
V A N  K W A D E  D R O E S  T O T  E R G E R

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:02  Pagina 1



EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:02  Pagina 2



VA N  K WA D E  D R O E S  TOT  E R G E R

G E B R U I K  E N  V E T E R I N A I R E  V E R Z O R G I N G  
VA N  PA A R D E N  I N  H E T  L E G E R

( 1 7 6 2 - 1 8 7 4 )

Dr. Jan Egter  van Wissekerke

ERASMUS PUBLISHING

Rotterdam 2010

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:02  Pagina 3



D E Z E  U I T G AV E  W E R D  M E D E  M O G E L I J K  G E M A A K T  D O O R :

Merck Sharpe & Dohme

Rozemond Fonds 

Veterinair Historisch Genootschap

Proefschrift Utrecht (2010)
Van kwade droes tot erger
Een historisch onderzoek naar de rol van het militaire paard in de oorlogsvoering, zijn leven, 
zijn lijden en zijn veterinaire verzorging (1762-1874)

Promotoren: Prof.dr. P.A. Koolmees
Prof.dr. W. Klinkert

Illustratie omslag: ‘Halt’ (ca 1890), artistieke weergave van het einde van de laatste charge door
het tiende regiment huzaren tijdens de slag bij Waterloo (18 juni 1815) van de beroemde Engelse
beeldend kunste naar Lady Elizabeth Butler (1846-1933). 

Rechterpagina: ‘Lendemain’, schilderij van de Franse schilder van Britse afkomst John Lewis
Brown (1829-1890). Uit: Egter van Wissekerke, ‘Het militaire paard in de napoleontische
tijd’, 423. Zie voor een uitgebreide beschrijving paragraaf 12.4’.

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:02  Pagina 4



Opgedragen aan Marijke, aan mijn bet-oud-overgrootvader Jan Egbert van Gorkum en aan de

oudere mevrouw uit onderstaand stukje:

PA A R D

Met mijn dochter van dertien ben ik naar de film ‘Oorlogswinter’ naar het boek van Jan

Terlouw geweest. Na afloop staan we, nog zeer onder de indruk van de film, te wachten voor

de wc’s. Achter ons een oudere mevrouw ‘Wat een spanning, hè?’, zegt zij. ‘Ja, een aangrijpende

film’, antwoord ik. ‘Dat van het paard vond ik het ergst’, zegt zij. ‘Nou’, antwoord ik, ‘ik vond

de dood van de vader, gefusilleerd voor de ogen van zijn zoon, wel héél erg’. ‘Ja’, zegt zij, ‘dat

was ook wel erg, maar dat van het paard was het ergst…’.1

1 Boontje, ‘Paard’, 20.
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V O O R W O O R D

Doorgaans wordt in een proefschrift naast een dankwoord geen voorwoord
op ge nomen. Dat deze dissertatie daar een uitzondering op vormt en wij als
pro motoren ons genoopt zien dit voorwoord te schrijven, is het gevolg van de
treurige omstandigheden waaronder dit proefschrift uiteindelijk is afgerond. 
De auteur van dit boek, Jan Egter van Wissekerke, volgde de studie diergenees -
kunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In de periode 1969-2000 was hij als
praktiserend dierenarts actief in Haarlem. Zijn praktijkervaringen gedurende drie
decennia heeft hij beschreven in Dierberichten. Uit de praktijk van een Haarlemse
dierenarts (Haarlem 2000). Jan Egter van Wissekerke had een brede belang stel ling
voor geschiedenis. Dat blijkt onder meer uit het voorzitterschap van de Stichting
Vrienden van het Teylers Museum, dat hij van 1996 tot 2001 bekleedde. Nadat
hij als practicus was gestopt, kreeg hij meer tijd om zich te verdiepen in de
geschiedenis van de diergeneeskunde. Hij werd lid van het Veterinair Historisch
Genootschap en vanaf 2004 was hij lid van de redactie van Argos, het bulletin
van dit genootschap.

Zijn belangstelling ging vooral uit naar de veterinaire zorg voor het militaire
paard in de Napoleontische tijd. Hij was op dit spoor gezet door het transcri -
be ren van het dagboek van zijn betoudovergrootvader Jan Egbert van Gorkum
(1780-1863). Majoor Van Gorkum was tijdens de slag bij Waterloo (1815) per soon -
lijk adjudant van de prins van Oranje, de latere koning Willem II. Hij gaf in zijn
dagboek een ooggetuigenverslag van de gebeurtenissen in die roerige tijd. Over
dit onderwerp publiceerde Jan een artikel in Argos. Hij wilde dit on der werp
verder uitdiepen, en in februari 2004 ontstond het idee een pro motie traject bij
de Universiteit Utrecht te starten.

Daar dit onderwerp raakvlakken heeft met zowel de veterinaire als militaire
geschiedenis kwam de begeleiding in handen van onderstaande promotoren.
Binnen de context van deze vakgebieden stelde Jan vanaf het begin van zijn

7
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VOORWOORD8

onder zoek het betreurenswaardige bestaan van het militaire paard centraal. Dit
onderwerp werd ingekaderd in onderzoeksvragen met betrekking tot de rol van
dieren en dierenartsen in oorlogen, en de professionalisering en weten schap -
pelijke ontwikkeling van de diergeneeskunde in het leger en in de samenleving.
Dit vakoverschrijdend onderzoek sluit goed aan bij het actuele debat over de
veranderende positie van dieren in de samenleving, in het bijzonder over die ren -
welzijn. Jan Egter van Wissekerke las voor zijn onderzoek een indrukwekkende
hoeveelheid secundaire literatuur, waarbij zijn uitgebreide kennis van de klas -
sieke en moderne talen uitstekend van pas kwam. De verdienste van zijn werk is
dat hij al deze verspreid aangetroffen gegevens over dit nog weinig onderzochte
terrein in één studie heeft bijeengebracht. Door dit pionierswerk is nu een
waardevol naslagwerk beschikbaar gekomen.

Nadat zich in de zomer van 2009 bij Jan een fatale longziekte had geopen baard,
werd het afronden van de promotie een race tegen de klok. Met bewonderens -
waardige vasthoudendheid heeft Jan zijn onderzoek afgerond. Eind juni 2010
werd zijn manuscript naar de beoordelingscommissie gestuurd. Begin augustus
gaf de commissie haar goedkeuring en kon Jan worden toegelaten tot de ver de -
diging van zijn proefschrift. Alle voorbereidingen voor de openbare verdediging
op 3 september 2010 werden getroffen en Erasmus Publishing Rotterdam startte
met de uitgave van de dissertatie. Helaas stond deze datum niet in het teken van
een feestelijke promotieplechtigheid. In de loop van augustus ging de gezond -
heid van Jan snel achteruit en is hij op zaterdag 28 augustus overleden. Ondanks
zijn enorme doorzettingsvermogen is hij in het zicht van de haven gestrand.

Bij dit droevige bericht was er ook een lichtpuntje. Gelukkig heeft het College
voor Promoties van de Universiteit Utrecht besloten Jan Egter van Wissekerke
postuum de doctorstitel toe te kennen. Dat vond op 15 november 2010 plaats
tijdens een besloten plechtigheid in het Academiegebouw van de Universiteit
Utrecht. Bij die gelegenheid werden de eerste exemplaren van de fraai geïllu -
streer de handelseditie van het proefschrift aan de nabestaanden overhandigd.
Dat op de titelpagina vóór de naam van de auteur de letters Dr. prijken, moge
een troost zijn voor zijn vrouw, zijn kinderen en verdere familie bij het verlies
dat zij nu moeten dragen.

Peter Koolmees, bijzonder hoogleraar veterinaire geschiedenis, faculteit Geestes -
weten schappen, Universiteit Utrecht
Wim Klinkert, hoogleraar militaire geschiedenis, faculteit Geesteswetenschappen,
Universiteit van Amsterdam
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Boven: Ongedateerd portret van Jan Egbert van Gorkum (1780-1863). Onder: Gedenkteken
in Winchester (Engeland) ter nagedachtenis van de tijdens de Boerenoorlog (1899-1902)
gestorven paarden. De grote stenen drinktrog is gevuld met bloemen en draagt als opschrift:
‘In memory of the horses killed in the South African War, 1899-1902’.
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1.1 PA A R D E N  I N  D I E N S T  VA N  H E T  L E G E R

Hoewel het rund, de geit, het schaap, de hond en het varken al veel eerder
gedomesticeerd werden, is er geen dier dat zo’n groot stempel gedrukt heeft op
de geschiedenis van de mensheid als het paard. Volksverhuizingen, grote
gebiedsveroveringen en grootschalige oorlogsvoering vele eeuwen later waren
zonder het paard praktisch onmogelijk geweest. Zelfs de ontwikkeling van de
Indo-Europese talen in Europa had zonder het paard niet plaatsgevonden.2

Over de vele aspecten van het gebruik van paarden zijn vele boekenkasten vol
geschreven. De domesticatie van het paard, die rond 5.500 jaar geleden plaats
vond ten noorden van het gebied tussen de Zwarte en de Kaspische zee3 had
niet in eerste instantie tot doel de (trek)kracht van het paard te benutten, maar
diende vooral het paard te benutten als voedselbron (vlees en melk) en als leve-
rancier van botten, pezen en huiden voor de fabricage van gereedschap en
kleding. Op grond van DNA-onderzoek is vastgesteld dat de domesticatie op
meerdere plaatsen heeft plaatsgevonden met verschillende stamvaders.4 Terwijl
er in eerste instantie wilde veulens gevangen zullen zijn, waarmee later, nadat ze
min of meer getemd waren, gefokt werd, zal er geleidelijk aan een doel gerichte
fokkerij hebben plaatsgevonden, hetgeen vele duizenden jaren later het ontstaan
van verschillende rassen tot gevolg heeft gehad.5

Le cheval: la plus noble conquête que l’homme ait jamais faite est de celle de ce fin

et fougeux animal, qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats.1

Comte de Buffon, 1749

1 De Buffon, Histoire naturelle, tome IV, 174.
2 Anthony, The horse, the wheel and language, 19; Philippa, Etymologisch woordenboek van het

Nederlands, IV.
3 Outram, ‘The earliest horse harnessing and milking’, 1334.
4 Vila, ‘Widespread origins of domestic horse lineages’, 474-477.
5 Dimarco, Warhorse, 97-98.

15
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HOOFDSTUK 1 – INLEIDING16

6 Mammerickx, ‘Hommage aux animaux blessés et tués par faits de guerre en Belgique’, 159.
7 Engeland: ‘Winchester horse trough’ http://spoons34.webs.com; Londen (Parklane): ‘Anim-

als in War’ www.animalsinwar.org.uk. Duitsland: Verden (Reiterstadt) monument ter ere van
de Oost-Pruis (Trakehner) www.kulturlandschaft.de, hoewel dit monument meer ter ere is
van de Trakehner als sportpaard dan als krijgspaard. Zuid-Afrika: Port Elisabeth: www.sa-
venues.com/things-to-do. Verenigde Staten, Ohio, ‘A small monument saluting the dead
horses of the 7th cavalry’, www.roadsideamerica.com/story/12270, een monument ter ere van
de gestorven paarden bij Custers Last Stand, (Little Big Horn, Montana, 1876). Een even -
eens aan de 400.000 dode paarden uit de Boerenoorlog gewijd monument is ‘The drinking
fountain’ in Burstow (Surrey) dat in 1906 werd opgericht: ‘In memory of the mute fidelity
of the 400.000 horses killed and wounded, at the call of their masters during the South
African War 1899-1902 in a cause of which they knew nothing. This fountain is erected bij
a reverent fellow creature’. In Sano (Japan) werd in 1907 een monument ter nagedachtenis
van 1200 in de Russisch-Japanse oorlog (1904-1905) omgekomen paarden opgericht.

8 Een uitzondering vormt Gillmor, ‘The 791 equine epidemic and its impact on Charle-
magne’s army’. Hierin wordt een epidemie onder de paarden van Karel de Grote beschreven
in 791, waarbij in 2-3 dagen 90% van het paardenbestand stierf, waarschijnlijk aan Eastern

Paarden werden vanaf de Oudheid tot en met de Tweede Wereldoorlog als rij- en
trekdier op grote schaal ingezet bij de oorlogsvoering. De mobiliteit, de snelheid
en de slagkracht van de legers werden met behulp van de paarden sterk ver beterd.
Innovaties door verbeteringen aan zadels en toebehoren en wapens (uit vinding
van buskruit) zorgden ervoor dat de eisen waaraan het militaire paard moest
voldoen steeds veranderden. Over de verschillende strate gieën en tactieken ten
aanzien van het vechten met paarden, de logistiek van paardenlegers en de aan-
tallen paarden die bij de verschillende veldslagen in de loop der tijd werden
ingezet is eveneens veel literatuur verschenen.

Door de geschiedenis heen waren paarden dus essentieel voor de krijgskan-
sen, maar de keerzijde, het lijden van het paard om menselijke ambities te
verwezenlijken, komt in de geschiedschrijving veel minder aan bod evenals de
wijzen waarop legers en staten hun militaire paarden inzetbaar trachtten te
houden. Ter herdenking van oorlogen en belangrijke veldslagen zijn op vele
plaatsen in de wereld gedenkmonumenten opgericht. Vaak vormen hierbij
paarden weliswaar onderdeel van de sculpturen, maar het herdenken betreft de
gesneuvelde militairen.6 Toch is er de laatste vijfentwintig jaar een kentering
zichtbaar: in diverse landen (Engeland, Zuid-Afrika, Duitsland, de Verenigde
Staten en Japan) zijn monumenten opgericht speciaal ter nagedachtenis van
de honderdduizenden door oorlogsgeweld omgekomen militaire paarden en
muildieren.7 Hieraan zal in hoofdstuk 12 nog exta aandacht worden besteed.

Gezien het grote militaire belang van paarden is vanaf het begin van de inzet
van deze dieren in het leger getracht hun gezondheid te bevorderen, te hand haven
en zo nodig te herstellen. Over ziekten, de gezondheidszorg van de paarden en
de personen die deze taak voor hun rekening namen is de literatuur schaars.8

In deze studie neemt de problematiek rond de gezondheidszorg van militaire
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Equine Encephalomyelitis (E.E.E.) een door aan de moerassige oevers van de Donau
levende muggen overgebrachte letale virusinfectie, waardoor Karel de Grote twee jaar lang
geen oorlogen kon voeren.

9 De tijd verstreken tussen de ontsnapping van Elba van Napoleon tot zijn nederlaag bij
Waterloo.

10 Egter van Wissekerke, ‘Het militaire paard in de napoleontische tijd’, 415, 419, 421, 424.
11 Een grote stenen drinktrog gevuld met bloemen met het opschrift: ‘In memory of the

horses killed in the South African war, 1899-1902’. In Port Elisabeth (Zuid-Afrika), de haven-
stad waar de remontepaarden uit Europa in Zuid-Afrika arriveerden, staat eveneens een
monument ter nagedachtenis van de in diezelfde oorlog gestorven paarden met het
opschrift: ‘The greatness of a nation consists not so much in the number of its people or in
the extent of its territory as in the extent and justice of its compassion’.

paarden een centrale plaats in. Het doel van dit boek is de militaire en veteri-
naire aspecten van het gebruik van legerpaarden, die niet alleen in veldslagen,
maar ook bij vervoer van artilleriestukken, geniematerieel, munitie en foerage
een cruciale rol speelden, nader uit te diepen voor de late achttiende en vroege
negentiende eeuw. Deze periode verdient speciale aandacht omdat enerzijds
een enorme schaalvergroting in oorlogsvoering optrad en anderzijds de eerste
stappen op de weg naar verwetenschappelijking van de veterinaire zorg werden
gezet. Dat laatste kwam tot uitdrukking in de oprichting van de eerste veeartse -
nij scholen in Europa, waarbij getracht werd de diergeneeskunde, passend in
de denkwereld van de Verlichting, vanuit een wetenschappelijke benadering te
beoefenen. Bij de oprichting van die scholen speelden aanvankelijk vooral
landbouwkundige en later ook militaire belangen een rol.

Maken de evolutie van het gebruik van de cavalerie en het gelijktijdige
schoor voetende begin van de diergeneeskunde de periode rond de eeuw wis -
seling van de achttiende naar de negentiende eeuw voor historici al interessant,
voor mij speelde een persoonlijk aspect een belangrijke rol juist deze periode
tot onderwerp van een militair-veterinair-historisch onderzoek te maken. De
transcriptie van het door mijn bet-oud-overgrootvader Jan Egbert van Gorkum
(1780-1863) bijgehouden en zich in onze familiepapieren bevindende dagboek
‘Mijne Staats- en Militaire herinneringen in den jare 1814 en de honderd dagen9

van 1815’, had tot doel het dagboek toegankelijker te maken. De latere generaal-
majoor der genie Van Gorkum fungeerde in de rang van majoor tijdens de slag
bij Waterloo als persoonlijk adjudant van de prins van Oranje, de latere koning
Willem II. Hij geeft in zijn dagboek een ooggetuigenverslag van de gebeurte-
nissen in die roerige tijd. Hoewel mijn voorvader niet uitvoerig over paarden
schrijft, komen die toch regelmatig ter sprake.10 Dit gegeven en het tijdens een
wandeling door Winchester (Engeland) passeren van een net opgericht monu-
ment ter nagedachtenis van de 400.000 tijdens de Boerenoorlogen gestorven
militaire paarden,11 brachten mij ertoe het lot van het militaire paard aan een
nader onderzoek te onderwerpen. Een onderzoek dat opmerkelijk genoeg nog
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12 Een gunstige uitzondering hierop vormt het werk Rusland tegen Napoleon (2010) van de
Engelse historicus Dominic Lieven, waarin het paard en niet de mens ‘de grote held van de
Russische oorlogsinspanning in 1812-1814’ wordt genoemd (36). De verschillende factoren van
veterinaire aard, die in deze dissertatie worden besproken, die hierbij en ook bij de verdere
oorlogsvoering in de achttiende en negentiende eeuw een zeer belangrijke rol speelden,
worden door Lieven echter niet genoemd. In de hoofdstukken betreffende de veldtocht
naar Moskou en het Russische paard wordt nader ingegaan op de door Lieven wel vermelde
feiten.

nauwelijks verricht was door militair historici. In de secondaire literatuur is wel
geschreven over de aantallen ingezette paarden tijdens veldtochten en veldslagen
en over de aantallen gedode of vermiste paarden, maar is nauwelijks informatie
te vinden over de uitval of niet-inzetbaarheid van gewonde of zieke paarden
of de veterinaire verzorging ervan.12 Terwijl redelijkerwijs verondersteld mag
worden dat het voor de legerleiding van cruciaal belang was dat de patiënten zo
snel mogelijk weer dienst zouden kunnen doen en men dus zou verwachten
dat het tot stand brengen van een snelle genezing uiterst belangrijk was. Door
wie moest deze genezing bevorderd worden en hoe was de veterinaire verzorging
geregeld?

