan 35 jaar 	50% 

tussen 35 en 45 jaar 33% 

11 4sen55jaar 17%. 

Vergelijkbaar geeft W. Jeisma, hoofd voorlichtingszaken van her Consulentschap, de situ-

atie bij de 253 leden van de vereniging voor bedrijfsvoor!ichting (V.V.B.): 

uitgesplitst naar bedrijven met een ligbox en met een grupstal: 

ligbox grupstal 

Jonger clan 35 17% 15% 

tussen 35 en 45 43% 29% 

tussen 45 en 55 32% 37% 

tussen ssen6s 8% 18% 

ouderdan6s - 1% 
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In dit zelfde rapport wordt ook melding gemaakt over de vorderingen die hebben plaats 

gevonden, uitgaande van de situatie in 1970 (Structuurplan van de Friese landbouw). 

aantal koeien ligbox grupstal 

<20 0% 8% 

20-30 0% 16% 

30-40 0% 19% 

40-60 22% 35% 

60-80 42% 16% 

80-100 21% 6% 

100-120 11% 0% 

>120 4% 0% 

toraal 72 bedrijven 181 bedrijven 

Dr. Tj. Jorna van de G.D. doet een verzoek een leerling van H.L.S. (Hogere Landbouw 

School) een stage-plaats te geven. S. Bakker zal hierroe een antwoord trachten te geven op 

de vraag: Enkele aspecren van de steriliteit bij runderen, in her bijzonder de invloed van 

her afkalven op de volgende drachtigheidsperiode. P. v. d. Veen zal als stage-begeleider 

optreden. 

Naast de extra werkzaamheden in verschillende plaarsen van de praktijk, door de ver-

pJichte enting tegen rabies- (hondsdolheid), krijgen we in maart 1976 ook bezoek van 

prof. Kovacs nit Hongarije. Hij is enthousiasr over de roamer van werken. Aan hem 

worth ook her model van een bedrijfskaart getoond, welke ook, naast een opschrijfschrift, 

voor de te begeleiden varkensbedrijven zal worden gebruikt bij de afgesproken gesprek-
ken op "het centrum" met P. Zandstra van de G.D. 

STICFmNG G12OpIw1IIllj.,rvoo OIEUN IN NOONOJIEOnWD P,,, 

YA$flNIGEZONPHEICIZORG 	- - 
I 0 — 

------  

30 
- 20 bI* 

4 0 Pw1,,wOg 
50 N€ 

P41111ql-lll 	- -- ---- ID k 

-tI- - 

• —' ___________ 	

II 0 S1w,S,,w.11t 

1Ila..& 	II .__ 	 ISO bN&1 
,,* 	 - ISO IlsIá1••I$ 

170 11w1.&N 

I,,.,. — 	 II 0 b11.h1111 

—N-- = 
IfrJlStIqa. .,, 	a ews,,.,, 	a 	t4NdNl-SI 

24O ,n 2 Sqr. 
Id,,, 	 0 lI—Il—Iw 

sdàdtI — hwóI 
	 —I 
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Dat her hele praktijk-gebeuren nog stoelt op alle families, d.w.z. naast de mannen, ook de 
echtgenotes en bescbikbare kinderen, blijkt, wanneer tijdens de vacanrie van de praktijk-
assistente Geke de Jong, Marieke Eggink en Paulien Adamse de diensren waarnemen, 
wellicht ook aangetrokken door het bedienen van de inmiddels aangeschafte semafoonin-
stallaties. 

Per I januari '77 heeft Geke ons verlaten en wordt via een advertentie een nicuwe 
assistente gezocht. Jikke Posthumus komt per I maart '77 ons helpen. Dat is ook wel 
nodig, want bij de te versturen notis is de volgende uitnodiging meegestuurd: 

U kent her dierenartsen-centrum te Oosterwo!de? 
Maar, is u er al tens een avond geweest? 
Wij nodigen u en uw echrgenote nit, om eens te komen zien 
war er zoal gebeurt en war wij nag denken te gaan doen. 
Wilt u ons een p!ezier doen, belt u dan welke avond u denkt te komen, 
onze assistente Jikke Posthumus la! 't noteren. 
H. Eggink 
P. v. d. Veen 
Th. Adamse 
H. Jorrirstna 
H. Boerrigter 
S. Feitsma. 

