
Hart, Johan Anton Willem Veearts  
(21 november 1802 te Deventer – 4 augustus 1851 te Breukelen) 
 
Zijn vader was Duitser van geboorte, aanvankelijk legerchirurgijn, daarna plattelands-
heelmeester te Hoogeveen. Hart huwde 1 september 1827 te Groningen met B. Waterborg, die 
te Utrecht overleed. Te Breukelen ging hij een tweede huwelijk aan. 
 
Opleiding 
In 1820 ging Hart naar Groningen voor een opleiding tot chirurgijn onder leiding van S.I. 
Einhoven. Hij ontwikkelde zich tot een bekwaam operateur. Tevens volgde hij lessen aan de 
Groningse Medische Faculteit. Op 1 december 1821 liet hij zich inschrijven aan ’s-Rijks 
Veeartsenijschool, waar hij opviel door zijn vlijt. Op 29 juli 1826 werd hij bevorderd tot 
veearts 1ste klasse. 
 
Loopbaan 
Reeds voor zijn afstuderen was hij als amanuensis aangesteld. Na het behalen van het diploma 
werd hij bevorderd tot ‘Veearts van school’ om prof. Numan bij te staan bij de behandeling 
van patiënten en het onderwijs in de kliniek. Werd hij aanvankelijk om zijn inzet en 
bekwaamheid als chirurg geprezen,  zijn ijver verflauwde toen hij veel aandacht moest geven 
aan zijn zieke echtgenote. In 1839 werd hij op verzoek eervol ontslagen en werd hem 
Breukelen als standplaats toegewezen. Hier mocht hij zich in een drukke praktijk verheugen. 
 
Publicaties 
Hij droeg twee artikelen bij aan het Veeartsenijkundig Magazijn, resp. in deel 1 (1828) en 2. 
(1830), en hij maakte zich verdienstelijk door drie boeken uit het Duits te vertalen: allereerst, 
tezamen met G. Kylstra, het Handboek der veeartsenijkundige heelkunde van J.F.C. 
Dieterichs(1827) en vervolgens van dezelfde auteur De kunst van het hoefbeslag (1830) en 
Het hoefbeslag zonder dwang door C. Balassa en E.F.C.C. Klatte (1830). 
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