1.2 A F B A K E N I N G ,  T H E O R E T I S C H  K A D E R  E N
P R O B L E E M S T E L L I N G

In de onderhavige studie wordt beschreven op welke wijze en onder welke om -
standigheden paarden werden ingezet bij oorlogshandelingen en welke bijdrage
ze leverden aan gevechten en veldslagen. De meeste aandacht zal hierbij uitgaan
naar het legeronderdeel cavalerie. Uiteengezet wordt hoe de rol die paarden in
de oorlogsvoering speelden, veranderde, welke problemen zich voordeden bij
het vechten met paarden en welke consequenties dit had voor zowel ruiters als
paarden.

Naast veranderingen in de oorlogsvoering, overschakeling van overwegend
zware naar lichte cavalerie en afstappen van belegeringsoorlogen naar oorlogen
die in veldslagen werden beslist, zien we vanaf het einde van de achttiende eeuw
ook een verwetenschappelijking van de kennis omtrent paarden. Vóór de oprich-
ting van veeartsenijscholen in de tweede helft van de achttiende eeuw was de zorg
voor de paarden een taak van de hoefsmeden. Omstreeks 1850 hadden weten-
schappelijk opgeleide paardenartsen zich een algemeen aanvaarde positie in de
legers verworven en waren zij verantwoordelijk voor de gezondheidszorg, de
voedering en mede verantwoordelijk voor het aankopen van de paarden. In de
tussenliggende tijd heeft zich een proces van verwetenschappelijking en pro-
fessionalisering van de diergeneeskunde en het beroep van veearts voltrokken.
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13 De termen dierenarts en diergeneeskunde kwamen vanaf omstreeks 1910 in gebruik. 
14 Offringa, Van Gildestein naar Uithof, II, 24.

Een ontwikkeling die er in Nederland toe leidde dat op 8 juli 1874 veearts een
wettelijk beschermd beroep werd, terwijl voor die tijd een ieder die een patent
betaalde, ongeacht zijn vooropleiding, zich veearts mocht noemen.13

Wetenschappelijke verankering volgde in 1925 toen de Veeartsenijkundige
Hoo geschool tot zesde faculteit van de Rijksuniversiteit van Utrecht verheven
werd. Pas met een wijziging van de Wet op de uitoefening van de diergenees-
kun de van 1954 werden de termen veeartsenijkunde en veearts in wet- en
regelgeving veranderd in diergeneeskunde en dierenarts.14 In dit boek wordt
onderzocht in hoeverre militaire paardenartsen bij het professionaliserings-
proces van het veterinair beroep betrokken zijn geweest. Daarnaast wordt
geanalyseerd wat uiteindelijk hun bijdrage aan het functioneren van legers in
het algemeen en aan het verloop van de ‘carrière’ van de paarden binnen het
leger in het bijzonder is geweest.

De hier beschreven studie beperkt zich tot de periode van 1762 tot 1874. Het
oprichtingsjaar van de eerste veterinaire school (Lyon, 1762) kan beschouwd
worden als het officiële begin van de wetenschappelijke opleiding in de dier-
geneeskunde, terwijl 1874 ook als een mijlpaal beschouwd kan worden omdat
dat, zoals hierboven aangegeven, het jaar was waarin het beroep van veearts in
Nederland wettelijk beschermd werd. Mijn onderzoek, waarbij de nadruk ligt op
de napoleontische tijd, is vooral toegespitst op de ontwikkelingen in Nederland,
Frankrijk, Engeland en Duitsland, enerzijds omdat onderzoek van bron nen uit
andere landen in verband met beschikbaarheid en taal problematisch zou kun-
nen zijn, anderzijds omdat in Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland de
meeste bronnen zijn en die omringende landen op Nederland de meeste
invloed hebben gehad: Frankrijk als het leidende land op veterinair gebied en
op het gebied van oorlogsvoering; Engeland als land met een grote hippische
traditie; en vele Duitse staten door de daar aanwezige ruime aandacht voor
militaire zaken.

Veterinaire en militaire geschiedenis
De laatste decennia mogen veterinaire en militaire geschiedenis zich in een
tone mende belangstelling verheugen. Wat is daar de reden voor? Om met dier-
 geneeskunde te beginnen: dieren staan sowieso in de belangstelling en in
het nieuws. De kranten staan vol over de negatieve aspecten van de intensieve
vehou derij en ongunstige effecten van vleesconsumptie op het milieu, massa -
ruimingen bij besmettelijke veeziekten, het uitsterven van diersoorten als
gevolg van menselijk ingrijpen in de natuur, de aantasting van de integriteit van
dieren (castreren van biggen, couperen van oren bij honden, snavelkappen bij
kuikens e.d.). Dit zijn allemaal negatieve zaken die regelmatig de aandacht vra-
gen van de moderne mens. Maar ook voor positieve zaken betrekking hebbend
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op dieren is de belangstelling groeiende. Een voorbeeld hiervoor is de discus-
sie over de morele status van dieren en de daarmee samenhangende ethische
aspecten van mens-dier relatie. Boeken als Van nature goed (1996) en Een tijd
voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving (2009) van de
Nederlands-Amerikaanse primatoloog Frans de Waal, behandelen deze kwes-
ties en tonen ook duidelijk aan dat altruïsme geen uniek menselijke eigenschap
is. Het feit dat het Wereld Natuur Fonds en de Dierenbescherming zich in een
toenemende aanhang en aandacht mogen verheugen, is ook een teken dat het
dier een belangrijke rol speelt in de samenleving, terwijl de uitgebreide publi-
citeit en grote aandacht voor de Partij voor de Dieren ook opvallend genoemd
mag worden. Deze toegenomen belangstelling voor het dier heeft de afgelopen
twee de cennia ook geleid tot meer aandacht voor de geschiedenis van het dier
en de re la tie tussen mens en dier en in het kielzog daarvan ook van de dierge-
nees kunde.15

De toegenomen belangstelling van de Nederlandse dierenartsen voor de ge -
schiedenis van hun vakgebied en beroep blijkt onder meer uit de oprichting van
het Veterinair Historisch Genootschap in 1989 en uit de gepubliceerde artike len
in Argos, het bulletin van dat genootschap. Daarnaast geeft het genootschap
regelmatig cahiers uit met uitgebreidere veterinair-historische studies.16 De laat-
ste decennia wordt de geschiedenis van de diergeneeskunde naast historisch
geïnteresseerde dierenartsen ook steeds meer vanuit andere disciplines bestu-
deerd.17 Tot nu toe is de aandacht die geschonken wordt aan de geschiedenis van
de militaire paardenartsen nog beperkt gebleven, zowel van veterinaire als van
militaire zijde.18 Dit in tegenstelling tot de ons omringende landen.19 Niet toe-
vallig is vooral in Frankrijk de belangstelling voor de napoleontische tijd groot.
Diverse veterinaire proefschriften zijn gewijd aan de geschiedenis van de cava-
lerie met ruime aandacht voor het veterinaire aspect.20

15 Koolmees, De erfenis van Dr. Vlimmen, 7.
16 Mathijsen, ‘De beoefening van de geschiedenis der diergeneeskunde’, 196-207. Een ander

voorbeeld is een publicatie van een werkgroep van het Veterinair Historisch Genootschap
onder redactie van Oldenkamp e.a., Tussen boer en burger. Diergeneeskunde in Nederland
en de overzeese gebiedsdelen 1925-1950 (Rotterdam 2007). 

17 Zie onder meer de in dit boek gebruikte studies van Berns, Koolmees, Offringa en Verhoef.
Andere voorbeelden zijn Rommes, ‘Geen vrolyk geloei der melkzware koeijen. Runderpest in
Utrecht in de achttiende eeuw’, Jaarboek Oud-Utrecht (2001) 87-135 en Swabe, Animals, disease
and human society. Human-animal relations and the rise of veterinary medicine (Londen 1999).

18 Van Dorssen, ‘Laatste beroepsofficier–paardenarts gepensioneerd’; Steltenpool, ‘Dienaren
van Aesculaap en Mars’; Leeflang, ‘Militair Veterinaire Dienst’.

19 Zie bijv. Brumme & Schäffer, ‘Entwicklung der Veterinärmedizinhistoriographie’; Rieck,
‘Maleus anno 1800’; Rieck, ‘Zum Preussisscher Heeres Veterinärwesen von 1812-1816’; Von
den Driesch & Peters, Geschichte der Tiermedizin, 193-206. 

20 Zie onder meer Cadoux, La cavalérie brittanique; Dumas, La cavalérie française du premier
empire; Guenard, Recrutement et organisation de la cavalérie napoléonienne. 
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Ook de militaire geschiedenis staat tegenwoordig in Nederland in de belang-
stelling. Sinds enkele decennia is de militaire geschiedschrijving een weliswaar
kleine, maar zeker geaccepteerde discipline binnen de Nederlandse historische
wereld geworden. Het onderzoek naar het zeventiende-eeuwse militaire verle-
den heeft een grote vlucht genomen, zowel door buitenlandse historici zoals
Geoffrey Parker als door Nederlandse historici, zoals Olaf van Nimwegen,21 en
door het Gouden Eeuw onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam.

Militaire geschiedschrijving was in Nederland nog geen academisch dis cpli -
 ne.22 Het militaire element is lang onderbelicht gebleven in ons land, dat na de
afscheiding van België pas ruim honderd jaar later daadwerkelijk ongewild in
een oorlog verzeild raakte. Nederland koesterde zijn neutraliteit en be schouw -
de zijn heldhaftige verleden, waarin handelsgeest als non-militaire kracht het
belangrijkste wapen was geweest, als ideaalbeeld. Het ligt voor de hand dat juist
de tijd waarin de Republiek der Verenigde Nederlanden tot de grote mogend-
 heden gerekend kon worden recent onderwerp van een omvangrijk onderzoek
is ge weest,23 terwijl de periode waarin het Staatse leger opereerde al eerder on -
der werp van een veertig jaren vergend onderzoek was.24 In 2003 verscheen een
overzichtswerk van de militaire geschiedenis van Nederland Met man en macht,
waarin aandacht wordt besteed aan het optreden van de Hollandse Brigade in
Spanje (1810) en de deelname van Hollandse troepen aan de Russische veld-
tocht.25 In een historisch overzichtswerk van de geschiedenis van de KMA
Stu deren in uniform (2003) staat weliswaar een afbeelding uit het Handboek der
Paarden kennis voor den Burger- en krijgsstand (1817) van C.A. Geisweit van der
Netten, instructeur bij de Koninklijke Militaire Rijschool, maar gegevens over
paarden zal men er vergeefs in zoeken.26 Recent verscheen ook een werk waarin
de logistiek van het Nederlandse leger door verschillende militair historici werd
be handeld.27 Maar hierin wordt evenmin over paarden, laat staan veterinaire

21 De subsistentie van het leger (1995) en ‘Deser landen crijchsvolck’ (2006).
22 Klinkert, Van Waterloo tot Uruzgan, 5; Groen, ‘Oorlog en vrede’, 45: ‘Nederland heeft wel

degelijk een militaire traditie en is als militaire natie te kwalificeren, in weerwil van ons
heel wat vredelievender zelfbeeld’.

23 Van Nimwegen, De Republiek der Verenigde Nederlanden.
24 Ten Raa & De Bas, Het Staatsche leger.
25 Gabriëls, ‘Een klein land in het nauw (1763-1815)’, 175-178.
26 Coenen, ‘De oprichting van de KMA’, 13-56. Geisweit van der Netten was voordien in Franse

dienst geweest, daarna werd hij directeur van de Artillerie- en Genieschool. Cornelis Antonie
Geisweit van der Netten (1771-1847) diende als officier in het Staatse, Bataafse, Hollandse,
Franse en Nederlandse leger. Hij werd na zijn pensionering in 1835 bevorderd tot generaal-
majoor. Hij was een uiterst productief auteur. Hij schreef onder meer belangrijke werken
op hippologisch en hippiatrisch gebied: Handboek der paardenkennis (1811- 1817), Hand-
boek tot de behandeling en gezondheidsbewaring der paarden (1815), Beknopte handleiding
tot de paardenkennis (1818).

27 Roos, Van marketentster tot logistiek netwerk.
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Links: Portret van Cornelis Anthonie Geisweit van der Netten (1772-1847). Lithografie van
Hilmar Johannes Backer (1804-1845). Foto: Iconografisch Bureau / RKD, ’s-Gravenhage.
Rechts: Titelpagina van Geisweit van der Netten, Handboek der paardenkennis, voor den burger-
en krijgsstand (1817).
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activiteiten, gesproken. Hetzelfde kan gezegd worden over werken waarin de
geschiedenis van de Nederlandse cavalerie behandeld wordt.28 Opvallend is dat
auteurs die eind negentiende en begin twintigste eeuw de geschiedenis van de
rijdende artillerie beschrijven wel aandacht besteden aan het paard en zijn ve te -
rinaire verzorging,29 terwijl dat bij recentere publicaties niet meer het geval is.30

De Engelse auteur John Keegan verdiepte zich in zijn The face of battle (1976)
als eerste historicus in de belevenissen van de gewone soldaat op het slagveld,
hij gaf hem een gezicht waar de titel van zijn boek op zinspeelt. Voordien was
dat uitsluitend in de literatuur en de poëzie het geval.31 Geschiedschrijving
beperkte zich vóór die tijd tot de ervaringen en beschrijvingen van de officieren.
Verscheidene historici volgden Keegans voorbeeld, waarmee een nieuwe stro-
ming in de militaire geschiedschrijving (‘new military history’) ontstond.32 In
de voorliggende studie wil ik, zoals Keegan met de beschrijving van het leven en
de dood van de gewone soldaat gedaan heeft, het lot van het militaire paard in
de schijnwerpers zetten.

Recente ontwikkelingen in de militaire geschiedschrijving tonen een steeds
toe nemende belangstelling voor de relatie leger-maatschappij en voor de in  di-
vi duele soldaat.33 Maar belangstelling voor het militaire dier is hierop nog
nauwelijks gevolgd. Recentelijk zijn in Nederland en België wel tentoonstel-
lingen gehouden waar de rol van het dier in de oorlog belicht werd.34 In deze
studie zal de samenhang tussen de militaire en de veterinaire geschiedenis aan
de hand van de geschiedenis van het militaire paard onderzocht worden.

Innovaties op militair gebied
Door de eeuwen heen vonden diverse innovaties plaats in het krijgsbedrijf.
Zoals op alle terreinen evolueerde de oorlogsvoering en de inzet van paarden

28 Bartels, Vier eeuwen Nederlandse cavalerie; De Bas, Quatre-Bras en Waterloo; Forbes Wels,
De Nederlandse Cavalerie.

29 Van Es, Het Historisch Museum; Viruly van Pouderoyen, Korte geschiedenis der Nederlandsche
Rijdende Artillerie.

30 Van den Hoek & Van den Hoek, De geschiedenis der Rijdende Artillerie (1968) en Schoen-
maker & Van Hoof, 200 Jaar Rijdende Artillerie (1993).

31 ‘Military history is for many writers past and present not very much more than the study
of generals and generalship’. ‘For it is not through what armies are but by what they do that
the lives of nations and individuals are changed. Battle history is, ultimately a story of com-
bat corps à corps’. Keegan, The face of battle, 27, 30

32 Klinkert, ‘De opmars van de militaire geschiedenis’, 568; Duindam, ‘Geschiedschrijving en
oorlogsvoering’, 459.

33 Amersfoort, Voor vaderland en Oranje; Keegan, The face of battle; Hughes & Philpott, Palgrave
advances in modern military history en Groen, ‘Oorlog en Vrede’, 452-454.

34 Bekend zijn het boek Monestier, Les animaux-soldats en de volgende recentelijk gehouden
tentoonstellingen: Dappere dieren (Delft, 2008-2009); Hondse oorlog (Brussel, 2009-2010);
The animals war (Londen 2006-2007); Dieren in oorlog (Diksmuide, 2007).
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voortdurend. Vaak was er sprake van een wisselwerking: een betere uitrusting
maakte het militaire optreden effectiever en veranderende militaire eisen
bevorderden de ontwikkeling van betere uitrusting, zoals uitvindingen en ver-
nieuwingen aan het harnachement (zadel en tuigage), waardoor het gebruik van
het paard effectiever plaats kon vinden. Dikwijls betrof het de ontwikkeling van
nieuwe wapens, waardoor een nieuw soort paard gewenst was. Halverwege de
achttiende eeuw vond een innovatie plaats die op het tactische vlak lag en de
inzet van krijgspaarden ingrijpend veranderde. De cavalerie veranderde van
een log opererend wapen, dat zijn charges in draf uitvoerde, in een veel lichter
legeronderdeel dat een andere, veel meer op snelheid gebaseerde taak, kreeg.
Dit vroeg om een ander soort paard dan tot dan toe in gebruik was bij de ver-
schillende legers. Daarnaast werden de taken van de cavalerie uitgebreid in de
vorm van flank- en achterhoedebescherming en verkenning. Taken die overigens
in de tijd van Alexander de Grote al aan de cavalerie waren toebedeeld.35 Hal-
verwege de negentiende eeuw vroeg de ontwikkeling van nieuwe wapens en
andersoortige munitie om weer een andere tactiek en nog weer snellere paarden.