Dr gesrhiedenis URN de dierqeneeskunde 
124 in ooststellinqwe4 



Alle ruimtes worden benut en 't gebrek aan vergaderruimte wordt steeds meet onderkend, 
m.a.w. bouwplannen voor uitbreiding van her gebouw worden gemaakt en op de lunch-

bijeenkomst van 3-11-'77, nog steeds bij een van de associés rhuis, worden de plannen 

geed gekeurd. Daarmee is her ook mogelijk, groepen veehouders met hun nit te werken 

gezondheids-ziektenkaart te ontvangen. Hiervoor blijkt groelende belangstelling te zijn. 

74/75 75/76 76/77 
gezondh. ziekte kaart 	- 	- 	49 
koekalender 	 44 	44 	23 

War betreft de paarden wordt een samenwerkingsverband van een aantal praktijken in 
Zuidoost-Friesland (Z.O.E Stichting dierenkliniek Emmeloord) gevorind, met de die-

renidiniek Emmeloord. Her overleg met de faculteit diergeneeskunde in Utrecht beperkt 

zich tot her uitwisselen van plannen en her bespreken van de resultaten ervan, daartoe 

komen prof di. A. Brand en dr. H. Kaisbeek op bezoek. 

Pas in de herfst van 1979 is de verbouwing klaar en kan her volgende project onder ogen 

worden gezien: automatisering van de administratie waartoe een computer, een "Wang" 

wordt aangeschaft, maar ook voor bedrijfsbegeleiding in de toekomst. Hierover is er 

intensief contact met dr. Tj. Jorna van de G.D. 

De gehele administratie ondergaat een grondige wijziging. De al enige jaren bestaande 

moderne manier van weergave is d.m.v. strookjes op een maandnota. 

fleer C.A. Schi.mel Tonckensweq 9 Haul. 05161-1105 
NDERThIG ,31—DEC-92 8 	2 	visite C b 17.5 33.00 

8 	1 	behandeling koe # Injectie C rbki3 17.5 36.00 
P 	1 	behandeling nageboorte C ryr, 17.5 12.50 

Heer J. Veneaa Elleboogsvaart 7 Hauleraijk 05141-1526 
NDERDAC 31-DEC-92 A 	1 	isite C b 17.5 .33.00 

A 	I 	behandeling koe # injectie £ rbkil 17.3 25.50 

fleer 6. Vreugdenhil Houfdeeg Boven 53 Hauleralik 05161-1590 
HOERDAS 31-DEC-92 8 	1 	visI.te C b 17.3 33.00 

A 	I 	behandeling pink C rbp 17.5 15.50 
8 	1 	leotrox 243 100 	1. C heat 4.0 33.25 
A 	I 	boyi-C3 herkauepoeder C abovc3 6.0 6.13 

Deze manier van administreren wordt vervangen door her dagelijks registreren van de 

verrichtingen met behuip van de computer en her automatisch verwerken daarmee in de 
te versturen nota. 
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En war te zeggen van het versiag van de lunch-bijeenkomst re Haulerwijk op 6-3-'80: 

Sieb zal contact opnemen met de politic over de inbraak! Wie weet of wel daarom op 

9-6-'80 de gemeenteraad op bezoek komt, waarvoor Harm Eggink een inleiding houdt. 

De werkzaamheden blijvcn groeien, ook aT door de betrokkenheid van de meesre deel-

genoten van de maatschap aan bestuursactiviteiren van de afd. Friesland-, commissies en 

groepen van de K.N.M.v.D. (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergenees-

kunde). Zo zag de agenda van de lunch-bijeenkomst op 26-3-'81 te Oosterwolde bij 

S. Feitsma er als volgt uit: 

Agenda: 30-3 computer demonstratie 

31-3 varkens-avond O'wolde 

7-4 vergadering met voorlichring 

9-4 vcrgadcring groep pluimvee - Wageningen 

14-4 vergadering pluimveevoorlichting - Beilen 

28-4 vergadering mestkalveren - Marum 

28-4 symposium uiergezondheid - Ede 

1/3-5 voorjaarsdagen K.H. 

