Clarenburg, Adolf . Dierenarts, microbioloog en patholoog
(25 october 1893 te Utrecht - 28 december 1962 te Utrecht)
Zoon van Louis Clarenburg, handelaar in textiel, en Jetje Hamburger.
Gehuwd op 16 november 1927 met Hetty Josephine Meyer. Uit dit huwelijk werden twee zonen
en een dochter geboren.
Opleiding
Diploma H.B.S.in 1910; ingeschreven aan de RVAS in 1911; Veeartsdiploma in 1917;
promotie tot doctor in de Veeartsenijkunde in 1925 na verdediging van het proefschrift Een
systematisch onderzoek naar de waarde der kleine-plaatculturen volgens Frost voor de
bepaling van het aantal levende bacteriën in melk (promotor C.F. van Oyen).
Loopbaan
Praktiserend dierenarts te Gennep,1917-1920; keuringsdierenarts aan het abattoir te Amsterdam,
1920-1929; assistent bij het Instituut voor kennis der menselijke voedingsmiddelen van dierlijke
oorsprong en het Instituut voor Veterinaire Pathologie, 1921-1925; aangesteld als bacterioloog
bij de Veterinaire Afdeling van het Centraal Laboratorium (het latere Rijksinstuut voor de
Volksgezondheid), 1925-1948; hoofd van het Laboratorium voor Zoönosen en Pathologische
Anatomie van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, 1948-1959. Tot aan zijn
pensionering keurmeester van te exporteren vlees en examinator aan de Slagersvakschool.
Verdiensten
Ontwikkelde zichzelf tot specialist op het gebied van de microbiologie van voedingsmiddelen
van dierlijke oorsprong. Nam het initiatief tot het opzetten van een nationaal laboratorium voor
de typering van Salmonella-bacteriën. Dit laboratorium kreeg ook internationaal bekendheid.
Lid van de Gezondheidsraad. Hij was medeoprichter van de International Association of
Veterinary Food Hygienists in 1955. Hij was hiervan voorzitter van 1956 tot 1962.
Eerbewijzen
Officier in de Orde van Oranje Nassau (1952); James de Rothschildprijs 1956; Erelid van de
Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft (1961); Membre Correspondant Étranger de la
Société de Pathologie Comparée; Membre Correspondant Etranger de l'Académie vétérinaire de
France; Honorary President of The International Association of veterinary Food Hygienists in
1962.
Publicaties
Naast en na zijn dissertatie publiceerde hij over onderzoek naar neurofibromatosis bij het rund.
Verder een groot aantal publicaties in binnen- en buitenlandse tijdschriften over het typeren en
classificeren van Salmonella bacteriën, over de microbiologie van conserven en over besmetting
door S. bareilly van eieren en eiproducten die vanuit het buitenland werden ingevoerd.
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