Wetenschappelijke benadering van de paardengeneeskunde
Onder invloed van de Verlichting en de Fysiocraten voltrokken zich in de loop
van de achttiende eeuw belangrijke veranderingen op het gebied van de weten-
schapsbeoefening en verbreiding van wetenschappelijke kennis.36 Niet alleen
in Frankrijk maar ook in de omringende landen, zoals de (Bataafse) Republiek
groeide de overtuiging dat de samenleving in belangrijke mate zou kunnen
profiteren van een uitgebreide, vooral op het praktische en maatschappelijke nut
gerichte wetenschapsbeoefening. Geleerde genootschappen in diverse landen
schreven prijsvragen uit die antwoord moesten geven op vragen op industrieel
en agrarisch gebied. Wetenschap moest, naar Frans model, vooral utilitair zijn
en onderwijs en onderzoek moesten praktisch nut hebben. Rond 1800 werd aan
de universiteiten nog in de aloude traditie van een gemeenschap van weten-
schappers in het Latijn gedoceerd. In de natuurwetenschappen werd de kloof
tussen wetenschappers en leken overbrugd door professionele vaklieden op
allerlei gebied die in toenemende mate in de landstalen gingen publiceren. De
specialisering en professionalisering van technische, natuurwetenschappelijke
en medische vakken kwamen tot uiting in boeken, brochures en vaktijdschrif-
ten over uiteenlopende onderwerpen als onder meer stoomkracht, natuurlijk
historie, fysiologie, chemie en fysica, dierlijk magnetisme, statistiek, vaccina-
ties en landbouweconomie. De natuurwetenschappen leverden een cruciale
bijdrage aan de successen op het slagveld (vooral de effectiviteit van de kanon-
nen van de artillerie) en iedere bevordering ervan kon rekenen op politieke en

35 Black, Rethinking military history, 205; Duffy, The army of Frederic the Great; Elting, Swords
around a throne.

36 Hankins, Science and Enlightenment, 114; Vermij, Kleine geschiedenis van de wetenschap, 84.

24 HOOFDSTUK 1 – INLEIDING

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:02  Pagina 24



25

publieke bijval.37 Vooral in Frankrijk werd na de revolutie door Napoleon de
utilitaristische ontwikkeling van de wetenschap in dienst van de staat bevorderd.
Bij zijn bezoek aan Teylers Museum in 1811 beëindigde hij zijn gesprek met de
directeur van het museum Van Marum met de woorden: ‘Tâchez surtout d’être
utile’.38

Op het grensvlak van de opkomende landbouwwetenschappen en de me  di-
sch e wetenschappen werd ook steeds meer aandacht geschonken aan de
diergeneeskunde. Vanaf de domesticatie van het paard werd uiteraard al de
nodige zorg verleend aan zieke en gewonde dieren die de mens voorzagen van
voedsel en trekkracht. Die zorg lag in de handen van allerlei empirisch tewerk
gaande vaklieden (herders, hoefsmeden, rijmeesters, pikeurs, paardendoctors).
In de loop van achttiende eeuw worden steeds meer pogingen ondernomen de
geneeskunde van dieren wetenschappelijk te benaderen. Tijdens deze eeuw
werden grote delen van Europa getroffen door drie massale uitbraken van run-
derpest. Tegenover deze zeer besmettelijke virusinfectie stonden de empiristen
machteloos en gewestelijke en landelijke overheden richtten zich tot medische
faculteiten om raad en daad. Dit resulteerde in diverse rapporten van onder
meer Petrus Camper en meer belangstelling van medici en agronomen voor
deze problematiek.39 Werden aan het begin van de achttiende eeuw nationale
bidstonden afgekondigd bij dergelijke uitbraken, in de tweede helft van die-
zelfde eeuw werd de wetenschappelijke benadering van de diergeneeskunde
weerspiegeld in experimenten met entingen tegen runderpest.40 De veterinaire
bijdrage van Claude Bourgelat, de latere stichter van de eerste veterinair school
in Lyon, aan de Encyclopédie van Diderot en D’Alembert is hier een voorbeeld
van.41 Een ander gevolg van deze ziekte was de institutionalisering van de dier-
geneeskunde in veeartsenijscholen die vanaf 1762 in Europa in hoog tempo
werden opgericht.42 De opening van ’s Rijks-Veeartsenijschool in Utrecht in
1821 was een logisch voortvloeisel van de ontwikkelingen in de ons omringende
landen.

37 Kloek & Mijnhardt, Blauwdrukken voor een samenleving, 443-453.
38 Mijnhardt, Tot heil van ’t Menschdom, 335.
39 Verhoef e.a., “Strenge wetenschappelijkheid en practische zin”, 19.
40 Naast medici werden deze experimenten uitgevoerd door dominees en herenboeren, vaak als

reactie op door wetenschappelijke genootschappen uitgeschreven prijsvragen. Deze amateurs
werden door de professionals volledig serieus genomen, niet vanwege hun wetenschappelijke
status, maar op grond van hun wetenschappelijke benadering van de problemen. Zie bijv.
Tersteeg, De levensschets van Geert Reinders; Buisman, Tussen vroomheid en verlichting, 109-
155; Egter van Wissekerke, ‘De Oeconomische Tak’, 212.

41 In tome V wordt Bourgelat geïntroduceerd als auteur van de lemmata betreffende ‘Manège,
Maréchallerie et les Arts relatifs’. In tome VI bespreekt hij de ‘Farcin’ (de Worm, huidvorm
van de kwade droes) en in tome VII ‘la gale’(de schurft).

42 Von den Driesch & Peters, Geschichte der Tiermedizin, 137; Offringa, Van Gildestein naar
Uithof, I, 14.
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Ook de ontwikkelingen op veterinair gebied stonden uiteraard niet stil. De medi-
sche en de veterinaire wetenschap in de achttiende en tot ver in de negentiende
eeuw berustte voor een belangrijk deel op de al ruim 2000 jaar bestaande
humorale pathologie. Maar onder invloed van de Verlichting werd door uit-
komsten van wetenschappelijk onderzoek de onfeilbaarheid van die theorie toch
steeds vaker in twijfel getrokken. De ideeën over rondzwervende ‘virussen’ of ‘kie-
men’ als veroorzakers van besmettelijk ziekten wonnen allengs terrein ten koste
van de ideeën van ‘spontanéistes’, die omgevingsfactoren (bedorven lucht,
miasma’s) als oorzaak van het optreden van ziekten beschouwden.43 Al veel eer-
der was door Redi (1626-1698) proefondervindelijk bewezen dat de theorie van
de generatio spontanea niet juist was. Uit oogpunt van vleeshygiëne werd in
1807 al een slachthuis in Parijs opgericht, waar veterinairen bij de vleeskeuring
betrokken waren.44 In hetzelfde jaar werd door Napoleon de bouw van een
openbare drinkplaats in Parijs (Fontaine de l’Eléphant) verordonneerd om de
bevolking van schoon drinkwater te kunnen voorzien.45 De mogelijkheid van
het toepassen van anesthesie door middel van chloroform werd al in 1831 aan-
getoond en werd rond 1845 in Nederland in de praktijk gedaan door o.a. de
veearts Van Dommelen.46 Praktische toepassing bleef echter beperkt tot kli-
nieken en ook daar niet op grote schaal, in verband met het ermee gepaard
gaande risico van sterfte tijdens of kort na de operatie.47 Besmettingsproeven
met malleus-bacteriën werden midden achttiende eeuw al dan niet succesvol
uitgevoerd.48 Dat laatste zou belangrijke gevolgen hebben bij de bestrijding van
de kwade droes onder de Franse legerpaarden. En belangrijk in het kader van
dit onderzoek is dat de militaire paardenarts zijn intrede deed in de Europese
legers. Dit laatste was een belangrijke reden waarom de paardengeneeskunde
een belangrijk onderdeel van de veterinaire opleiding vormde.

Probleemstelling
Vanuit de hierboven geschetste ontwikkelingen op militair en veterinair gebied
komt een aantal vragen met betrekking tot de rol van het paard in de oorlogs-
voering naar voren. Welke rol speelde het paard bij de ingrijpende veran deringen
in oorlogsvoering van de achttiende eeuw? Welke problemen deden zich voor

43 Worboys, Spreading germs, 38-42; Vallat, La peste bovine, 122.
44 Koolmees, Symbolen van openbare hygiëne, 75-82; Delaure, Principaux événements de la

Révolution, V, 422.
45 Delaure, Principaux événements de la Révolution, V, 422.
46 Moons, ‘De praktijk in de jaren ’60 van de negentiende eeuw’, 217. 
47 Von den Driesch & Peters, Geschichte der Tiermedizin, 212.
48 Besmettingsproeven in de veeartsenijschool van Alfort leverden negatieve resultaten op.

Camper deed in 1763 verslag van een negatief resultaat in De nieuwe wijze van Landbouwen,
321. Positieve resultaten bij besmettingsproeven werden in 1816 in Lyon door J.B. Gohier
(1776?-1819) geboekt.
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bij het vechten met paarden? Veranderde het gebruik van paarden als gevolg
van gewijzigde strategieën en tactieken en het gebruik van nieuwe wapens? Hoe
kwetsbaar was dit dier tijdens oorlogshandelingen en woog de grotere mo bili-
teit en slagkracht daar tegenop? Welke bijdragen leverden de verschillende
typen paarden aan de mobiliteit, de wendbaarheid, de snelheid, de logistiek en
het transport van ruiters, wapens, munitie en proviandering van manschappen
en paarden?

Vanuit veterinair oogpunt staan de volgende vragen centraal: welke ziekten
kwamen bij paarden voor, hoeveel dieren waren hierdoor niet inzetbaar en in
hoeverre had dit invloed op het strijdverloop? Werden gewonde paarden
behandeld en zo ja door wie en op welke wijze? Was de inzet van verschillende
typen paarden voor de verschillende onderdelen rationeel of resulteerde een
verkeerd aankoopbeleid c.q. fokbeleid in problemen?

Zowel de militaire als de veterinaire aspecten in ogenschouw nemend is de
belangrijkste vraag uiteindelijk welke bijdrage paarden leverden aan het eind-
resultaat van de diverse veldslagen. Welke interne factoren zoals de organisatie
van de legeronderdelen waarbij paarden een strategische functie vervulden
(cavalerie), de structuur van de veehouderij en de paardenfokkerij, de gezond-
heidsstatus van de paarden en het veterinair handelen waren van invloed op
de inzet van militaire paarden?

De overkoepelende vragen hierbij zijn of verwetenschappelijking plaatsvond
van de manier van oorlog voeren met paarden en van de veterinaire verzorging
van deze dieren. Deze vragen passen in het bredere theoretische kader van
de wetenschapsgeschiedenis, waar disciplinevorming, professionalisering en
verwetenschappelijking van diverse nieuwe vakgebieden in de wetenschap en
daaraan gelieerde academische beroepen centraal staan.49 Naar analogie van
de disciplinevorming en verwetenschappelijking van apothekers, artsen en
ingenieurs50 zal in deze studie worden onderzocht op welke wijze de weten-
schappelijk opgeleide paardenartsen ten koste van de empiristisch werkzame
hoefsmeden hun plaats in het leger wisten in te nemen. Naar de disciplinevor-
ming van dierenartsen en de verwetenschappelijking van de diergeneeskunde
is weliswaar al enig onderzoek gedaan,51 maar hierbij werd nauwelijks speci-
fieke aandacht besteed aan paardenartsen en de militaire context. Ten slotte
past dit onderzoek ook in het bredere wetenschapshistorische kader van de

49 Theunissen, De Januskop van de wetenschapsgeschiedenis, 7, 10; Vermij, Kleine geschiedenis
van de wetenschap, 151-153.

50 Huisman, ‘Farmacie, apothekers en de geest van Thorbecke, 81; Van Lieburg, ‘De tweede
geneeskundige stand’, 433-453; Lintsen, Made in Holland, 315-336; Kruithof, ‘Wetgeving of
marktordening’, 34.

51 Hubscher, Les Maîtres des Bêtes, 18-43; Koolmees, ‘De professionalisering van het veterinair
beroep’, 154-155; Koolmees, Symbolen van openbare hygiëne, 68-69, 182-183; Offringa, ‘Ars
veterinaria’, 424; Woods, ‘Constructing a profession’, 685-691.
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vraag hoe wetenschappelijke kennis over paardengeneeskunde tot stand kwam
en hoe die kennis zich verspreidde in de maatschappij en het leger.

1.3 O P B O U W  VA N  D E  S T U D I E

Het hier beschreven onderzoek is voornamelijk gebaseerd op secundaire lite-
ratuur. Legers hielden geen statistiek bij over de gezondheidsstatus van en
heersende ziekten onder paarden. De bronnen die gebruikt zijn om antwoor-
den op de vraagstellingen te krijgen bestonden uit materiaal uit archieven,
veterinaire en militaire bibliotheken, militaire en wetenschapsmusea en door
persoonlijke contacten met militair historici, militairen, veterinairen en hip-
pologen in Frankrijk, Engeland, Duitsland, België, Italië, Denemarken, de
Verenigde Staten en Nederland.

Na de inleiding wordt in hoofdstuk 2 de rol die het paard speelde in de oor-
logsvoering onderzocht. Er wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen
en uitvindingen die van invloed zijn geweest op de inzet van paarden en op de
wijze van functioneren van de cavalerie. In hoeverre zijn die veranderingen in
de oorlogsvoering van invloed geweest op het fokbeleid van krijgspaarden?
Daarbij zal ook de invloed van de overheden van de verschillende oorlog voe-
rende naties op dat fokbeleid besproken worden. Uiteraard speelden bij de
inzet van de verschillende soorten paarden militair-tactische ideeën een rol.
Ten slotte wordt onderzocht in hoeverre de in de zeventiende eeuw opgerichte
ruiterscholen van belang zijn geweest voor het stichten van de veterinaire scho-
len in de tweede helft van de achttiende eeuw.

Na een korte schets van de domesticatie van het wilde paard wordt in hoofd-
stuk 3 uiteengezet op welke verschillende wijzen het paard, als rij-, trek- of
lastdier, gebruikt werd in de oorlogsvoering en of er wat dat betreft verschil
bestond tussen de verschillende legers. Welke problemen deden zich voor bij
het strijden met paarden (vooral bij de cavalerie) ten aanzien van kwetsbaar-
heid, slagkracht, mobiliteit en strategieën? In hoofdstuk 4 staan paardenrassen
centraal. Kon er in de napoleontische tijd eigenlijk al gesproken worden van
paardenrassen? Was het ene ‘ras’ als krijgspaard geschikter dan het andere?
Gold dat laatste ook ten aanzien van verschillen in gevoeligheid voor bepaalde
ziekten en weerstand tegen uitwendige omstandigheden zoals slecht weer en
weinig of slecht voer? Na een korte inleiding over de biologische achtergronden
wordt in hoofdstuk 5 besproken in hoeverre het muildier, de belangrijkste
paardenbastaard, een rol gespeeld heeft in de oorlogsvoering en eventueel nog
speelt.

In de hoofdstukken 6 en 7 wordt onderzocht welke invloed het harnachement
(zadel en tuigage) en het hoefbeslag hebben gehad op de inzet van krijgspaarden.
Op welke manier en wanneer vonden veranderingen van het harnachement en

28 HOOFDSTUK 1 – INLEIDING
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het hoefbeslag plaats teneinde de kracht en de snelheid van het krijgspaard
optimaal te kunnen benutten? Wat kon er misgaan, bijvoorbeeld wanneer het
verkeerde hoefbeslag werd gebruikt of wanneer zadels en hamen bij de cava-
lerie- en de artilleriepaarden niet goed (meer) pasten. Wie waren in de legers
verantwoordelijk voor het harnachement en het hoefbeslag? Hoe was de taak-
verdeling tussen ruiters, militaire hoefsmeden en veterinairen en op welke
wijze kwam hierin verandering na de stichting van de veeartsenijscholen?

De ontwikkeling van het veterinaire onderwijs staat in hoofdstuk 8 centraal.
Tegen welke maatschappelijke achtergrond vond de stichting van de eerste vee-
artsenijscholen plaats? Wat was de voornaamste aanleiding voor de vraag naar
een wetenschappelijke benadering van veterinaire problemen en in welk land
vond de ontwikkeling van het onderwijs het eerst plaats? Welke functies kregen
de militaire paardenartsen in de diverse legers toebedeeld en hoe werden die
vervuld? Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkelingen in het Nederlandse leger.

Als logisch vervolg op het veterinair onderwijs worden in hoofdstuk 9 de
diverse ziekteconcepten en therapieën onderzocht die tussen 1762 en 1874 werden
aangehangen en tot in de twintigste eeuw werden toegepast. Waarop waren
deze theorieën over ziekten en ziekteoorzaken gebaseerd en wat was de veron-
derstelde werking bij de toepassing in de paardengeneeskunde? In het kader van
het voornaamste ziekteconcept werd op basis van de kleur en de aftekeningen een
voorspellende waarde aan het temperament van een paard toegekend. In hoofd-
 stuk 10 wordt hierop nader ingegaan waarbij de aandacht uitgaat naar de speciale
rol die de schimmel werd toebedacht.

In hoofdstuk 11 wordt onderzocht door welke infectieziekten bij paarden de
oorlog voerende legers geteisterd werden, hoe die behandeld werden en welke
verliezen aan paarden of onbruikbaarheid voor de strijd die veroorzaakten.
Nam dat bij het ene leger ernstiger vormen aan dan bij andere en trachtte men
de paarden van vijandelijke legers met bepaalde infectieziekten te besmetten?
Naast infectieziekten werden de paarden in het strijdgewoel natuurlijk ook
slachtoffer van verwondingen. In hoofdstuk 12 wordt uiteengezet welke ver-
wondingen de verschillende wapens konden veroorzaken en op welke wijze die
werden behandeld. Ten slotte wordt onderzocht welke houding de mens in de
afgelopen eeuwen heeft ingenomen tegenover het lijden van gewonde, stervende
of gestorven krijgspaarden en hoe aan die houding uiting gegeven werd.

Ter afsluiting van deze studie worden de belangrijkste conclusies samen gevat
en in het kader geplaatst van de relatie tussen veterinaire wetenschappen, de
samenleving en het leger.
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Welkomst-Groet aan de Utrechtsche vrijwillige jagers te paard, uitgemaakt hebbende de vijfde
compagnie, gevoegd bij het zesde regiment huzaren. Bij hunne terugkomst uit den omtrek
van Parijs op den 26 van Wijnmaand 1815 door Willem Cornelis Ackersdyck (1760-1843).
Ackersdijk, Welkomst-groet, 86-89.
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2  D E  R O L  V A N  H E T  M I L I TA I R E  PA A R D  
I N  D E  O O R L O G S V O E R I N G

La cavalérie est à infanterie ce que la poésie est à la prose1

Generaal de la Roche Aymon, 1837

Die Reiterei ist die Waffe der Bewegung und grosse

Entscheidungen [...], ist wichtig bei sehr ausgedehnten

Räumen [...] und bei der Absicht grosser entscheidender

Schläge2

Uit: Vom Kriege

Von Clausewitz, 1833

Ik ben een mooy eind van huis en dat te voet,

Was ik maar Capt. bij de Garde, dan kon ik te paard rijden

Uit: brief aan zijn moeder

van Joan Derk Ninaber, Witebsk 18123

31

1 Ambert, Esquisses historiques de l’Armée française, I, 253.
2 Von Clausewitz, Vom Kriege, 513.
3 Van Hattem e.a., Voor Napoleon, Hollanders in oorlogstijd 1792-1815, 77. 