8-5 opening A.U.V. 

12-5 afd. vergadering Ir. Lukkes 

19-5 vergadering groep varken —Wageningen 

5-5 lustrum groep practici paard —Drachten. 

De bijeenkomst met de voorlichting op 7 april werd als volgr genotuleerd: 

itt do nobles an do votBadedng  op 7 april InSt its hot 
dierenanscncentnim to Oosterwotde stoat hot vol gende to coon: 
Aanwceig: Adamoe, Feitssna, Jonot, Duyiings. Croon, hot. 
t<oopmans, Kramor, Cggink'. Oostcsbrink. later Vars der Won. 

Bespreictag notulen: Men is van metsing dot soot on vootbad 
5% lonnatino most worden aangohoudos on soar hot onssmetten 
van do aohtorrand 3%. Latsdotijk is men bier flog fbI 0000, loch 
moetenvooanson is voodicbtinghonzolldo adsios g0000. 
Joma: N.W. bogint as do valcantio met hot project "Hygiano op 
do boorderij". Ootc do vooattson wooden hiorbij berrokkon, 
Enquete Leegnira: Atonderingsstal is nodig. Cobeuik nccmt 
or. Mon JaW do kocioto moor is do toni alkatsen. Mode door 
goodkopoee hoaw bttjft afzonderingsstal achnonvoge. dit is 
on) tint! 
Zomenonang: Wonfl ook onderdeel vast hot week van Bos: doze 
cots eon sohaket knnnon olin tosses Cc.00ndhcidsdienstc 
voortichtingsdiovnst. 
Compttterprogramma: Bozig stool vncchrbaarhoids. 
begeteidisg. Men had venatacht doe hot oind lobonnari foutloos 
zoo verlopen. DIE is naim eon tnaand Inter gewordon. Met is no 
bi) met de bodrijvon. MAC,: Hot is slot mogotijk omen, 
uniform standaard-pakkot w do bodrijvoit to krijgen. Do rtnnas 
wit too met! Mon is or ook nogmet nit war Is siaodaatd-pahl'ot 
op do bedrijvon moot zijn. Jr.. zat overdo tnachtbaartseids-
bogotoiding hi) rnndvee con bijoornkomvt bidet to Donkcrbrook 
op 19 sosembor. 
Maotitia-boatrijdisg: Dtaynings: commissie hooft soar mind 
950 espport opgontotd. Din is soar diverse instastics gestated. 

kosetics woven positief. Enkote zsnisetfabriokon cotton goveaagd 
wordon om man on ri)d bcsohikbaar testetten. Bedrijvcn mocten 
intonstofgoloid warden. 
Rondvraag: Croon: hoeft voorgeneotd am con 
ovotheadprojoctor It hen diooenansencetswona to stationoron. 
Irma: Oveoheadprojoetor van do Cezondhoidsdionnr lean is 
oonsmm gestation cord wordot.. 
Nottlist was in di, gevat: E.J.Ooteonbrittk. 
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Met ingang van april 1983 komt J.WE. Peters de gtoep versterken en her kan niet anders 
of er wordt weer gesproken over uitbreiding van her praktijkcentrum. Ook staan er 
agenda-punten op de wekelijkse lunch-bijeenkomsten, die de veranderingen in her prak-
tijk-gebeuren aangeven: vakanties: Jikke 611 tIm 18/1 (vervanging?) 

Herman en Hylke 2/3 tltm 10/3 wintersport. 
en verder: 	 Winterassistentie? 

Vergaderkoorts! 
Stagist Wageningen? 
War betekent de superheffing voor ons? 

