Mazure, Johannes Czn (7 augustus 1850 te IJzendijke – 30 mei 1933 te Den Haag)
Zoon van dierenarts Christiaan Mazure en Maria de Ligny. Op 15 juni 1880 in Den Haag
gehuwd met Johanna Jacoba Huffnagel (1861-1931), dochter van dierenarts J. Huffnagel. Uit
dit huwelijk werden twee dochters geboren, waarvan er één is gehuwd met dierenarts dr. C.J.
Folmer.
Opleiding
Veeartsenijschool te Utrecht (diploma 1872).
Loopbaan
Vestigde zich in 1872 te Zierikzee, daarna in Brouwershaven en vervolgens in Haarlem. In
deze stad werd hij belast met de keuring van vee en vlees. Na korte tijd verhuisde hij naar
Amsterdam, aanvankelijk als waarnemer in de paardenpraktijk van de ziek geworden Duitse
Rossarzt C. Kritzler, wiens praktijk hij na diens dood voortzette. Mazure werd benoemd tot
Plaatsvervangend Districtsveearts en Gouvernementskeurmeester van vee en vlees in
Amsterdam.
De associatie met zijn zwager A.L.J. Goethals en later met zjn schoonzoon C.J. Folmer, gaf
de mogelijkheid om de zich snel uitbreidende praktijk op een voortreffelijke wijze uit te
oefenen en om daarnaast tijd te hebben voor andere werkzaamheden zoals lid van besturen en
commissies.
Verdiensten
Hij toonde als eerste in Nederland trichinen aan in ingevoerd Amerikaans spek. Bestudeerde
aan het Institut Pasteur te Parijs de bereiding van het difterieserum en werd verantwoordelijk
voor de productie en levering aan ziekenhuizen.
Als paardenkenner kocht hij voor de Amsterdamsche Omnibus My. (A.O.M.) persoonlijk in
het buitenland de paarden aan. Hij fungeerde niet alleen als adviseur van de A.O.M., maar
ook van bedrijven als brouwerijen en stalhouderijen die op paardentractie waren aangewezen,
en van stoomvaartmaatschappijen die slachtpaarden uit Engeland aanvoerden, die door hem
en zijn associé werden gekeurd. Vanaf 1882 was hij veterinair adviseur van het Kon.
Zoölogisch Genootschap ‘Natura Artis Magistra’.
Verder was hij gedurende 45 jaar lid van de Gezondheidscommissie in Amsterdam waarvan
enige tijd voorzitter. Als lid van de subcommissies voor de volkshuisvesting en voor de
melkvoorziening heeft hij geheel belangeloos de Amsterdamse samenleving grote diensten
bewezen. Mazure was medeoprichter van de afdeling Noord-Holland en lid van het
Hoofdbestuur van die Maatschappij.
Zijn erepromotor prees hem als “voorbeeld van onkreukbare eerlijkheid, arbeidzaamheid,
voortvarendheid en maatschappelijke wellevendheid in den uitgebreiden zin van het woord”.
Onderscheidingen
Officier in de orde van Oranje Nassau. Eredoctor van de Veeartsenijkundige Hoogeschool bij
gelegenheid van het eeuwfeest van het veeartsenijkundig onderwijs in 1921.
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