2.1 I N L E I D I N G

In dit hoofdstuk wordt de geschiedenis van de cavalerie en de rol die zij speelde
in de geschiedenis van de oorlogsvoering beschreven, waarbij antwoord gegeven
zal worden op de vraag welke uitvindingen invloed gehad hebben op het gebruik
van paarden en de wijze van functioneren van de cavalerie voor wat betreft
snel heid, afstand en massa (stootkracht in een slag). Tevens zal de vraag beant -
woord worden in hoeverre de veranderingen in de oorlogsvoering die daarvan
het gevolg waren, van invloed zijn geweest op het fokbeleid van krijgspaarden,
waarbij ook het optreden van de overheid van de verschillende oorlog voerende
naties met betrekking tot dat fokbeleid besproken zal worden. Uitvoerig wordt
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4 Trippett, De eerste ruiters, 11.
5 Plinius, Naturalis Historia, liber 8, 165.
6 Le Francq van Berkhey, Natuurlijke Historie van Holland, 4e deel 2e stuk, 211.
7 Xenophon, Paardrijden, caput 1:15; Casanaki, The Acropolis at Athens, 65.
8 Dumas, La cavalérie française, 227.

ingegaan op de vraag in welk opzicht de rol van de cavalerie vanaf 1741 ver an -
derde door vernieuwende inzichten van Frederik de Grote, Maurice de Saxe en
Napoleon.

Geschiedenis
Het paardenvolk bij uitstek vormden de Scythen die vanaf 700 tot circa 200 v.
Chr. het Zwarte Zeegebied beheersten.4 Ze bereden een sterk soort pony met
stevige hals en schouders, een lage schoft en een grof hoofd. Hun manen werden
geknipt zodat de wapperende haren niet hinderlijk zouden zijn bij het schieten
met de boog. Plinius vermeldt in zijn Naturalis Historia dat de Scythen in de
strijd het liefst merries bereden zouden hebben want ‘Scythae per bella uti
malunt, quoniam urinam cursu non impedito reddent’ [De Scythen gebruiken
het liefst merries in de strijd, omdat die in volle vaart kunnen urineren].5 In de
Natuurlijke Historie van Holland van Le Francq van Berkhey staat echter te
lezen: ‘[...] Een paard naamlyk pist altoos stilstaande en het heeft enige stonden
noodig [sic] eer het aan het pissen raakt; het wil zelfs in een stand van vol ko men
rust zyn’.6 Navraag bij endurance -rijders bevestigde mijn mening dat zowel
hengsten als merries uitsluitend stilstaand urineren, zodat twijfel aan Plinius’
uitspraak gerechtvaardigd is. Nog afgezien van de veronderstelde mogelijkheid
al galopperend te urineren, is de keuze van de Scythen in de strijd merries te
gebruiken niet erg waarschijnlijk. Door de geschiedenis heen bestond er altijd
een voorkeur voor hengsten en ruinen boven merries als krijgspaard. In zijn in ca.
362 v. Chr. geschreven Peri ‘Ippikhsw (Over het Paardrijden) vermeldt Xeno phon
er als voorwaarde bij dat de hengsten geen grote testikels mogen hebben, maar of
dat het geval zal zijn is bij het veulen nog niet zichtbaar.7 Ook de krijgs paarden
op de friezen van het Parthenon in Athene zijn, voor zover zicht baar, allemaal
van het mannelijke geslacht. In de oudheid werden merries alleen als trekpaard
gebruikt en werd het berijden ervan als minderwaardig beschouwd. Ook de legers
in de napoleontische tijd bedienden zich bij voorkeur van man ne   lijke paarden
(hengsten voor de officieren, ruinen voor de soldaten). Niet alleen omdat die in
het algemeen sterker en moediger zijn, maar ook omdat de merries voor de
nood zakelijke aanwas van nieuwe paarden moesten zorgen. Pas toen er groot
gebrek aan paarden ontstond in Frankrijk ten gevolge van de grote verliezen
tijdens de langdurige campagnes, werden ook merries als troepenpaard in het
leger ingelijfd.8
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9 Hicks, De Perzen, 12.
10 Strabo, Geography (uit het Grieks vertaald), 11.13.7, 311. 
11 Holland, Persian Fire, 238.
12 DiMarco, War Horse, 19.
13 De stokmaat, hoogte (grootte) van een paard, wordt met behulp van een maatstok gemeten

vanaf de grond tot aan het hoogste punt van de schoft. De hoogte wordt ook wel gemeten
met een maatlint (bandmaat) dat de welving van de borstkas volgt en kan wel tien cm meer
bedragen dan de met een maatstok gemeten hoogte.

Hoewel een exacte datering van het eerste optreden van een geregelde cavalerie
niet mogelijk is, mag op grond van Assyrische inscripties en de overleveringen
van de Griekse schrijvers Herodotus en Diodorus Siculus wel als vaststaand
aangenomen worden dat het de Meden, het Iraanse nomadisch levende ruiter -
volk, waren die bij de verovering van Assyrië (zevende eeuw v. Chr.) een min
of meer georganiseerde vorm van cavalerie bezaten en met behulp daarvan
later ook de omliggende landen onderwierpen.9

Volgens de Griekse geograaf Strabo (64 v. Chr. - 19 n. Chr.) zouden al vóór de
Perzische tijd (rond 500 v. Chr.) in de vlakten van Nèsaea bij het Zagros gebergte
gelegen tussen Medië en Mesopotamië (Z.W. van de Kaspische Zee op de grens
tussen het huidige Iran en Irak) 50.000 merries in de vruchtbare dalen hebben
gelopen. De Nèsaeaanse paarden waren de mooiste, de beste en de grootste
paarden die in die tijd bestonden.10 Veel groter dan de paardjes waar de Grieken
aan gewend waren en zoals op de reliëfs in Ninive uit de Assyrische tijd (zesde
eeuw v. Chr.) te zien is ook al sterk veredeld met fijn beenwerk en het concave
neusprofiel van de latere Arabier. De snelle, mooie, witte paarden werden door
de bevolking van Nèsaea als heilige schepsels beschouwd. Nadat de Perzen de
heerschappij van de Meden hadden overgenomen (halverwege zesde eeuw v.
Chr.) werden deze paarden niet alleen bij de cavalerie gebruikt, maar zij trokken
ook de koets van koning Xerxes die tegen de Grieken ten strijde trok.11

Het Griekse bergachtige landschap was niet gunstig voor het goed functio -
neren van de Perzische cavalerie, die graag massaal optrok. De Grieken wisten
door de gesteldheid van het terrein hoe de Perzen zouden optrekken en konden
hen van verre al aan zien komen. Flankaanvallen waren in het algemeen ook niet
mogelijk. Bovendien waren de Griekse hoplieten (infanteristen) goed getraind,
bewapend en beschermd.12 De Perzen hadden de beschikking over drie soorten
paarden. Het lichte Armeense paard, voorvader van het Kaspische paard, een heel
klein paardje (100-120 cm),13 zeer atletisch en geschikt om lichte boog schut ters te
dragen en voor verkenning. Het Scytische paard was groter (130 cm), het leek op
het Turkmeense Akhal-Teke-type, dat tegenwoordig een schoft hoogte heeft van
150 cm en de voorloper was van het latere oorlogspaard. Het toppaard in die tijd
was het Nèsaeaanse paard, dat de voor die tijd enorme schofthoogte van 160 cm
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14 Dimarco, Warhorse, 120; Oppianus van Apamea (Syrië, derde eeuw na Chr.) beschrijft in
zijn aan keizer Caracalla opgedragen KÊnhge’tikon (Over de jacht, boek I, 311-315, p.444)
hen als volgt: ‘Qua schoonheid steken de paarden van Nèsaea boven alles uit; zij worden
geleid door zeer vermogende koningen. Zij zijn schoon om te zien, teder om te berijden en
gehoorzaam aan de halster, klein van hoofd, maar met een zeer dichte halsbeharing, zodat
het hoofd zich verheft boven de goudgele manen aan weerszijden van de nek’.

15 Medicago sativa, rupsklaver of luzerne, die in de vijfde eeuw v. Chr. als cultuurgewas vanuit
Perzië via Griekenland over heel Europa verbreid werd. Strabo gebruikt voor het betref fen de
gebied het epitheton ‘uppÙbotow (hippobotos, paardenweidend), een woord dat Homerus al
gebruikte voor Argos (oostelijk Peloponnesos). Opvallend is dat dit woord in het moderne
Grieks nog steeds bestaat. Spelling en betekenis zijn in 2500 jaar dus onveranderd gebleven! 

16 Strabo, Geography, 11.13.7, 311.
17 Digard, Une histoire du cheval, 66.
18 Muller, Le cheval dans la cavalérie française, 2.
19 Meyer en Meyer, Pferde anders aufgezäumt, 21; Junkelmann (Die Reiter Roms, 38) deelt,

anders dan in Nederland gebruikelijk (pony < 147,3 en paard > 147,3), de verschillende paarden
naar grootte op de volgende wijze in: dwergpaard: < 120, klein paard: > 120 en < 147,3 en
groot paard: > 147,3. Deze laatste groep verdeelt hij dan nog in klein: 147,3-160, middelgroot:
160-170 en groot groot paard: > 170 cm.

20 Muller, Le cheval dans la cavalérie française, 2.

kon hebben.14 De vlakte van Nèsaea (N.O. Mesopotamië), waar een speciaal voor
paarden zeer goed, eiwitrijk soort gewas (mhdikh)15 groeide, bleef door de eeuwen
heen een belangrijk fokgebied van krijgspaarden.16 Zelfs in de tijd van Marco
Polo (1254-1324) werden ze nog in groten getale naar Europa geëxporteerd.17

Tijdens de Perzische oorlogen (490-479 v. Chr.) maakten de Grieken kennis
met de voor hen nieuwe strijdwijze van gewapende ruiters van koning Xerxes.
Vóór die tijd gebruikten de Grieken paarden alleen om hun strijdwagens naar
het strijdtoneel te rijden, om daar te voet te vechten. Tegen het landleger van de
Perzen, dat al een uitgebreide cavalerie bezat, vochten de Grieken vooral met
zwaar bepantserde en bewapende infanteristen (hoplieten), maar aan de Pelo -
pon nesische oorlogen (431-404 v. Chr.) namen al 1200 ruiters deel.18

Het Griekse krijgspaard was, zoals op de friezen van het Parthenon goed te
zien is een edel, hoog in het bloed staand dier, een soort miniatuur volbloed met
een schofthoogte van niet meer dan 135 cm, een middenslag pony ter grootte van
een New Forest of een IJslandse pony (de grens paard-pony is inter natio naal
vastgesteld op 147,3 cm).19 Op grond van Strabo’s mededeling dat het Nèsae aanse
paard veel groter was dan het in Griekenland gefokte paard kan verondersteld
worden dat het wellicht al groter was dan de tegenwoordige Arabier (1,60 m).

In 334 v. Chr. rukte Alexander de Grote met een leger van 30.000 infan te ris ten
en 5.000 ruiters op naar Perzië.20 Strijdwagens gebruikte hij niet, in tegenstelling
tot Darius III, zoals in Napels op het beroemde Alexander-mozaïek uit Pompeji
te zien is. Daarop staat de slag bij Issus (333 v.Chr.) verbeeld, waar Darius door
Alexander verslagen werd. Bij Alexander bestonden de taken van de cavalerie
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21 Ibidem, 112.
22 Hegener, Op het spoor van Romeinen en Bataven, 9, 11, 18, 43, 66, 80, 96. De limes van het

Romeinse rijk was een versterkte grenslinie die liep van Valkenburg (Z.H.) langs de Oude
Rijn via Alphen en Utrecht en verder via Nijmegen naar Duitsland en daar langs de Rijn en
de Donau tot aan de Zwarte Zee. De limes vormde de noordgrens van het Romeinse rijk van
57 v. Chr. tot 400 n. Chr. Om de vijf à tien kilometer waren versterkingen gebouwd aan de
zuidoever van de Rijn. Zo moeten er in ons land 23 van dat soort forten bestaan heb  ben,
waarvan inmiddels van vier de restanten gevonden zijn (Leiden, twee in Valkenburg en één
in zee liggend bij Katwijk).

23 Lauwerier & Robeerst, ‘Horses in Roman times in the Netherlands’, 279.
24 Endurance is een zeer zware tak van de paardensport, die veel uithoudingsvermogen van ruiter

en paard eist. Een lange afstandsrit, te vergelijken met de marathon maar dan voor ruiter én
paard, over afstanden van 20 tot 160 kilometer. Het gaat er niet om de afstand zo snel moge -

vooral uit de verkenning, de achtervolging van de verslagen vijand, ter bescher -
ming tijdens de terugtocht en voor communicatie en correspondentie. Exact
dezelfde functies als die welke Frederik de Grote en Napoleon tweeduizend jaar
later als belangrijkste taken van hún lichte cavalerie beschouwden.21

De Romeinse cavalerie uit het begin van onze jaartelling bestond in West-
Europa voornamelijk uit Gallische en Germaanse huurlingen. Rond 200 n. Chr.
bestond die uit 20.000 ruiters. Het Romeinse paard was niet groot. Onderzoek
van skeletvondsten uit de Romeinse tijd wees uit dat het militaire paard in
Nederland een gemiddelde schofthoogte had van 143,5 cm, ongeveer de grootte
van een Haflinger. Interessant is dat ten noorden van het ‘Nederlandse deel’ van
de rijksgrens van het Romeinse rijk (de limes),22 ongeveer lopend van Nijmegen
naar Valkenburg (Z.H.), de paarden in de inheemse nederzettingen ruim tien
centimeter kleiner waren, ter grootte van een kleine pony, evenals de dieren uit
andere Germaanse vestigingen, terwijl de paarden uit inheemse vestigingen
ten zuiden van de limes in de loop der tijd groter werden. Het is mogelijk dat
de bevolking ten noorden van de limes niet de kans kreeg hun paarden met
die van de Romeinen te kruisen.23

In het Romeinse keizerrijk bestonden wel vijftig verschillende paardenrassen,
genoemd naar de streek van herkomst. Vooral paarden uit Libië, Spanje, Perzië en
Thracië (het gebied ten noorden van de Egeïsche Zee en ten westen van de
Zwarte Zee) waren gewild als krijgspaard. Aangezien aanvankelijk de eenvou dige
militaire ruiter slechts een deken als zadel had, werd een wat rond, gevuld paard
geprefereerd boven een dier met een puntige rug. Later kwam een speciaal ‘ge -
hoornd’ zadel zonder stijgbeugels in gebruik waarop de ruiter een uiterst stabiele
zit had, waardoor hij in staat was de lans of het zwaard met kracht en precisie te
hanteren (zie hoofdstuk 6). De gemiddelde schofthoogte bedroeg 152 cm. Idea liter
leek het op de tegenwoordige Arabier, maar dan wat steviger en robuuster. De
grote Romeinse paarden, zoals die uit Thracië, zijn te vergelijken met de heden -
daagse ‘endurance-paarden’24 met een schofthoogte van 155 cm.25
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lijk af te leggen, maar zo dicht mogelijk in de buurt van de voorgeschreven tijd te eindigen.
De hele rit staat onder strenge veterinaire controle. Op 20 maart 2010 werd in Dubai door de
Nederlandse amazone Harmke Westervelt met de Arabische ruin Badawi het wereldrecord
over 120 kilometer endurance verbeterd tot vier uur vier min (gem. snelheid 29,47 km/u)

25 Hyland, Equus: the horse in the Roman world, 68. 
26 Vegetius, Epitoma rei militaris, Liber I, caput XVIII.
27 Hondius, ‘Caesars leven’, xlvii.
28 Demandt, Konstantin der Grosse, 141. 
29 Een maliënkolder was opgebouwd uit een net van maliën (metalen ringetjes), waar over -

heen een harnas werd gedragen. In de Romeinse tijd werd de maliënkolder versterkt met
metalen plaatjes, die als schubben over elkaar heen lagen.

30 Demandt, Konstantin der Grosse, 152.
31 Caesar, De Bello Gallico, Liber quartus, cap. 2, 2, 64.
32 Tacitus, Germania, 6.

De Romeinse ruiters kregen ook een uitgebreide training in het snel van en op
hun paard springen tijdens een gevecht. Met behulp van een houten paard
moesten zij eindeloos oefenen met zwaard of lans in de hand van de linker- of
de rechterkant van en op een paard te springen.26 De Romeinse cavalerie stond
opgesteld op de vleugels van een legioen. Bij ieder legioen 200-400 man meestal
afkomstig uit Spanje, Gallië en Germania. Daarnaast beschikte Caesar nog over
4.000-5.000 ruiters uit Gallië die een zelfstandig corps vormden, onder bevel
van een inheemse bevelhebber, en na iedere veldtocht werden afgedankt en naar
huis werden gezonden.27

In de vroege keizertijd diende de cavalerie als bescherming van de flanken
en vormden de zwaarbewapende infanteristen (de legionairen) het belang -
rijkste onderdeel van het Romeinse leger. Omstreeks 258 onder keizer Gallienus
(218-268) veranderde dat. De tactische rol in het gevecht veranderde van een
beschermende in een verwoestende, aanvallende taak. Om het gevaar van het
Romeinse rijk binnendringende barbaren het hoofd te bieden, vormde Gallie -
nus zelfstandige zware cavalerie-eenheden van zwaar gepantserde ruiters (de
‘cataphractarii’, Grieks katafrktow, gepantserd) die grote gepantserde paarden
bereden. Zij overtroffen na korte tijd het belang van de legionairs, omdat de in -
fanterie minder goed geoefend was dan in de vroege keizertijd.28 De pantsering
van de cataphractarii, ook wel clibanarii (geharnaste) genoemd, was te vergelijken
met de maliënkolder29 van de middeleeuwse ridders die het hele lichaam van de
ruiter bedekte terwijl het gezicht achter een metalen masker verborgen was. In
deze uitmonstering vormde deze nieuwe vorm van cavalerie een vrijwel on -
aantastbare tegenstander voor de vijandige infanterie.30

Over de Gallische en Germaanse paarden zijn de Romeinse schrijvers niet
enthousiast. Zo meldt Caesar in zijn De Bello Gallico [Over de Gallische oorlog]
‘[...] sed quae sunt apud eos nata parva atque deformia’31 [maar de paarden bij
hen zijn klein en slecht gebouwd]. Ook Cornelius Tacitus schrijft weinig lovend
over de Germaanse paarden: ‘equi non forma non velocitate conspicui’32 [de
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33 Caesar, De Bello Gallico, Liber quartus, caput 2, 3, 64.
34 Clarke, ‘The stirrup gave the cavalry an unprecedented advantage’, 13.
35 Muller, Le cheval dans la cavalérie française, 2.
36 Boxer, The battle of Hastings, 21.

paarden zijn noch in vorm noch in snelheid opvallend]. Volgens Caesar maak ten
de Germanen geen gebruik van geïmporteerde (Romeinse) paarden, terwijl de
Galliërs er juist zeer op gesteld waren en er veel geld voor over hadden. Interes -
sant is ook Caesars observatie dat de Germaanse ruiters in het ruitergevecht vaak
van hun paard afstijgen (letterlijk afspringen, want stijgbeugels kende men nog
niet) en te voet vechten [‘Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus
proeliantur’],33 precies zoals de dragonders dat vanaf het einde van de zeven tien -
de eeuw zouden doen. Maar anders dan dezen, die één man een aantal paarden
lieten vasthouden, hadden de Germanen hun paarden eraan gewend dat ze op
dezelfde plek moesten blijven staan, totdat hun ruiter weer terugkeerde. De
Germanen gebruikten hun cavalerie ook nog op een bijzondere wijze. Iedere
ruiter zocht een dappere, snelle infanterist uit die zich aan de manen van het
paard vasthield en meerende, en diende als bescherming van de ruiter tijdens
de slag.34

Een ander volk dat paarden op grote schaal gebruikte, en waarmee de Ro mei -
nen slaags raakten waren de Hunnen. Attila, koning der Hunnen, voerde grote
ruiterbenden West-Europa binnen toen hij in 451 met 40.000 ruiters de Rijn
overstak en Aurelianum (Orléans) belegerde. Maar vervolgens leed hij bij Trecae
(Troyes) tegen de op geharnaste paarden rijdende Visigoten en Romeinen een
nederlaag. Dit was het eerste grote optreden van de cavalerie en tevens de intro -
ductie van het snelle, warmbloedige, levendige oosterse paard in West-Europa.35

In de Merovingische periode (430-751) ontstond het leenstelsel waarbij aan
de vazallen, de zogeheten leenmannen, bepaalde gunsten werden verleend door
de leenheer. In ruil voor die gunsten moesten zij onder andere te paard ten strijde
trekken om de belangen van hun heer (koning of hoge edelman) te ver de digen.
Het ‘leger’ bestond tot ver in de middeleeuwen voornamelijk uit ruiterij.