Geregeld vinden er ook vergaderingen plaats op een avond, om min of meet dieper in te 
gaan op bepaalde problemen. Zo is te lezen nit de opgemaakte notulen van de vetgade-
ring op 10-984: Apotheek-dierenarts 
Reeds een dental jaren is de apotheekfunctie van de dierenarts in discussie. Met name de 
verkoop van niet UD-preparaten door de lekenhandel is sterk vergroot. Ook de druk van 
de veehouders op 't doen afgeven van bepaalde preparaten is toegenomen. 
Dit heeft geleid tot een discutabele instelling van de meeste dierenartsen over bet afgeven 
van: 
a. niet UD-preparaten* 
b. wel UD-preparaten - per os 

- per injectie 
- intramammair. 

* UD-preparaten: uitsluitend door de dierenarts toe te passen. 

De situatie is on zo dat algemeen vrij veel wordt afgegeven. Controle hierop is zeer 
beperkt. In de toekomst zal deze afgifte zeker niet minder worden, waarbij de afgifte van 
entstoffen ook ter discussie zal staan. War kunnen wij hiermee doen? 
Een niet te verwaarlozen aspect is tevens de prijsbepaling van vele artikelen. Her is zeker 
te overwegen dit aspect nader te bekijken. 

1 990-praktijk-personeelsbezetting: 
Harm heeft de feiten nog eens op een rijtje gezet. Hoe on te handelen in onze situatie? 
Zo als no de situatie is, hebben we werk voor een assistent (7c  man), gedurende een groot 
deel van her jaar. Deze zal dan alle voorkomende werkzaarnheden moeten verrichten. 
Hoe echter als we willen spreken over 't afbouwen van de werkzaamheden voor Harm, 
Pier en Thom, na resp. minimaal 4 en 8 jaaii 
Geopperd wordt om door minder dagen in de week te werken een Weiner aandeel in de 
winst te krijgen b.v. 1/9 deel in plaats van 1/6 deel. Gevraagd worth aan een ieder z'n 
ideeen hieromrrent op papier te zetten. 

De qesthieaenis vim de dierqeneeskunde 
in Ooststellmgwetf 127 



Her computergebeuren is zodanig gegroeid dat de vergaderruimte wordt opgeofferd. 
Een nieuw logo wordt gepresenteerd bij her in gebruik nemen na de verbouwing van her 
praktijkgebouw. 

POSIADRES: POSTBUS 93, 8420 AS OOSTERWOLDE 
VENEXOTERWEG 40- 8431 HIs QOSTERWOLDE - TELEFOON 05160-12742 - TELEFAX 13295 

dlerenortnn 
centrum 

N) ooiterwolde 

van links naar rechts; H. Jorritsma, S.D. Feitsma, H. Eggink, H.J.J. Boerrigter, A. T Adamse 
en J. W. Peters 

De begeleiding en verwerking van gegevens van verschillende bedrijven vindt nu ook 
plaats op de computer met behulp van programma's. De uitwisseling van gegevens met 
bedrijven die naast onze begeleiding ook via een computerbestand bij de G.D. in Drach-
ten worden begeleid, geeft dat her contact met collega Y. Hardeman van de G.D. inten-
siefwordt. Evenzo geldt dit voor her contact met de pluimveespecialisten van de G.D., te 
weten de collega's J. de Jong en E. Kamps. Voor her rundveegebeuren vinden we prof. dr. 
A. Brand bereid een lezing te houden, zo als later ook prof. dr. J. Noordhuizen. 
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De VAMPP-programmas rund en varken, voor de begeleiding van bedrijven op de com-
puter, warden gedemonstreerd voor veehouders. Dit als vervoig op bijeenkomsten met 
groepjes veehouders die op 't centrum gezamenlijk hun bijgehouden gezondheidskaarten 
voor rundvee uitwerken, vergelijken en van commentaar voorzien. Dit gebeurde weer in 
samenwerking met de voorlichters van de Rijks Landbouwvoorlichtings Dienst. 
Drukte alom, eind 1987 wordt, na terugkomst van J. Peters, na afwezigheid van haast 
twee jaar, gesproken over assistenrie, een 7c man of vrouw. In februari 1988, met huip van 
assisrenten G. van den Elzen, H. Tacoma en P. van der Wolf, voor de praktijkwerkzaam-
heden. Her is wenselijk te komen tot een geregelde avondvergadering, naast de lunchbij-
eenkomsten. Tijdens deze vergaderingen komen ook de veranderingen in her prakrijkge-
beuren ter sprake zoals: "Is Jikke in staat naast de administratie oak nog te helpen bij de 
toenemende werkzaamheden op her gebied van de, toen nog geheten, ideine huisdieren?" 
of moet er hulp komen. 
Moeten we, naast dierenartsen ook gebruik maken van een landbouwdeskundige nit 
Wageningen of iemand van de H.A.S. (Hogere Agrarische School)? Dit oak gezien de 
goede uitkomsten van de stageperioden van leerlingen van de H.A.S., zoals J. Hoekstra, 

