
Hoogland, Jacob Praktiserend dierenarts te Zeddam, gemeente Bergh 
(geboren 1 juli 1852 te Utrecht - overleden 27 oktober 1935 te Zeddam) 
Zoon van Jacob Gerrit Hoogland, veearts (niet gediplomeerd) en Maria van Wijk.  
(Zijn voorvaderen fungeerden  vanaf ca. 1700 als paardenartsen te Hilversum. Zijn overgrootvader 
Herman Hoogland werd in 1807 door koning Lodewijk Napoleon als paardenarts naar zijn 
residentie te Utrecht gehaald, waar hij zich vestigde aan de Biltstraat. Zijn grootvader Jacob 
Hoogland zette deze praktijk later voort en bouwde deze zodanig uit, dat rond 1850 zijn vijfzonen 
er ook werkzaam konden zijn; geen van allen waren echter gediplomeerd Deze vestiging, vrijwel 
naast de Veeartsenijschool, was een doorn in het oog van de leraren en de afgestudeerde veeartsen 
in Utrecht en omgeving.) 
Jacob Hoogland huwde in 1875 Maria Elise Emillie Kok (1878-1882). Hieruit een dochter en twee 
zonen. Tweede huwelijk in 1883 met Elvira Valerie Emilie Kok (1857-1935), een zuster van Maria 
Elise Emillie. Hieruit vier zonen en vijf dochters. 
 
Opleiding 
MULO-opleiding aan een kostschool. In 1869 toegelaten tot de Rijks-Veeartsenijschool te Utrecht. 
Agestudeerd op 23 juni 1873. Bij zijn sollicitatie voor de functie van gemeente-veearts in Bergh 
wordt hij door de directeur van de veeartsenijschool aanbevolen met de volgende bewoordingen: "J. 
Hoogland die zeer goede studiën heeft gemaakt en iets meebrengt, wat de meeste beginners missen, 
n.l. met het oog op zijn leeftijd buitengewoon te noemen practische bruikbaarheid." 
 
Loopbaan 
1873 – 1923: gemeente-veearts in de gemeente Bergh, tevens practicus, met als vestigingsplaats 
Zeddam (bij zijn gouden jubileum als veearts te Zeddam was hij nog in functie; pas in 1929 heeft 
hij zich volledig uit de praktijk teruggetrokken); vanaf de oprichting in 1898 tot 1928 voorzitter van 
de Hengstenassociatie Zeddam, daarna ere-voorzitter; 1899-1903 vice-voorzitter en 1903- 1909 
voorzitter van de afdeling Bergh van de Gelders-Overijsselse Maatschappij van Landbouw; bij 
K.B. m.i.v. 1-6-1903 benoemd tot lid van de algemene keuringscommissie volgens de Wet op de 
Paardenfokkerij en bij K.B. van 20-7-1906 benoemd tot plaatsvervangend lid van deze 
keuringscommissie; ook was hij lid van de Rundveecommissie voor Gelderland, belast met de 
provinciale stierenkeuringen en tevens was hij daar jurylid; daarnaast vele andere functies als 
bestuurder en jurylid in de trekpaardfokkerij. 
 
Verdiensten 
Uitstekend practicus met grote bekendheid in de wijde omgeving. Inintiatief. voortvarendheid en 
volharding in de verbetering van de fokkerij van rundvee en paarden. 
Jurylid bij tentoonstellingen en medeoprichter en voorzitter van de plaatselijke afdeling van de 
Gelderse Maatschappij van Landbouw. 
 
Onderscheidingen 
In 1898 en in 1913 bij zijn 25-jarig, resp. 40-jarig jubileum als dierenarts door het gemeentebestuur 
gehuldigd; 
Op 1 september 1923 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
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