Een historisch belangrijk optreden van de cavalerie vond in 1066 plaats, toen
Willem de Veroveraar, toen nog Willem van Normandië geheten, met 10.000

infanteristen en 4000 Bretonse ruiters bij Hastings in Engeland landde en bij
Battle (dat toen nog niet zo heette) de Engelse koning Harold versloeg.36 Op het
bekende tapijt van Bayeux, het geborduurde verhaal van de invasie van Enge land
en de erop volgende slag, is duidelijk te zien dat alle afgebeelde paarden heng -
sten waren (zie ook hoofdstuk 6), dat de ruiters bij beide legers stijgbeugels
gebruikten, dat de paarden van beide legers beslagen lijken te zijn, hetgeen
waarschijnlijk ook het geval was (zie hoofdstuk 7) en dat de paarden heel klein
waren. Net als op beeldhouwwerken uit de oudheid, zoals op de zuil van Tra -
janus en het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius, komen sommige ruiters
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37 Gibbs-Smith, Tapis de Bayeux, 36.
38 Ambert, Esquisses historiques de l’Armée française, II, 1.
39 De Jong, Het beste paard van stal, 9.
40 Fortescue, The British Army 1783-1802, 4.
41 Bogros, Histoire du cheval de troupe de la cavalérie française, II, 1
42 Een met beide handen te hanteren dikke knots met korte steel, beslagen met een ijzeren

ring, waardoor een stalen pin in de knots werd vastgehouden.

met hun voeten tot beneden de carpus (voorknie), soms zelfs tot vlak boven de
kogels van hun paard, terwijl tegenwoordig de voet van de ruiter tot iets beneden
de elleboog van het paard zit. Opvallend bij het getekende verslag is dat, hoewel
Willems leger tweeënhalf maal zoveel infanteristen bevatte als ruiters, de eerst -
genoemden nauwelijks zijn afgebeeld.37 Ook toen al gold kennelijk het adagium
van de lansiers: ‘La lance est la reine des armes blanches’.38

Het middeleeuwse paard had, volgens opgravingen in Brabant gedateerd in de
laat dertiende vroeg veertiende eeuw, een schofthoogte tot hooguit 140 centi -
meter, terwijl latere vondsten (na 1350) een schofthoogte van tussen de 140 tot
160 te zien geven.39 Daarmee was het middeleeuwse paard heel wat kleiner dan
het tegenwoordige koudbloedpaard, terwijl wij ons bij ‘Het Ros Beiaard’, dat Karel
de Grote aan de vier Heemskinderen schonk, in het algemeen een gigantisch groot
paard (volgens de Dendermondse legende zelfs 4,50 m) voorstellen. In hoeverre
de hierboven genoemde gegevens over de schofthoogten, gebaseerd op vond -
sten in Nederland, maatgevend zijn is natuurlijk de vraag. Maar een indicatie
geven ze in ieder geval wel.

De ridders, oorspronkelijk de naaste dienaren van hoge edelen, van wie ze
goederen en kastelen krijgen, zijn te beschouwen als de voorgangers van de
‘gens d’armes’. Als wapen hanteerden ze de lans en hun basiswapen het zwaard.
Ze werden door de koning betaald om hun soldaten te betalen, maar moesten
zelf voor paarden en boogschutters zorgen en voor een ‘coutilier’ (om de zwaar -
den te maken en te slijpen). De betaling was laag. Een belangrijker bron van
inkomsten vormde de buit, die afhankelijk van de rang werd verdeeld, en het
losgeld dat geïnd werd voor belangrijke krijgsgevangenen.40 Onder invloed van
contacten met het oosten werd begin zestiende eeuw het zware paardenbestand
vervangen door lichte paarden uit Albanië en Kroatië, die bereden werden door
boogschutters, waar later de chevau-légers uit voort zouden komen.41

De cavalerie was belangrijk in de oorlogsvoering, maar in 1302 bleek dat zij
toch niet onaantastbaar was. De Guldensporenslag bij Kortrijk liet zien dat
eenvoudig, met pieken en een goedendag42 gewapend, voetvolk de overwinning
kon behalen op geharnaste ridders, die zich op hun geharnaste paarden on -
kwets baar achtten. Hij betekende het begin van de opkomst van de infanterie.
In de veertiende en vijftiende eeuw zette deze tendens verder door. Overigens was
de nederlaag van de ridders mede te wijten aan de drassige bodem, waar door het
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43 Muller, Le cheval dans la cavalérie française, 9.
44 Lynn, Battle. A history of combat and culture, 85.
45 Wendel, ‘Handgranaten-Granatgewehre’, 1128.
46 Breukers, De handbus in de late middeleeuwen, 4.

met de zware paarden moeilijk was om te manoeuvreren. De ‘onkwetsbaarheid’
van de ridders zou nog meer schade oplopen met de uitvinding van het buskruit.

In de late middeleeuwen was Karel VII van Frankrijk (1403-1461) de eerste
die vanaf 1445 een permanent koninklijk leger (de ‘compagnies ordonnances’)
in dienst had, bestaande uit 1.800 lansen. De ‘lans’ was een tactische eenheid
bestaande uit een edele met een page, een knecht en twee boogschutters te paard.
De Franse cavalerie bestond uit 10.000 man, van wie 7.000 krijgers. Onder
Lodewijk XI (1423-1483), de zoon van Karel VII, was het leger al twee maal zo
groot. Het was een leger van edelen met zware paarden, die nog niet zo groot
waren als ons huidige koudbloedpaard. ‘En route’ bereed de edele een gewoon
rijpaard om bij het begin van de veldslag zijn ‘destrier’ (cheval de bataille) te
bestijgen. De Franse taal bewaart in het gezegde ‘monter sur ses grands che vaux’
[op zijn achterste benen gaan staan] nog de herinnering aan deze gewoonte. De
destriers werden snel moe en konden slecht galopperen doordat ze een groot
gewicht aan pantsering voor henzelf en hun berijders moesten meetorsen. Het
dier dankte zijn naam aan het feit dat het altijd rechts (dexter) van de edele
werd meegevoerd.43

De Honderdjarige oorlog (1337-1456) kende behalve belangrijke veldslagen,
zoals de slag bij Crecy (1346), de slag bij Poitiers (1356) en de slag bij Azincourt
(1415) ook een bijzondere vorm van oorlogsvoering: de ‘chevauchée’, afgeleid
van cheval ‘een ritje te paard’, maar het was alles behalve een plezierritje. Het was
een roof- en plundertocht gepaard gaande met moord en brandstichting door
het Engelse leger. In de eerste veertig jaar van de Honderdjarige oorlog vonden
er elf van dit soort ‘raids’ plaats, waarbij Frans grondgebied over een breedte
van 40 en een lengte van 1000 kilometer verwoest werd, hetgeen een zeer de -
mo raliserend effect had op de Franse bevolking.44

Buskruit
Rond het jaar 1000 gebruikten de Chinezen al op salpeter gebaseerde mengsels
voor aandrijving van vuurpijlen en raketten.45 Waarschijnlijk werd de militaire
toepassing van salpeter in Europa bekend door Arabische handelscontacten
met India en China. In het Arabisch werd salpeter ‘thely-sini’(Chinees zout)
genoemd. Het raffineren van salpeter is waarschijnlijk in West-Europa uit ge -
vonden. Uit werken van Roger Bacon (De secretis operibus artis et naturae (1257)
en Opus majus (1268)) blijkt dat hij bekend was met het zuiveren van salpeter
en hij gaf daarin een recept voor springstof. Dat in het begin van de veertiende
eeuw door de Freiburger monnik Barthold Schwartz het buskruit uitgevonden
zou zijn is dus onjuist.46 Met enige variatie in mengverhoudingen en korrel -
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47 Surirey de Saint Remy, Mémoires Artillerie, II, 107.
48 Giormani, ‘The Lido as Venice’s refuse tip’, 3.
49 Von Clausewitz, Vom Kriege, 336.
50 Hoffenaar, Vuur in beweging, 9-12.

grofheid was buskruit voor alle vuurwapens hetzelfde, voor een pistool en een
twaalf-ponder kanon werd in principe hetzelfde poeder gebruikt. In Mémoires
d’Artillerie van Surirey de Saint Remy, Commissaire Provincial de l’Artillerie
(1697) staat uitvoerig beschreven hoe driekwart deel goed gezuiverde salpeter
(natrium- of het niet hygroscopische en dus beter houdbare kaliumnitraat)
gemengd moet worden met een achtste deel zwavel en een achtste deel houts -
kool, liefst in een koperen of houten mortier om vonken te voorkomen, waarna
het gedroogd wordt en gebruiksklaar is.47

In tegenstelling tot zwavel en koolstof is salpeter in droge vorm in de natuur
slechts spaarzaam te vinden, aangezien het goed oplosbaar is in water. Alleen
in zeer warme, droge gebieden is het in droge vorm te winnen. Zo dreven Enge -
land en de Republiek der Verenigde Nederlanden in de zeventiende eeuw een
lucratieve handel met uit de Oost afkomstige salpeter. In Frankrijk, Pruisen en
Oostenrijk bestonden ‘nitrières artificielles’ (kunstmatige salpetergroeven) waar
calciumnitraat, dat afgeschraapt werd van de muren van stallen en kelders en
toiletruimtes waar het op uitgekristalliseerd was, met natriumcarbonaat bevat -
tende huishoudelijke as behandeld werd, waarbij natriumnitraat ontstond.48

Al in 1346 bij de slag bij Crécy werd het buskruit gebruikt voor vuurwapens,
maar zoals Von Clausewitz opmerkt in zijn Vom Kriege zal ‘das Pulver’ meer angst
dan schade veroorzaakt hebben. Volgens hem was de invloed van het buskruit
in de middeleeuwen veel groter dan in zijn tijd (ca. 1800), hoewel de uitwerking
veel geringer was. De soldaten van Napoleon hielden onder het grootste kanon -
gebulder stand, terwijl de Tartaren, Kozakken en Kroatiërs, die nog min of meer
in de middeleeuwen leefden, bij het eerste kanonschot al vluchtten. Die angst
voor het kanongebulder zal voor de middeleeuwse strijder ongetwijfeld nog
groter geweest zijn.49 Ook voorafgaande aan de slag bij Azincourt (1415) werden
door de Engelsen bij het beleg van Harfleur (liggend aan de Seine tegenover
Honfleur50) kanonnen gebruikt.

De opkomst van het kanon was onder meer het gevolg van de verbetering
van het geschut (gegoten in plaats van gesmeed), verbetering van het kruit,
gebruik van loden kogels (meer massa) en het handzamer gebruik door in voe -
ring van een affuit. De ontwikkeling van kanonnen had vooral betekenis bij
belegeringen. In 1450 werden de eerste kasteelmuren van Engelse steunpunten
door de Fransen kapot geschoten. Voor het meevoeren op veldtochten waren
ze de eerste tijd te groot en te zwaar. Voor campagnes moesten ze lichter worden
en op wielen vervoerd kunnen worden, om de opmars van het leger te kunnen
volgen. Dat lukte in 1490 toen Karel VIII (1470- 1498) met veertig kanonnen naar
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Napels ging en daar het fort San Giovanni, dat een belegering van zeven jaar
had doorstaan, in acht uur verwoestte.51

Voor het functioneren van de cavalerie had de ontwikkeling van hand vuur -
wapens een veel grotere invloed dan die van kanonnen. In 1476 bij de slag bij
Morat werden voor het eerst handvuurwapens gebruikt en dat betekende het
begin van het einde van de zware gepantserde cavalerie.52 Tot begin 1500 konden
handvuurwapens de harnassen nog niet doorboren en bij nat weer waren ze
niet te gebruiken, maar halverwege de zestiende eeuw waren haakbus en musket
daar al op 150 meter toe in staat. Ook de harnassen van de paarden boden
onvoldoende bescherming en dat betekende het einde van de superioriteit van
de zware cavalerie. De rol van de cavalerie leek uitgespeeld; tegen de pieken en
vooral de vuurwapens van de infanterie kon ze nog maar weinig inbrengen.53

De handvuurwapens werden steeds zuiverder, gemakkelijker hanteerbaar en
sneller herlaadbaar. De cavalerie probeerde hierop in te spelen door de lans af
te schaffen en zich ook van vuurwapens te bedienen. Maar dat betekende een
vertraging in de evolutie van de cavalerie, want vuurwapens bleken ongeschikt te
zijn om te paard te gebruiken. Het richten en vooral het herladen op een be -
wegend paard was te lastig. Niettemin was eind zestiende eeuw de lans af geschaft.
De hele cavalerie was met vuurwapens bewapend. In eerste instantie was dat met
de haakbus die ook bij de infanterie in gebruik was.54 De haakbus was, per
definitie, een (draagbaar) kanon, want het wapen had aan de onderzijde een
haak, waarmee het achter een muur of hek gehaakt kon worden. Hierdoor werd
de terugstoot opgevangen en tevens kon er zuiverder mee gericht worden. Het
onderstel bestond bij de infanterie uit een soort statief waar het wapen op
rustte.

Bij de cavalerie was, toen de haakbus daar nog in gebruik was, aan het zadel
een vork gemonteerd waar de bus achter gehaakt en aan het borstkuras van
het harnas vastgemaakt werd. De ruiter moest niet alleen zijn paard besturen,
maar ook nog al rijdende een gloeiende lont bij het zundgat houden, waardoor
het kruit in de loop tot ontbranding werd gebracht, en dan ook nog zijn wapen
op een tegen stander richten. Het zal duidelijk zijn dat het resultaat vaak te
wen sen over liet. Later werden bij de cavalerie de haakbussen vervangen door
handzamere vuur wapens, zoals pistool en karabijn. Met de ontwikkeling van het
ont ste kings mechanisme van de gloeiende lont naar het radslot in de zes tien de
eeuw, waarbij een geribbeld wieltje door draaiing tegen een vuursteen (pyriet)
vonken deed ontstaan, werd het iets eenvoudiger. Een volgende verbetering
(eerste helft zeventiende eeuw) was het vuursteenslot waarbij bij het overhalen
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van de trekker vonken op de vuurplaat geslagen werden, waardoor het kruit
op de kruitpan tot ontploffing werd gebracht, waarna het kruit in de loop via het
zundgat ontbrandde en de kogel de loop verliet.55 Eind zeventiende eeuw was de
cavalerie van bijna alle Europese legers met een vuursteenwapen be wapend,
hoewel toch ook boogschutters te paard nog lang werden ingezet (in het Rus -
si sche leger tot in de negentiende eeuw), omdat die zuiverder en sneller schoten
en het herladen eenvoudiger was.56

Het gebruik van de kanonnen en de tienduizenden handvuurwapens op het
slagveld had niet alleen een oorverdovende en vernietigende invloed, maar
betekende ook dat het zicht op én de zichtbaarheid van de eigen en de vijan -
de lijke troepen sterk werd verminderd. De enorme rookontwikkeling bij de
ontbranding van het buskruit zorgde ervoor dat kort na het begin van een
veldslag het zicht tot enkele tientallen meters beperkt werd. Om de herkenning
en de zichtbaarheid van de eigen troepen te bevorderen werden er in de acht -
tiende eeuw steeds kleurrijker en opvallender uniformen gebruikt, camouflage
was immers niet nodig. Bovendien was de trefzekerheid van de wapens nog niet
zo groot dat men dekking moest zoeken tegen vijandig vuur. Vanaf het mid den
van de achttiende eeuw lagen in de meeste Europese landen de hoofdkleuren
van de uniformen van de verschillende legeronderdelen grotendeels vast. De
be schikbaarheid van verfstoffen speelde vaak een doorslaggevende rol. Zo moest
koning Lodewijk Napoleon van Holland (1806-1810), die zelf erg op kleurrijke
uniformen was gesteld, de infanterie in het wit kleden, toen de invoer van de
blauwe kleurstof indigo uit India werd stopgezet.57

Dankzij de rookontwikkeling kon tijdens een veldslag de cavalerie vóór de
charge, die ze zou moeten uitvoeren, het moment van haar optreden dicht bij het
front (op ca. 300-400 meter) afwachten. Dit veranderde met de ontwikke ling van
het ‘rookzwakke kruit’ in de tweede helft van de negentiende eeuw. In zijn
meest gebruikte vorm dateert het uit 1884/1885 en is min of meer onafhankelijk
van elkaar ontwikkeld door Paul Vieille in Frankrijk en Max Duttenhofer in
Duitsland. De toepassing ervan betekende een complete verandering van het
strijdtoneel. Het rookzwakke kruit gaf veel minder rook, weinig vervuiling van
de loop en was niet gevoelig voor vocht.58 De veel geringere rookontwikkeling
maakte dat het zicht op het slagveld met kilometers verruimd werd, wat inhield
dat de afwachtende cavalerie zich niet op 300 meter maar op drie kilometer af -
stand op moest stellen. Dat hield tevens in dat de charge zich over die tien maal
langere afstand moest voltrekken. Het zal duidelijk zijn dat dit veel zwaardere
eisen aan de paarden stelde. Ze moesten sneller worden en een betere conditie
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hebben. Bovendien had het tot gevolg dat het verrassingseffect van een charge
grotendeels verloren ging, wanneer al van verre zichtbaar was dat de cavalerie
in aantocht was. Bij een charge over driehonderd meter bereikte de cavalerie de
vijand in één minuut, terwijl bij een charge over drie kilometer de vijand wel
tien minuten de tijd had zich voor te bereiden op de komst van de cavalerie.59

Ook voor de artillerie betekende het rookzwakke kruit dat zij zich moest aan -
passen. Ze werd nu veel duidelijker zichtbaar en dus een beter doelwit. Daarom
kwam de artillerie voortaan in een gedekte en gecamoufleerde positie te staan
en moest ze regelmatig van stelling wisselen.