EEN ON0ERZOEK HAAR DE RESULTATEN VAN VAAREEN 
OP BEDRIJVEN DIE WERKEN MET JIlT vMf PP VETERINAIR 
ONDERSTEUNINGSPROGRAI4MA VIA HET DIERENARTSENCENTRUN OOSTERWOLDE. 

Jan Reinders 

Stageversiag in opdracltt Van het dierenartsencentnm  
te Oosterwolae an de Rijks Agrarische Hogesohool 
"Prof.fl.c.van Hall Xnstituut" te Groningen. 

Haulerwijk 	juni 1990. 

Relatie kreupetheid - fertiliteit. 

Relatie kreupetheid - produktie. 
Stageverciag van half /aarrtage 

door: Weak-Jan van Pijkeren 

januari 1992 

na 56 dagen..? 

H Fen andenoek in VHMPP 	
Albert Kthpar 
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J. Reinders, G. Adamse en A. Kuiper. 
Her computergebeuren vraagt ook blijvende aandacht, zodat wordt besloten een nieuwe 
aan te schaffen, met aansluitingen thuis van de zes maatschapsleden. 
Deze aandachtspunten, hoe belangrijk ook, worden overschaduwd door her terugtreden 
van P v. d. Veen door ziekte. Tevens geeft H. Eggink te kennen, minder te willen gaan 
werken, als overgang naar een tijdstip van dehnitief stoppen met de praktijkwerkzaarnhe-
den. 
6 januari 1990 neemt de maatschap afscheid van H. Eggink, als oudste lid van de maar-
schap, na haast 35 jaar practicus te zijn geweest. 

H. Eggtzk en 
M. Eggink-Spykervet 

Hij maakt nog net mee dat een volgende verbouwing van her praktijkgebouw zal plaats 
vinden. Deze uitbreiding is mede nodig door her frequent gebruik van her Röntgen-
toestel, zowel voor de kleine huisdieren als ook voor paarden, beiden no wel genoemd: 
gezelschapsdieren. Her meerdere werk worth ingevuld doordat D. Vink en z'n echtgenote 
L. Vink worden aangesteld, gevolgd in februari 1992 door P v. Poecke. 

De wenselijkheid van een ondernemersplan wordt onderkend en her is S. Feitsma die een 
uitgebreid plan ter discussie stelt. Her is nier roevallig dat te zelfder rijd een forumavond 
georganiseerd wordt over de toekomst van de veehouderij in de gemeente Oosrstelling-
werf, dit naar aanleiding van een uitgebracht rapport over deze problemariek door een 
ingesrelde studiecommissie van de gemeente Ooststdlingwerf: Landbouw in Oosrstelling-
werf, conclusies en beleidsaanbevelingen. 
De meirellingen 1990 en her C.B.S. (Centraal Bureau van de Statistiek) en her LEI 
(Landbouw Economisch Insrituut) geven de volgende karakteristieken: 
opp. cultuurgrond in ha 	14.900 ha 
akkerbouw en tuinbouw 	2.240 
grasland en voedergewassen 12.660,, 
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aantal bedrijven met melkkoeien 356 

vleeskalveren 12 

schapen 	133 
varkens 	47 

kippen 	22 

met 	20.000 melkkoeien 

3.400 vleeskalveren 

4.400 ooien 

11.000 vleesvarkens 

212.000 slachtkuikens 

58.000 legkippen 

50.000 moederdieren 

en vermeerderingsdieren 

De continuIteit van de bedrijven -570 in totaal-, geeft war betreft de leeftijdsopbouw her 
volgende beeld: 

totaal bedrijfshfd. 
>50jr. 

