
Hinze, Jacobus Johannes Luitenant-kolonel, dirigerend-paardenarts 
(26 april 1841 te Deventer – 20 januari 1908 te ’s-Gravenhage) 
Gehuwd met J.J. Kraak. Geen kinderen. 
 
Opleiding/Loopbaan 
Na zijn toelating, voor rekening van het Departement van Oorlog, in 1857 tot kwekeling van 
de RVAS, behaalde hij op 11 juli 1861 met lof zijn veeartsdiploma. In september 1861 
benoemd tot paardenarts 3de  klasse, doorliep hij vervolgens alle rangen die voor een militaire 
paardenarts openstonden: paardenarts 2de klasse in 1865, paardenarts 1ste klasse in 1869, 
dirigerend-paardenarts met de rang van majoor in 1885, luitenant-kolonel in 1888. In het jaar 
daarop werd hij toegevoegd aan het Bureau van de Inspecteur van de Geneeskundige Dienst 
van de landmacht. Per 1 october 1901 volgde, op zijn verzoek, eervol ontslag uit de militaire 
dienst. 
 
Verdiensten 
Hinze heeft veel kunnen bereiken voor het Corps van militaire paardenartsen. Niet alleen kon 
hij een uitbreiding van het corps bewerkstelligen, ook de materiële positie van de 
paardenartsen kon tijdens zijn bewind aanzienlijk verbeterd worden. 
Ook voor de Maatschappij ter bevordering van de Veeartsenijkunde heeft Hinze veel 
betekend, met name voor de redactie van het tijdschrift. Mede ten gevolge van de zwakke 
financiële positie van de Maatschappij verscheen het tijdschrift zeer onregelmatig (slechts drie 
delen gedurende de eerste tien jaar van zijn bestaan). In de tijd dat Hinze redacteur was (van 
maart 1872 tot september 1881; in 1875 als enige) werd jaarlijks een deel (jaargang 4 t/m 11) 
gepubliceerd met veel bijdragen, veelal in de vorm van referaten of boekbeoordelingen, van 
zijn hand; daarna volgden weer twee jaar waarin het tijdschrift niet verscheen.  
Hij was mede-oprichter, voorzitter en later ere-voorzitter van de Nieuwe Afdeling Zuid-
Holland van de Maatschappij ter Bevordering van de Veeartsenijkunde. De laatste 
vertegenwoordigde hij als afgevaardigde op het 6e Internationaal veterinair congres dat in 
1895 te Bern gehouden werd.      
 
Eerbewijzen 
Op 29 augustus 1896 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
Publicaties 
In 1872 publiceerde hij een Nederlandse bewerking van het boek over hoefkunde van 
Leisering en Hartmann o.d.t.: Het hoefbeslag. Leer- en handboek voor het beslag, zowel van 
gezonde, als gebrekkige en zieke hoeven. Met 57 houtgravuren. Amersfoort: A.M. 
Slothouwer, 1872. 282 p.. 
De titels van zijn bijdragen aan Het Repertorium, 5 (1852) en 6 (1853) en Tijdschrift voor 
Veeartsenijkunde en Veeteelt, 2 (1866), 4 (1873) – 12 (1881) en 23 (1896) zijn opgenomen in 
de Catalogus van de bibliotheek der Maatschappij ter bevordering van de veeartsenijkkunde 
in Nederland door D.F. van Esveld (Utrecht, 1903), p. 57-61. 
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