Het betekende ook het begin van het einde van de mooie, kleurrijke uni for -
men. Te veel opvallende kleurigheid bleef niet langer verscholen in de dikke rook,
maar vergrootte het risico te sneuvelen. Er waren meer veranderingen die zich
vanaf het midden van de negentiende eeuw voltrokken. De artillerie kreeg achter -
laders met getrokken loop. Dit verhoogde de vuursnelheid en vergrootte de
tref kans. Door de uitvinding van betere kruitsoorten60 (schietkatoen en cor diet)
nam de stuwkracht sterk toe. Dat was ook nodig want de getrokken loop zorgde
voor meer wrijving tussen de loop en het af te vuren projectiel. Ook bij de
handvuurwapens deden zich soortgelijke veranderingen voor. 

Op tactisch gebied kwamen er eveneens veranderingen. De linietactiek (sol da -
ten in eindeloze rijen naast elkaar) ging langzamerhand over in meer verspreide
ontplooiing van troepen in het terrein. De vervanging van de kleurrijke uni for -
men door het grijsgroene tenue kwam pas in het begin van de twintigste eeuw.

Het is interessant te constateren dat uitvindingen en technische ontwikke lin -
gen in de eeuwenlange historie van oorlogsvoering (het gebruik van het harnas,
de uitvinding van de stijgbeugel, van zwart buskruit, van (hand)vuurwapens, van
rookzwak kruit) zo’n grote invloed gehad hebben op het functioneren van de
cavalerie.61 Een laatste belangrijke ontwikkeling, die weliswaar buiten het tijds -
kader van dit werk valt, maar feitelijk aan het optreden van de bereden ca va lerie
als aanvalswapen een einde maakte, was die van de voor het eerst door Frank rijk
in de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 gebruikte mitrailleuse. Bij dit wapen dat
uiterlijk op een kanon leek, bestond de loop uit 25 geweerlopen die tegelijker tijd
werden afgevuurd. Het herladen kostte bijzonder weinig tijd, zodat er per mi -
nuut acht volledige ladingen mee gelost konden worden oftewel tweeduizend
kogels per tien minuten.62

Tegen de vuurkracht en vuursnelheid van dit wapen waren paarden niet be -
stand. Als gevolg van deze uitvinding, symbolisch voor de algemene verhoging
van de vuurkracht van de laatste decennia van de negentiende eeuw, werd het
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uitvoeren van charges met de zware cavalerie een vrijwel zinloze onderneming
en leek de toekomst van de cavalerie uitsluitend nog te liggen in de vorm van
een lichte, verkennende cavalerie. In dat kader kan de ‘Todesritt’ van de Duitse
generaal Von Bredow op 16 augustus 1870 tijdens de slag bij Mars-la-Tour in de
omgeving van Metz, beschouwd worden als keerpunt in het functioneren van
de cavalerie. Tijdens deze slag chargeerde Von Bredow met het 7e Kürassiers- en
het 16e Ulanenregiment (lansiers) het Franse centrum. Een ooggetuigenverslag
meldt hoe de beide regimenten van twee kanten met snelvuur bestookt werden:

De verwoestingen welke dit snelvuur teweeg bracht, waren ijselijk […] Moedig rond zich

hakkend, onder de hoeven trappelend wat zich tegen hen opwierp, met de lans infanterist

en kurassier neervellend, baande zich de brigade met Von Bredow aan het hoofd, een weg

door den vijand […] doch meer dan de helft der beide regimenten is dood, gewond of

krijgsgevangen op het slagveld gebleven.63

‘Het was’, zo gaat het verslag verder,

[…] zoo zou men onder militair oogpunt mogen zeggen, een heerlijk ogenblik die geslotene

rijen, die ruitermassa op den vijand te zien vallen, bestookt door een hevig granaat- en

mitrailleurvuur van eene Fransche batterij en ter linkerzijde door de infanterie beschoten.

Paarden en ruiters stortten neer, maar onder dien gloeienden hagel ging het toch voor -

waarts.

Dat de slag uiteindelijk door de Duitsers gewonnen werd, was voor de Duitse
infanteriegeneraal von Kretschmar aanleiding de volgende woorden neer te
schrijven: ‘Es war der allen offenkündigen Beweis von der Überlegenheit des
deutschen Geistes und der deutschen Kraft’.64

Interessant zijn de opmerkingen die in hetzelfde gedenkboek Krieg und Sieg
gemaakt worden door een andere Duitse generaal, Von Boguslawski, betref -
fende het verschil tussen de Franse en de Duitse cavalerie: ‘Die Bewaffnung der
Reiterei unterschied sich nicht wesentlich von der deutschen, doch war das
Pferdematerial dem deutschen durchschnittlich nicht ebenbürtig’, en even verder:
‘Die Pferdepflege [van de Fransen] muss als mangelhaft bezeichnet werden’.65 Wat
dat betreft was er aan Franse kant weinig vooruitgang geboekt sinds de napo -
leon tische tijd, zoals in de loop van deze studie nog zal blijken.

De slag kostte uiteindelijk 30.000 levens gelijkelijk verdeeld over beide legers,
terwijl het aantal omgekomen paarden ruim 4.000 bedroeg. Het totale verlies
aan Duitse paarden in de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 bedroeg 37.595,
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waarvan 38% ten gevolge van verwondingen in de strijd, de rest stierf aan
ziekten of werd afgekeurd wegens ‘slijtage’.66

De laatste charge van de cavalerie te paard in West-Europa speelde zich af
tijdens de ‘Slag der Zilveren Helmen’ te Halen (B) op 12 augustus 1914. Het was
de enige door het Belgische leger gewonnen slag tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Een Duits Kürassiers-eskadron, met de blanke sabel geheven, werd toen door
een met mitrailleurs bewapend Belgisch wielrijders-eskadron van carabiniers
afgeslacht. Vierhonderd paarden vonden de dood, samen met 160 Duitsers.67

Twee jaar later, op 15 september 1916, kondigde de verschijning van de eerste
Engelse tank op het slagveld bij de Somme de opvolger én het nabije einde van
de cavalerie te paard aan.68

2.2 H E T  S TA AT S E  L E G E R

In de beschrijving van de geschiedenis van de cavalerie mag die van de Repu bliek
der Verenigde Nederlanden niet ontbreken. In de strijd tegen Spanje, waarvoor
doorgaans 1568 als beginjaar wordt gehanteerd, stelde de cavalerie van het
Nederlandse opstandelingenleger nog niet veel voor. Met de aanvoerder voorop
viel de ruiterij aan in een massale charge, waarbij de zware, galopperende paar -
den nauwelijks in bedwang te houden waren. Bij de slag bij Heiligerlee (1568)
sneuvelde graaf Adolf van Nassau tijdens zo’n charge tegen de Spanjaarden.

In 1588 ontstond de Republiek der Verenigde Nederlanden toen de opstan di -
ge gewesten besloten op politiek gebied samen te gaan. De strijdmacht te land
van de Republiek werd het Staatse leger genoemd, een naam die is afgeleid van
de Staten-Generaal. Vanaf 1674 bestond dit leger uit beroepssoldaten, die het hele
jaar in dienst waren. Voorheen werd veelal gebruik gemaakt van huur lin gen, die
in het voorjaar in dienst werden genomen en in het najaar werden afgedankt.
Sinds het begin van de opstand zijn er altijd veel buitenlandse eenheden in
Neder landse dienst geweest. Die situatie deed zich overigens in alle Europese
legers voor.69

De ruiterij bestond uit lansiers of speerruiters, pistoliers of zinkroerruiters
(de latere kurassiers) en karabiniers of roers. Ze moesten de vijandelijke linies
doorbreken en de vijand vernietigen. Vooral de lansiers was deze taak toe be deeld.
Het voetvolk werd door de karabiniers vooral met vuurwapens bestreden, pas
wanneer herladen moeilijk was, werd het zwaard gebruikt. De lansiers moesten
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goede ruiters zijn en hun paarden krachtig. Ze waren, net als de kurassiers,
van onder tot boven gepantserd en hadden een lans van vier meter lang. Hun
op lei ding was moeilijk, lang (3 jaar) en kostbaar. Na 1597 werden ze daarom
afgeschaft om pas na 1815 weer terug te komen. Ze kregen een vuurwapen ‘[…]
hetgeen aanmerkelijke voordeelen tegenover vijandelijke lansiers en het met
spiezen bewapende voetvolk beloofde’.

Aan het eind van de zestiende eeuw speelde Prins Maurits een belangrijke rol
bij de modernisering van het leger. Voortbordurend op zijn ideeën begonnen
midden zeventiende eeuw de eerste moderne gewapende machten te ontstaan
met militaire administratie, standaardisering van uniformen en barakken voor
de troepen. Het magazijnstelsel deed zijn intrede, alsmede een indeling in com -
pag  nieën, eskadrons (een tactische formatie die werd gehanteerd als de cavalerie
te velde trok), bataljons etc. Belangrijk was de door Maurits ingevoerde nieuwe
infanterietactiek. Prins Maurits kreeg in Leiden onder meer onderricht van de
wiskundige en ingenieur Simon Stevin (1548-1620). Deze vervulde vanaf 1593

verschillende functies in het Staatse leger. Stevins lessen en adviezen zijn voor
Maurits van grote invloed geweest. Zijn ideeën en vernieuwingen die hij samen
met zijn neef Willem Lodewijk van Nassau ontwikkelde, bezorgden hem een gro -
te internationale reputatie. Vele verbeteringen bracht hij aan in het func tio ne ren
van de cavalerie: foeragepaarden, die de bagage droegen, zodat de cavalerie paar -
den uitgerust de strijd in konden gaan; de stang (zie hoofdstuk 6) om de besturing
van de paarden te verbeteren.70 Ook voerde hij in 1606, in navolging van de
Fransen (1590), de dragonders in. Dit waren bereden infanteristen, die op ver -
schil lende punten werden ingezet. Na te zijn afgestegen gingen ze te voet het
gevecht aan. Tijdens de veldtocht waren zij onder meer belast met het be vei li gen
van strategische punten en het begeleiden van voedsel- en wapenconvooien.

Het voetvolk had vuurwapens met lontslot, de ruiterij met radslot dat eind
zestiende eeuw in Duitsland was uitgevonden. De kurassiers hadden ook sterke,
zware paarden. De charge verliep in draf of zelfs in stap. De lichte cavalerie be -
stond uit roers of karabiniers of harquebusiers (haakbusschutters), ook wel
kort weg ruiters genoemd. In 1606 kwamen de eerste dragonders in het Staatse
leger. De eerste compagnieën bestonden deels uit piekeniers, deels uit mus ke tiers
met lontslotmusket (dus infanteristen die de cavalerie bij moesten houden). Het
wapen van de ruiterij werd uiteindelijk een kort roer of ruiterpistool (‘niet
korter dan twee gewone mansvoeten’).71

In 1591 telde de cavalerie 1.620 paarden, maar dat waren er veel te weinig,
aan gezien veel van de paarden van de lansiers werden gebruikt om te foera geren.
Om te zorgen dat zij ‘[…] oick te beter bij den anderen zouden worden ge hou -
den, die anderszints altijt voor de meerhelft op de fourage zijn ende middertijd
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bij noot geen dienst connen doen’ wil prins Maurits ‘bidets’ (bagagepaardjes)
aanschaffen, die na een veldtocht weer afgeschaft werden ‘omdat ze tot niets
dien den’ en door de ruiters niet goed onderhouden werden. De ruiterpaarden
moesten de volgende afmeting hebben ‘[…] de lengte gemeten vanaf de voorste
hielen naar boven gemeten, volgens de buiging van het lichaam tot den oor -
sprong der manen, mag niet minder zijn dan 15 groote manspalmen (1.50 m)’.
Het mochten geen merries zijn.72

In 1635 bestond de cavalerie uit 4.413 kurassiers (met 3.595 bidets) en 3.772

harquebusiers verdeeld over tien regimenten, die in 80 vanen (variërend van
60-300 ruiters) waren verdeeld. De kwaliteit der ruiters liep achteruit. Tot dan
toe mochten alleen ruiters die volkomen meester waren van hun paard en wapen
in een ruitervaan opgenomen worden. Dat soort ruiters was alleen onder edelen
en lieden van voorname huizen te vinden, maar dat veranderde.73 In 1674 be -
droeg de totale sterkte van het Staatse leger 11.920 paarden. Per compagnie van
50 paarden was er een hoefsmid. De schofthoogte moest 145-156 cm bedragen.74

Tijdens de Verlichting werd op een speciale manier oorlog gevoerd. Voltaire
beschrijft in zijn Précis du siècle de Louis XV (1768) dat vóór de slag bij Fontenoy
(1745) de Engelse bevelhebber Lord Hay het glas hief op zijn Franse tegen -
standers en hen uitnodigde als eerste te schieten. Officieren waren in die tijd
mannen van eer en ze beschouwden het slagveld als de plaats waar ze hun moed
en ridderlijkheid konden tonen.75 De Verlichting werd ook gekenmerkt door het
gebruik van uniformen. Vóór 1661 zorgde de soldaat zelf voor zijn kleding, maar
na 1661 kwamen de uniformen. Het grote voordeel van uniformen was de her ken -
baarheid van de eigen en de vijandelijke troepen en bovendien maakte het het
deserteren moeilijker. De uniformen dienden vooral voor het uiterlijk, de bruik -
baarheid kwam pas op de tweede plaats. In 1680 kregen de soldaten uni for men
van dezelfde kleur. De eerste echte regels over details verschenen in 1704.76

2.3 F R E D E R I K  D E  G R O T E  E N  M A U R I C E  D E  S A X E

In de tweede helft van de zeventiende eeuw vond een grote uitbreiding van de
Europese legers plaats. Het Franse leger telde in 1668 30.000 man; in 1710 was
dit aantal 360.000. Tijdens de Spaanse successieoorlog (1701-1713) telden het
Spaanse en het Franse leger samen 450.000 man. Hun tegenstanders (Republiek
der Ver  enigde Nederlanden, Engeland en het Heilige Roomse Rijk) evenveel.
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Voor al de veldlegers werden groter, het belegeren en het verdedigen van ves -
tingen bleef echter tot aan het eind van de achttiende eeuw belangrijk. De legers
verschilden niet veel qua bewapening, dus de omvang was de beslissende factor.
Een veld le ger bestond gemiddeld voor twee derde uit infanterie en een derde uit
cavalerie.77 Een leger van 120.000 man bestond dus voor 40.000 man uit ruiters,
maar het aantal paarden was veel groter (voor artillerie en trein), gemiddeld twee
maal zoveel. In de winter kregen ze hooi, haver en stro, ’s zomers werd foerage
uit de streek gehaald, tenzij de campagne in eigen land of bij bondgenoten werd
gevoerd. Dan werd, ook ’s zomers, uit magazijnen gevoerd. Een paard at dage -
lijks twaalf kilo voer (6 kg hooi, 6 kg haver). Het vervoer van de hoeveelheid voer
voor 80.000 paarden vergde dus een enorme logistieke operatie. Frankrijk was
het eerste land dat zijn leger uit magazijnen foerageerde.78

In de zeventiende eeuw had de infanterie nog steeds de leidende positie in han -
 den. De cavalerie vormde het manoeuvre-element. De zware cavalerie voer de
charges uit op het slagveld, de lichte verzorgde de verkenning, de bescherming
van de flanken en de achtervolging van de vijand.79 Deze situatie bleef on  ver an -
derd tot halverwege de achttiende eeuw. In Frankrijk werd toen door maarschalk
Maurice de Saxe (in zijn geboorteland Duitsland bekend onder de naam Moritz
von Saxen) en ongeveer tegelijkertijd in Pruisen door Frederik de Grote aan
de cavalerie de belangrijke rol teruggegeven, die ze voor de uitvinding van de
vuurwapens gespeeld had.80 Beiden waren tot de conclusie gekomen dat het
gebruik van vuurwapens door de cavalerie niet effectief was. De karabijnen met
ge trokken loop van de infanterie hadden een grotere trefzekerheid dan de ruiter -
pistolen en bovendien was het eenvoudiger een paard te treffen, waar dan ook
speciaal op werd gericht, dan vanaf een steigerend paard een infanterist neer te
schieten. Ook het herladen was voor een cavalerist uiteraard veel lastiger.