met opvol- 
ging 

gem opp 

I 

zonder op- 

I 	voig. 
gem. Opp 

570 1 	299 112 1 	41 ha 1 	187 l4ha 

De opleiding van de 112 toekomstige opvolgers, waarvan al reeds 85 op de bedrijven 
werkzaam zijn is als volgt: 

89- hager- of middelbaar Iandbouw onderwijs 

9- lager landbouw onderwijs 

14- antler voortgezet onderwijs 

Als één van de conclusies staat opgeschreven: 

"De positie van de Iandbouw in de gemeente Ooststellingwerf is, gelet op de aspecten 

bedrijfsstructuur, verkaveling, ontwatering, bedrijfsgroottc, huisvesting, kwaliteit on-

dernemetschap en opleidingsniveau, zodanig, dat ze op basis van deze huidige factoren 
toekomstperspectief heeft". 

Eén van de beleidsuitgangspunten wordt als volgt weergegeven: Her gemeentelijk beleid 

zal er op gericht moeten zijn de huidige, relatief (zeer) goede, externe productieomstan-

digheden, noodzakelijk voor een goede, duurzame en concurrerende bedrijfsvoering, te 
handhaven. 
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Boven:J. WE. Peters, lh. TAdamse, S.D. Feitsma, H.J.J. Boerrigter, PHIl. van Poecke, 
OneJer: H. Jorritsma, G.L. Vink - Wouters, D.R.Vink 

Bekijken we de situatie voor D.A.C. Oosterwolde, dan zien we in 1992: 

ouder dan 50 jaar - 1 persoon 

tussen 30-50 jaar - 4 personen 

jonger dan 30 jaar - 3 	,, 	waarvan I parttime werkzaam is. 

In dat zelfde jaar geeft Th. Adamse te kennen, te willen stoppen in 1993, om daar min of 

meer mee aan te geven dat de "jongeren" de toekomst hebben. 
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CONCLLISIE 

Het uitoefenen van de diergeneeskunde heeft in Ooststellingwerf een ontwikkeling 
doorgemaakt van de vestiging van een veearts -veearts 2' kias in Oldeberkoop- tot de 
besraande groepspraktijken, waarin meerdere dierenartsen alle facetten van de diergenees-
kunde beoefenen. 
Her zelfstandige beroep van dierenarts, aanvankelijk pas mogelijk met een geldelijke 
bijdrage van rijk en gemeente, is geworden tot een deelgenoot in een onderneming die 
meet doet dan bet genezen van dieren. 
Samenwerking met collega's, landbouworganisaties en alien die her welzijn van dieren 
willen bevorderen, is daatbij essentieel. Dit ailes tot heil van mens en dier: Hominum 
animaliumque saluti. 
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H. Eggink 
Geboren 13 oktober 1928 te Dwingeloo. Na het behalen van het diploma 5 jarige Rijks 
H.B.S. te Meppel, in 1946 begonnen met de studie diergeneeskunde te Utrecht. 
Afgestudeerd in januari 1955, daarna 2 jaar assistent in de praktijk te Haaksbergen. 
In 1957 gevestigd in Appelscha door overname van een deel van de praktijk van 
G.D. van der Werif. In 1959 geassocieerd met G.D. van der Werif en na diens vertrek 
naar Leeuwarden in 1963 verhuisd naar Oosterwoldc. 

Th.T. Adamse 
Geboren 1 september 1932 te Huizum. Na het behalen van het diploma 5 jarige gemeen-
telijke H.B.S. "Beeklaan" te Den Haag in 1951 begonnen met de studie diergeneeskunde 
te Utrecht. Na het afstuderen in oktober 1959, vanaf 1 november 1959 als assistent 
werkzaam bij F.G. Boerrigter te Donkerbroek. 
In 1961 vo!gde een associatie en in 1963 een verhuizing naar Haulerwijk. 
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