Frederik de Grote van Pruisen had een goed gedisciplineerd leger dat tactisch
gezien echter slecht presteerde. De cavalerie bestond uit grote mannen die op
zware paarden reden die niet snel konden reageren. Alle Europese staten had den
een dergelijke cavalerie die in langzame draf gewapend met pistool en karabijn
aanviel. Frederik Willem von Hohenzollern (1620-1688), regeerde van 1640 tot
1688 over Brandenburg/Pruisen. Hij was keurvorst van Brandenburg en over -
groot vader van Frederik II de Grote. Hij bouwde een militaire macht op hetgeen
in 1675 resulteerde in een overwinning op de Zweden. Hij liet zijn cavalerie met
de blanke sabel chargeren, wat in die tijd niet gebruikelijk was, en streed zelf in
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de feodale clans aan hun koning geleverd moesten worden.

de voorste gelederen.81 Vóór de ruiterslag bij Fehrbellin tegen de Zweden (1675)
sprak hij zijn soldaten aldus toe: ‘Getrost tapfere Soldaten. Ich euer Fürst und
nun euer Kapitän will siegen oder zugleich mit euch ritterlich sterben’.82 In 1653

maakte hij met de Brandenburgse en Pruisisch-Pommerense adel de afspraak dat
zij hun landerijen mochten besturen zoals ze wilden, maar dat ze voor lange tijd
een vast bedrag aan belasting aan de koning moesten betalen. Daarmee was hij in
tegenstelling tot Maria Theresia van Oostenrijk en Lodewijk XV van Frank rijk
altijd verzekerd van voldoende geld om oorlog te voeren. De afspraak met de
adel hield tevens in dat alle adellijke zoons in het leger moesten dienen, waarbij
ze ver zekerd waren van een hoge rang. De trots van het officierscorps was groot
en het genoot ook veel meer aanzien dan in het Franse leger. De militarisering
van de Pruisische adel had tot gevolg dat zeer capabele lieden, die anders nooit
in het leger gegaan zouden zijn, daarin terecht kwamen. Zijn zoon Frederik I
(1657-1713), hield meer van pracht en praal en vooral van vrede. Niettemin werd
het leger flink uitgebreid en in de Spaanse successieoorlog (1701-1713) verhuurd
om het leger van Lodewijk XIV te bestrijden. Op een bevolking van 1,2 miljoen
inwoners verdubbelde hij zijn leger tot 81.000 man. Zijn kleinzoon Frederik II
de Grote (1712-1786), die in 1740 de troon betrad, moest aanvankelijk zelfs niets
van het leger hebben, maar ontpopte zich later tot een militair pur sang.83

In het leger dat zijn vader Frederik Willem I (1688-1740) hem nagelaten had
speelde infanterie de belangrijkste rol. In eerste instantie vertrouwde Frederik
de Grote ook meer op zijn infanterie, omdat zijn cavaleristen bang waren voor
hun paarden, die groot en dik waren evenals hun ruiters. Ze oefenden ook meestal
te voet en kregen dus ook geen ervaring als ruiter.84 Na de bijna verloren slag bij
Mollwitz (1741) veranderde hij zijn cavalerie drastisch. De discipline werd sterk
vergroot en de training in vredestijd werd sterk uitgebreid, zodat zijn cavalerie
moeiteloos de moeilijkste manoeuvres kon uitvoeren.85 Terwijl Lodewijk XV zich
op Versailles met de dames amuseerde, besteedde Frederik de Grote zijn tijd met
inspecties van zijn cavalerieregimenten die binnen vijf minuten klaar moesten
staan. Hij was van mening dat de cavalerie met het blanke wapen veel effec tie ver
was dan de infanterie met haar vuurwapens. Tijdens de Zevenjarige oorlog breid -
de hij zijn cavalerie enorm uit. Zijn wijze van strijden werd door de Oosten rijkers
onder Maria Theresia overgenomen door lichtere, snellere cavalerie-eenheden in
te zetten bestaande uit Hongaarse huzaren en Kroatische pandoeren,86 hetgeen
bijna resulteerde in een glanzende overwinning op de Pruisen van Frederik de
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Grote in de slag bij Mollwitz (1741) tijdens de Oostenrijkse successieoorlog (1740-
1748). De Oostenrijkse cavalerie, die met de blanke sabel chargeerde, was in alle
opzichten superieur aan de Pruisische. Hoewel de tegenstanders van de Oos ten -
rijkers klaagden dat ze zich bedienden van zwervers, boeven en moordenaars
zag Frederik de Grote zich, tegen zijn zin, gedwongen ook huzareneenheden in
zijn leger op te nemen om de vijand met gelijke wapens te kunnen bestrijden.87

Op grond van wat Frederik in die slag had waargenomen reorganiseerde hij
zijn leger het jaar daarop. De lichte cavalerie van de Oostenrijkers bleek veel ef -
fec tiever te zijn in het uitvoeren van verkenningen en het beschermen van de
flanken. Ook de communicatie tussen de regimenten verliep hier beter dan bij
de Pruisische troepen. Daarom verhoogde hij het aantal huzarenregimenten
van een naar acht. Hij verbood het gebruik van vuurwapens in de strijd en liet
aan val len op volle snelheid met de sabel in de hand. Snelheid en het in perfecte
orde blijven rijden waren het belangrijkste. De reorganisatie had snel resultaat. In
de slag bij Rossbach (1757) bleek zijn cavalerie onverslaanbaar. Zijn huzaren waren
zeer wendbaar en goed in staat naast de zware cavalerie te opereren en su pe rieur
aan de Oostenrijkse huzaren in de kleine oorlog, verkenning, hinderlagen en
roof tochten.88 Het verschil tussen de Oostenrijkse huzaren en de Pruisische was
dat de laatstgenoemden er voor zorgden dat er altijd voldoende voer voor hun
paarden was, terwijl de Oostenrijkers maar op goed geluk hoopten dat onder weg
wel te zullen vinden. Bovendien opereerden ze met te kleine hoeveelheden ruiters,
waardoor ze altijd in de minderheid waren bij een toevallige ontmoeting met
de Pruisen.89

In de cavaleriegeneraals Von Zieten en Von Seidlitz Kurzbach, met hun motto
‘Vorwärts denken, Vorwärts sehen, Vorwärts reiten’, had Frederik de Grote twee
buitengewone aanvoerders die de Pruisische cavalerie tot een geoliede machine
omvormden. Maarschalk De Saxe had eerder al gewezen op het belang van een
goed getrainde cavalerie. Er werd dan ook voortdurend geoefend met 8.000

tot 10.000 ruiters, die tegelijk charges uitvoerden over honderden meters en
dan in perfecte orde plotseling halt hielden. De nieuwe methode van snel aan -
vallen, waardoor de cavalerie slechts korte tijd bloot stond aan het vijandelijke
infanterievuur, ontmoedigde de vijand, terwijl de cavalerie steeds meer ver trou -
wen in het zwaard kreeg. Vijftien van de 22 gevoerde veldslagen werden op deze
wijze door Frederik de Grote dankzij zijn revolutionaire tactiek gewonnen.90 Een
nieuw aspect was ook het achtervolgen van de verslagen vijand na de slag, een
tactiek die alleen met paarden met een perfecte conditie uitgevoerd kon wor den.
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In de zestiende en zeventiende eeuw werd dat weliswaar ook gedaan, maar de
cava lerie van Frederik de Grote was veel beter geoefend en gedisciplineerder,
waardoor de achtervolging veel effectiever plaatsvond.

De Kürassiers, onder Von Seidlitz, die op Holsteiners en Hannoveranen reden,
stonden in de eerste lijn. Zij vormden samen met de dragonders het zwaarte punt
van de aanval en fungeerden als ‘schokwapen’. ‘En muraille’ (als een muur beu -
gel aan beugel) reden ze letterlijk de vijand omver. In Pruisen bestonden vrij wel
geen paarden die geschikt waren voor dit werk. Paarden met een schofthoogte
van meer dan 150 cm had men er nauwelijks, die moesten dus geïmporteerd
wor den.91 De huzaren onder Von Zieten bleven tijdens de slag in reserve en
moes ten vooral de flanken beschermen. Qua functie stonden de dragonders daar
tussen in, maar belangrijk was dat alle drie de afdelingen elkaars werk konden
doen. Op de verschillen tussen en het functioneren van de diverse soor ten ca -
valerie (de zware: kurassiers, carabiniers, en de lichte: huzaren, lansiers, chas seurs,
terwijl de dragonders verdeeld in lichte en zware dragonders een tus senvorm
vormden) zal in hoofdstuk 3 nader ingegaan worden. Hoezeer Frederik de Grote
ook geïnteresseerd was in de cavalerie, zo weinig hield hij zich bezig met de
paardenfokkerij. Ook de paarden voor de lichte cavalerie moes ten voor een
groot deel geïmporteerd worden uit Polen, Oekraïne, en Hongarije. In 1787

werden in Oost- en West-Pruisen Landespferdezuchten op gericht, wat tot re -
sul taat had dat Pruisen in 1800 al 1500 zelf gefokte huzarenpaarden kon leveren.
Ook Napoleon kon enkele jaren later (1806-1812) van de Pruisische paarden fok -
ke rij profiteren, toen hij Pruisen verslagen had.92

De nieuwe strijdwijze van de cavalerie had tot gevolg dat zij niet meer door de
eigen infanterie en artillerie beschermd kon worden. Daarom werd de rij den de
artillerie ontwikkeld, die samen met de cavalerie optrok en de vijandelijke in -
fanterie op een afstand moest houden. De afdelingen van de rijdende artillerie
werden bij de cavalerie ingedeeld. Het belangrijkste verschil tussen de cavalerie
van vóór Frederik de Grote en die tijdens zijn koningsschap was dat, hoewel de
Pruisische cavaleristen altijd al voortreffelijke ruiters waren, ze leerden om samen
met hun wapenbroeders op te treden, terwijl ze vroeger als eenlingen ope reer -
den.93 Ieder regiment had een eigen rijschool, waar ruiters én paarden werden
opgeleid.

Het Pruisische leger was vooral goed in charges, terwijl het Oostenrijkse leger
beter was in het optreden met de lichte cavalerie. Net zoals Napoleon pro ble men
in Rusland had met foeragering, het winnen van inlichtingen en de flank be scher -
ming ten gevolge van het wegvallen van de lichte cavalerie, had Frederik de Grote
hier al jaren eerder problemen mee. Als dit beter verzorgd was ge weest, had hij
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nog meer successen behaald.94 Wel had het Pruisische leger vedettes (schild wach -
ten te paard) in dienst die, in tegenstelling tot de cavalerie, met vuurwapens
bewapend waren en spionnen en deserteurs gevangen moesten nemen en ook
de flanken moesten beschermen. Om te zorgen dat ze zelf niet deserteerden,
waar ze omdat ze individueel werkten meer mogelijkheden toe hadden dan
een soldaat uit de troep, waren het zoons van boeren en kleine grondbezitters,
die aansprakelijk werden gesteld als hun zoon deserteerde. Een zelfde tactiek
paste Napoleon ook toe bij het rekruteren van burgers als voermannen voor de
artillerietrein, totdat hij vanaf 1800 dat werk door militairen liet verrichten.95

Andere landen volgden de methode van Frederik de Grote na. Ook Napo leon,
maar die had lang niet zulke goede ruiters en paarden en daarnaast ontbrak hem
de tijd om die op te leiden. Bovendien ‘consumeerde’ Napoleon in betrek ke lijk
korte tijd zoveel paarden, dat de fokkerij niet meer voor voldoende aanwas kon
zorgen. In de Tweede Wereldoorlog konden de Russen naar believen in korte tijd
enorme hoeveelheden nieuwe tanks bouwen, maar de tijd om nieuwe paarden
beschikbaar te krijgen bedraagt minimaal zeven jaar (elf maanden draagtijd en
zes jaar voordat een paard oud genoeg is om dienst te doen). Een fok pro gram ma
opgezet in 1813, toen de nood het hoogst was, zou dus pas in 1820 effect gehad
hebben, toen redding allang niet meer mogelijk was.96

Tegelijkertijd met de modernisering van het optreden van de cavalerie in
Pruisen was ook in Frankrijk, dankzij maarschalk Maurice de Saxe, eenzelfde
proces op gang gekomen. Hij liet infanterie en cavalerie gezamenlijk aanvallen,
gesteund door enkele kanonnen: ‘la complémentairité des trois armes’. Zijn
ideeën werden door graaf Drummond de Melfort verwoord in Travail sur la
cavalérie (1748) waarin gewezen werd op het belang van een goede conditie van
de paarden van de cavalerie. Een charge in galop, zoals ook Frederik de Grote
van Pruisen propageerde, was alleen mogelijk met goed getrainde paarden.
Datzelfde gold voor het kunnen achtervolgen van de verslagen en vluchtende
vijand. ‘Il faut les galoper courir à toutes jambes en escadrons et les mettre peu
à peu en haleine’.97 Om die reden werden de jonge paarden bij aankomst op de
remontedepots gewend aan dagelijkse beweging, zonder en onder het zadel. Met
deze nieuwe tactiek moest ook de rijopleiding veranderen. Als vervanging van de
oude rijkunst uit Italië (midden zestiende eeuw), die berustte op het ge vecht
tussen twee ruiters, zoals bij toernooien, kwam de ‘équitation in stinc tive ré -
gula risée’ met het chargeren in galop. Tevens introduceerde hij met een lichte
cavalerie ‘sur le modèle hongroise’ de ‘petite guerre’ die berustte op het ver ras -
send bezetten van een gebied door middel van hinderlagen en het voortdurend
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Titelplaat van La méthode nouvelle et invention extraordinaire de dresser les chevaux (1657)
van William Cavendish, hertog van Newcastle. Onder een afbeelding (plaat 35) uit dit boek
van een ridder te paard voor zijn kasteel.
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99 Genoemd kunnen worden: Le parfait Maréchal, Qui enseigne à Connaitre la Beauté, la

Bonté, et les Défauts Des Chevaux van De Solleysel (1664), waarin vele paardenziekten en
hun behandeling worden beschreven. Gevolgd door zijn Nouvelle Methode pour dresser les
Chevaux en suivant la nature et mesme la perfectionnant par la subtilité (1677), waarbij hij
aantekent annotaties toegevoegd te hebben om het werk van de hertog van Newcastle be -
grijpelijker te maken bij moeilijke passages. École de cavalérie, contenant La Connoissance,
instruction et la conservation du cheval van François Robichon de la Guérinière (1729). In
1734 schreef Gaspard de Saunier, ecuyer de l’Académie de l’Illustre Université à Leyden, La
parfaite Connaissance des Chevaux. Leur Anatomie, leur bonnes et mauvaises Qualités, leurs
Maladies et les Remèdes. En in 1741 verscheen Le nouveau parfait Maréchal ou La connois -
sance générale et universelle du cheval van F.A. de Garsault. Heel belangrijk was ook Claude
Bourgelat, ecuyer van de École d’Équitation te Lyon, die in zijn Élémens d’hippia trique
(1750-1753) het idee voor een school voor paardengeneeskunde ontwikkelde en met zijn
vriend Bertin, minister van Financiën onder Lodewijk XV, de stichting van zo’n school
bewerkstelligde. Zie hoofdstuk 8.

bestoken en uitputten van de vijand, letterlijk dus een guerillaoorlog. Toch bleek
in de Zevenjarige oorlog (1756-1763) tussen Frankrijk, Oostenrijk, Rusland,
Saksen-Polen enerzijds en Groot-Britttannië en Pruisen anderzijds dat de Franse
cavalerieopleiding niet goed was. Onder minister Choiseul werden vijf nieuwe
cavaleriescholen opgericht, waar de rijkunst volgens de nieuwe inzichten zou
worden onderwezen. In 1771 werden de nieuw opgerichte scholen gesloten en
vervangen door de in 1766 gebouwde École d’application de Cavalérie of École de
Saumur, waar behalve rijkunst ook hippiatrie wordt onderwezen.98 In dezelfde
gebouwen vindt tegenwoordig nog steeds de opleiding van de cavaleristen
plaats.

De door Frederik de Grote en Maurice de Saxe geïntroduceerde wijze van aan -
vallen had grote invloed op het onderricht in de rijkunst op de ruiter scho len.
Vanaf de zestiende eeuw was de kunst van het ‘te paard rijden’ onderwezen
volgens de principes van de Italiaanse school. De publicatie in 1657 van Méthode
nouvelle et invention extraordinaire de dresser les chevaux van Cavendish, de
hertog van Newcastle, werd gevolgd door diverse hippologische én hippia tri sche
werken van ‘ecuyers’ (stalmeesters) die een belangrijke rol hebben gespeeld bij
het ‘rijp maken van de geesten’ voor de oprichting van de eerste veterinaire school
in Lyon in 1762.99 De bijdrage die de verschillende ecuyers aan de kennis der
hippologie en hippiatrie geleverd hebben, is aanzienlijk.

Met de verandering in het optreden van de cavalerie op het slagveld, werden
de lessen in het ‘hoge school rijden’ als hoogste vorm van dressuur voor de
cavalerist echter niet meer zo belangrijk geacht. Belangrijker werd het in goede
orde met geheven sabel, het paard met één hand besturend in volle vaart op de
vijand af galopperen, terwijl het goed kunnen uitvoeren van de ‘capriole’ (het
paard met de achterbenen achteruit laten slaan) en de ‘pirouette’ voor het pres -
teren op het slagveld minder belangrijk geacht werd.
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Overigens zou de Engelse kapitein der cavalerie Louis Edward Nolan (1818-1854)
er vele decennia later op wijzen dat ‘gentleness in training’ en dressuur zon der
dwang (en zware stang) zeer belangrijk was voor het latere functioneren van
het krijgspaard in de strijd:

Every charge against cavalry should end in a mêlee involving hand-to-hand fighting between

riders. To win meant having total control of the horse and the ability to pirouette [met één

hand]. To swing your mount round on its haunches [achterhand] gave the rider a

considerable advantage in gaining his opponent’s weaker side – normally the left.100

Waarmee hij aangaf dat goede dressuurtraining wel degelijk nog van groot
belang was bij de moderne wijze van optreden van de cavalerie. Nolan, die ook
in hoofdstuk 3 nog geciteerd zal worden, speelde in ‘The Charge of the Light
Brigade’ tijdens de slag bij Balaclava (Krimoorlog, 1854) een omstreden rol als
overbrenger van het verkeerd begrepen bevel tot de charge op de Russische ar til -
lerie, waarbij hij met 400 medestrijders en 5.000 paarden van de Lichte Brigade
zou sneuvelen.101 Een charge die door Grbasic en Vuksic omschreven wordt als
‘The last one reminiscent of the period of Napoléonic wars’.102 Een charge ook
die door Alfred Lord Tennyson vereeuwigd werd in zijn indrukwekkende gedicht,
waarin, zoals in onderstaand fragment, de galopperende paarden als het ware
te horen zijn:

Forward, the Light Brigade!

Was there a man dismay’d?

Not tho’ the soldiers knew

Some one had blunder’d

Their’s not to make reply

Their’s not to reason why

Their’s but to do and die:

Into the valley of Death

Rode the six hundred.

2.4 N A P O L E O N

Frederik de Grote was zo succesvol dankzij zijn uitstekende ruiters en de grote
discipline waarmee zij onder hun generaals Von Zieten en Von Seidlitz op het
slagveld opereerden en vooral het terugvallen op het gebruik van de blanke sabel
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als wapen van de cavalerie. Napoleon voegde hier nog een andere factor aan
toe. De grote snelheid van verplaatsing van grote massa’s soldaten van zijn leger
vormde een belangrijk onderdeel van zijn tactiek. Hij liet zijn infanterie snel ler
lopen dan gebruikelijk. Het ging er niet om dat de soldaten verder kwamen, maar
dat ze ergens sneller kwamen. Door zijn infanterie gedeeltelijk in gere kwi reerde
wagens, gedeeltelijk met boten te vervoeren, wist hij in 1806 zijn troepen in negen
dagen 700 kilometer te laten afleggen. Normaal werd, met 30 kilo be pak king, 50

kilometer per dag afgelegd.103 ‘De macht van het leger is zijn massa vermenig -
vuldigd met zijn snelheid’, is een uitspraak van Napoleon.104 Hij probeerde zich
niet meester te maken van versterkte steden. Zijn hoofddoel was om het leger
van de tegenstander vernietigend te verslaan. Om dat te verwezenlijken liet hij
eerst de lichte cavalerie op verkenning gaan, waar hij grote hoeveelheden bere den
legereenheden voor nodig had.

Na de revolutie van 1789 waren in Frankrijk nauwelijks geschikte oorlogs -
paarden beschikbaar. De ‘haras royaux’ waren, als kwalijke herinneringen aan het
Ancien Régime, 29 januari 1790 door de Assemblée Nationale Constituante ge -
sloten en het fokmateriaal openbaar verkocht.105 Ruim 1.200 dekhengsten (40%
van het totale aantal dekhengsten in Frankrijk) van topkwaliteit verdwenen als
rijpaard in de stallen van ‘les citoyens’, om nooit meer een merrie tot dienst te
zijn. Kortom de toekomst van het Franse paard, dat door de sinds 1750 heer sende
anglomanie (de mode om zoveel mogelijk kruisingen met het Engelse volbloed
uit te voeren) toch al sterk in kwaliteit was achteruit gegaan, zag er somber uit.106

Napoleon stelde, in een poging het tij te keren, direct nadat hij aan het bewind was
gekomen de stoeterijen weer in en organiseerde een ‘Service de Remontes’ met
generaal van de cavalerie Bourcier aan het hoofd om aan paarden te komen.107

In vergelijking met Frederik de Grote was Napoleon wel ver in het nadeel voor
wat betreft de geschiktheid van zijn paarden om als krijgspaard te fungeren.
Het Normandische paard, waar een groot deel van zijn cavalerie uit bestond, was
van oorsprong een koetspaard, dat goed kon draven, maar een matige ga lop peur
was en bovendien was het niet goed bestand tegen ontberingen.108 Ook waren
de kwaliteit, de discipline en de opleiding van zijn ruiters en hun paarden van
aanzienlijk lager niveau dan in het Pruisische leger. Daar stond tegenover dat het
enthousiasme van zijn cavaleristen veel goed maakte. Datzelfde gold overi gens
niet voor de Franse paarden getuige de brief van generaal E.M.A.C. Nansouty
(1768-1815) uit 1812 tijdens de veldtocht naar Rusland aan J. Murat (1767-1815):
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‘Les chevaux de mes cuirassiers ne sont pas soutenus par le patriotisme, ils
tombent le long des routes’.109

In de napoleontische tijd waren het niet zozeer nieuwe wapens die een be -
slissende rol speelden, maar veeleer vernieuwingen op strategisch, tactisch en
organisatorisch gebied. Daarbij ging het om zaken als de introductie van divisies
als zelfstandig opererende eenheden, nadruk op de snelheid, het afzien van be -
le geringen en de massale inzet van artillerie op het slagveld. Dit laatste was
gericht tegen vijandelijke infanterieformaties. Doordat de enorme legers in
kleinere ver banden werden opgedeeld en deze elk langs een eigen route op -
rukten, was het weer mogelijk om, zoals ook in de tijd vóór 1650 het geval was,
‘van het land te leven’. Het verloop van de operaties werd voor een belangrijk deel
door de mo gelijkheid van foerage bepaald. Het leven van het land was ei gen -
lijk pas mogelijk vanaf eind mei, als er gras groeide dat gemaaid kon wor den.
De foe rage voor de vele paarden, waar een leger uit bestond, werd verzorgd door
de ca valerie die van grote afstanden (tot wel vijftien kilometer) met ‘bidets’
(ba ga ge paardjes) gras moest halen. Dit gras bevatte veel vocht en was weinig
voedzaam, zodat er grote hoeveelheden nodig waren. In de herfst kregen de
paarden droge foerage (uitgerijpt graan en hooi), die voedzamer was. Al in de
zeventiende eeuw werden magazijnen toegepast, waar in het najaar het graan
werd opgeslagen dat in het volgend jaar bij een veldtocht van pas zou komen.
Ook Napoleon zorgde ervoor dat langs de routes waarlangs zijn legers zouden
optrekken voldoende voorraad aanwezig was.110

Naast de tactische vernieuwingen die Napoleon doorvoerde was een be lang -
rijke factor die bij de successen van het Franse leger al vanaf de revolutie een
grote rol speelde, het feit dat de soldaten, hoewel niet bijzonder goed geoefend,
vervuld waren van de wil hun land te verdedigen en uit te breiden, terwijl jonge,
bekwame en succesvolle officieren veel grotere mogelijkheden op promotie
kregen, dan ze onder het Ancien Régime gekregen zouden hebben. Ook de Franse
overmacht aan manschappen, kort na de revolutie veelal vrijwilligers, na 1798

dankzij de conscriptie111, was een factor van betekenis. Eind 1794 telde het
Franse leger een miljoen manschappen.112

Tijdens de veldtocht naar Rusland leed Napoleon enorme verliezen, zowel op
de heenreis als op de terugtocht. Slechts een relatief klein deel van de mili tairen
keerde terug. Voor de paarden gold dat evenzeer. De operatie luidde het einde
van de ‘Grande Armée’ in. Ter illustratie van de rampzalige omstan dig heden
waaronder het Franse leger tijdens de veldtocht in Rusland moest opereren,
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volgen hieronder gedeelten uit de verslagen van de in het Franse leger dienende
cavalerieofficier C.A. Geisweit van der Netten en de Franse maarschalk Armand
de Caulaincourt.113 Beide verslagen schetsen een ontluisterend beeld van de wijze
waarop tijdens die veldtocht met de behoeften en noden van de krijgspaarden
is omgesprongen.

Geisweit van der Netten deed in 1815 verslag van zijn ervaringen als officier
van het Franse leger:

De onderscheidene veldtogten waarvan wij ooggetuigen zijn geweest, en bijzonder die in

Rusland, leveren ons veel stof tot nadenken op weegens de middelen, die aangewend kunnen

worden om de gezondheid der krijgspaarden te bewaren, daar aan dezelver verzuimenis zoo

niet alleen, tenminste grootendeels de slechte staat der kavalerij en het groot verlies aan

paarden is toe te schrijven welke bij het Fransche leger aldaar heeft plaatsgehad en die van

de beslissendsten invloed op het krijgsgeluk moest zijn, in een land welks vlakke gesteldheid

de kavalerij de hoofdrol aanbood, en waarin de uitmuntend beredene Russische ruiterij

alleen door eene overmagt in datzelfde wapen beperkt kon worden.114

Vol lof is hij over de kwaliteit van de paarden van de Russische cavalerie en ar til -
lerie: ‘[...] in de kracht huns levens en met eene zorgvuldigheid gekozen waar van
men bij het Fransche leger nimmer een voorbeeld had gezien.115 De Franse remon -
te paarden waren gewend aan warme stallen, veel voer en weinig beweging, ze
zagen er ‘glad van haar en vleezig uit, maar [...] waren letterlijk vet gemest met
meelspijzen en aardappels en waren ongewoon aan de verandering van leef -
regel en vermoeijenissen [...]’.116 Het lot van een cavalerie die uit spaarzaamheid
pas korte tijd voor het openen van een veldtocht haar paarden aanschafte ligt
voor de hand: De paarden kregen niet de tijd te wennen aan de moeilijke
omstandigheden en kregen niet het voedsel om de nodige krachten op te doen
‘om in de haver te komen’. Als het paard geluk had om eerst enige honderden
kilometers te moeten lopen alvorens de strijd aan te moeten gaan, was het ten -
minste enigszins gehard’. ‘[...] Bij deze verderfelijke oorzaken voegt zich nog de
heerschende onkunde des gemeenen ruiters in de doelmatige behandeling des
paards’.117 Geisweit van der Netten is dus duidelijk in het aangeven van de oor -
zaken die voor een belangrijk gedeelte het mislukken van de veldtocht tot
gevolg hadden.
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De militair-historische literatuur munt niet uit in het doen van mededelingen
over de gezondheidsbewaking van de oorlogspaarden. Sterker nog, er wordt vrij -
wel geen aandacht besteed aan gezondheid, ziekte of dood ervan. Op een enkele
uitzondering na. Maarschalk Armand de Caulaincourt is in zijn memoires van
de campagne naar Rusland uitgebreid ingegaan op de problemen, die vooral de
Russische winter opriep en de vermijdbare fouten die gemaakt zijn, waardoor er
van de ruim 175.000 paarden waarmee de Grande Armée juni 1812 vertrok, uit -
eindelijk slechts 1.500 in Frankrijk terugkeerden. Zonder rekening te houden
met de klimatologische omstandigheden werd de 1.300 kilometer lange veld -
tocht gestart. Niet alleen waren de soldaten niet voorbereid op de winter: geen
handschoenen, geen laarzen, geen oorbedekkende mutsen, ook de paarden
waren dat niet.118

Ten gevolge van de paardenverslindende campagnes die Napoleon in voor -
gaande jaren gevoerd had, bestond de Franse paardenpopulatie voor een groot
gedeelte uit te jonge, niet geharde dieren, die slap en vet uit de remontedepots
zonder doelmatige training en voorbereiding op weg werden gestuurd. Het eerste
deel van de onderneming verliep soepel. Duitsland was een ‘bevriend’ land, de
foeragering was in orde: 10.000 ossen trokken de wagens met haver en hooi (en
als de wagen leeg was werden de ossen geslacht om als voedsel voor de 450.000

soldaten te dienen), het weer was goed. Niets leek een voorspoedige veldtocht
in de weg te staan.119

Maar in Polen begonnen de problemen. De wegen werden slechter of be ston -
den helemaal niet, waardoor de ossen het tempo van de paarden niet konden
bijbenen en de foeragering dus haperingen ging vertonen. De uitgehongerde
paarden kregen zelfs riet van de dakbedekking van de Poolse boerderijen te eten.
De haver en gerst op het land, die nog niet rijp was, werd geoogst en veroor zaak -
te duizenden dodelijke koliekslachtoffers. De voorraden graan bij de Poolse
boeren, waarop Napoleon had gerekend, bleken niet te bestaan ten gevolge van de
slechte oogst van het voorgaande jaar. Een periode van zeer slecht, nat weer eiste
binnen enkele dagen het leven van 10.000 paarden.120 Dit alles had tot resultaat
dat toen de Niemen, de grensrivier tussen Polen en Litouwen, werd bereikt de
helft van het Franse paardenbestand onbruikbaar of reeds overleden was.121

Het Russische leger bleef zich terugtrekken ontliep de strijd en Napoleon
bleef proberen het te achterhalen. In augustus konden zijn paarden al niet meer.
De chef-staf van de maarschalk Murat, commandant van de cavalerie, generaal
A.D. Belliard (1769-1832) zei bij een ondervraging door Napoleon: ‘De cavalerie
is uitgeput, de te lange marsen vernietigen haar en bij de charges ziet men dat
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dappere mannen verplicht zijn hen achter te laten, omdat ze niet meer in staat
zijn in een versnelde ren aan te vallen’.122 In de mêlée (het man tegen man
gevecht) moesten de Franse cavaleristen afstijgen en hun paard achterlaten of
achter zich aan meetrekken. De paarden werden niet meer beslagen, omdat de
smederijen achter gebleven waren. Er waren geen ijzers en nagels. Foerage voor
de paarden moest bijna twintig kilometer ver weg gezocht worden, een bezig -
heid die door de overal rondtrekkende kozakken levensgevaarlijk was.123 De
cavalerie was niet in staat patrouilles uit te zenden en ook bescherming van de
flanken was niet meer mogelijk. ‘De kozakken bewaakten zichzelf beter dan wij,
ze gingen beter met hun paarden om dan wij, hun paarden hielden de charges
beter vol’.124

Ten gevolge van de door de Russen toegepaste tactiek van de verschroeide
aarde werd de voedselvoorziening in Rusland niet veel beter, met als resultaat
dat in Moskou uiteindelijk slechts een kwart van de paarden arriveerde. En toen
moest de winter nog beginnen! De Caulaincourt die de Russische winter door
zijn vierjarig verblijf daar als ambassadeur uit ervaring kende en wist dat de win -
ter er van de ene op de andere dag invalt, trachtte Napoleon over te halen zo snel
mogelijk naar Frankrijk terug te gaan. Maar die aarzelde, hopende dat Alexan -
der vrede zou willen sluiten, en overwoog zelfs de winter in Rusland te blijven,
waardoor kostbare tijd verloren ging.125

Volgens De Caulaincourt was Napoleon volkomen blind voor de realiteit en
luisterde hij teveel naar zijn zwager Murat, die beweerde dat de kozakken niet
meer wilden vechten en dat het Russische leger vrede wilde. Over de kozakken
zegt De Caulaincourt ‘Het zijn betere ruiters dan wij, ze rijden op leniger paar -
den dan wij, ze ontlopen ons als dat moet en ze achtervolgen ons als dat in hun
voordeel is en ze maken geen overbodige bewegingen, waarmee wij onze paar den
vermoeien’.126 Op 18 oktober 1812 werd de terugtocht aanvaard en op 2 no vem -
ber viel de eerste sneeuw. De aanvallen van de kozakken op de achterhoede,
die niet meer door de lichte cavalerie beschermd kon worden, werden heviger.
Het sneeuw de, dooide en vervolgens ging het vriezen waardoor de wegen
spiegelglad werden.

Men kan zich de staat waarin de paarden, waarvan er niet een beslagen was zoals de kli -

maats omstandigheden daar het vereisen, zich bevonden, voorstellen. Al sterk verzwakt

door de vermoeidheid en de ontberingen vielen de dieren bij iedere stap en ze konden geen

steun vinden om weer op te staan. Na enige vergeefse pogingen bleven ze uitgestrekt op de
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grond liggen, het was onmogelijk hen weer in de benen te krijgen. Wegglijdend van de weg

werden ze in groten getale achtergelaten. De grote rampen van onze terugtocht dateren vanaf

die tijd.127

Bij een rust van twee dagen (13-14 november) in Smolensk liet De Caulaincourt,
op advies van Poolse eenheden die ervaring hadden met winterse omstandig -
he den, alle paarden van de ‘équipage impérial’ op drie klampen (kalkoenen)
zetten. Zelfs ’s nachts werkten de smeden die overdag voor de artillerie werkten,
door. De Caulaincourt stelde Napoleon voor de hele cavalerie op kalkoenen te
zetten, maar volgens Napoleon was dat niet nodig. Het zou overigens ook niet
mo gelijk geweest zijn, want de aambeelden, ijzers en nagels waren weggegooid
om plaats te maken voor buit.128 Behalve de ‘équipage impérial’ werd ook de Ne -
 der  landse rijdende artillerie op scherp beslag geplaatst. Op een dag passeerden
ze in hoog tempo het rijtuig van de keizer, die verbaasd uitriep: ‘Quelle est cette
artillerie?’129

Vele paarden gingen dood tijdens de terugtocht, niet in de eerste plaats van de
honger, maar vooral van de dorst. Als men een wak hakte, was het de volgende dag
weer dicht gevroren. Het hakken op zich was al een probleem, want gereed schap
om mee te hakken was er niet. Bovendien waren de ruiters ’s avonds zo koud en
moe dat ze eerst een vuurtje maakten en vervolgens hun paard vergaten en de
hele nacht opgetuigd lieten staan. De verliezen aan paarden waren volgens
De Caulaincourt bij zijn équipage aanzienlijk lager dan bij de rest van de
cavalerie, omdat er door hem nauwlettend op naleving van de voorschriften
werd toegezien.130 Bij het oversteken van de Berezina (28 november) schrijft De
Caulaincourt: ‘Onze cavalerie, met uitzondering van de Garde, bestaat uit niet
meer dan geïsoleerde benden, die de dorpen aan de oevers doortrekken, waar
de kozakken en de boeren hen een vreselijke oorlog bezorgen’.131

Op 5 december verliet Napoleon zijn leger en vertrok naar Frankrijk. Terug -
ziend op de campagne verklaarde hij later: ‘Het is de winter die ons gedood
heeft. Wij zijn slachtoffers van het klimaat. Het mooie weer [van september]
heeft me bedrogen. Alles is verkeerd gegaan, omdat ik te lang in Moskou ben
ge bleven’.132 Waarbij hij gemakshalve vergeet dat hij bij binnenkomst van Moskou
al 75% van zijn cavalerie was kwijtgeraakt. De Caulaincourt overleed in 1827 aan
maagkanker. Zijn memoires werden pas in 1933 uitgegeven, toen zijn familie
deze eindelijk voor publicatie vrijgaf.
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2.5 C O N C LU S I E

De inzet van het militaire paard in de krijgsvoering kent een lange voor ge schie -
denis die begint in de oudheid. In de geschiedenis van de cavalerie zijn diverse
momenten aan te wijzen, die als evenzoveel keerpunten in haar functioneren
zijn te beschouwen. Honderden jaren lang werd het aangespannen paard voor
de tweewielige strijdwagen bij de beschaafde volkeren, zoals de Soemeriërs, de
Egyp tenaren, de Assyriërs en de Grieken, in de oorlog gebruikt, maar pas rond
700 v. Chr. was er sprake van cavalerie. Door selectie en gerichte fokkerij kwa -
men er geleidelijk steeds grotere en sterkere paarden, zodat de Romeinen al
ge pan tser de paarden konden gebruiken, met een schofthoogte die 25 centimeter
groter was dan die van de Griekse paarden uit de tijd van Homerus.

Een belangrijk moment in de evolutie van de cavalerie was de uitvinding van
de stijgbeugel, waardoor de ruiter in staat werd gesteld met veel meer kracht en
precisie zijn zwaard of lans te gebruiken. De onoverwinnelijk geachte middel -
eeuwse ridders beheersten, zolang ze te paard zaten, lange tijd het strijdtoneel,
totdat tijdens de Gulden Sporenslag bleek dat met pieken gewapend voetvolk een
ridder te paard eenvoudig de baas was. De harnassen beschermden ruiter en paard
niet meer voldoende, zodat de tijdsduur van een charge bepalend werd voor de
overlevingskansen van de ruiters en dus waren snellere paarden vereist. In de
late middeleeuwen voltrok zich dan ook een beslissende wijziging in de oor -
logs voe ring. Vanaf dat moment kregen de zwaar gepantserde ruiters voor het
eerst te maken met serieuze weerstand van voetsoldaten bewapend met spiesen
en vuur wa pens. Voor de krachtsverhouding tussen cavalerist en in fan terist was
de uitvinding van het buskruit en vooral van de daarna ontwikkelde hand -
vuurwapens immers van groter belang. Door de massale inzet van draag bare
vuurwapens ging de infanterie in plaats van de cavalerie voortaan het slagveld
domineren. Van de vijftiende tot het begin van de twintigste eeuw dwon gen
verbeteringen in de wapentechniek (vuursteengeweer, percussie, achter laders,
piek, bajonet) het bereden wapen steeds weer tot aanpassing van zijn uitrusting
en tactiek.

Minder pantsering, waardoor lichtere, snellere paarden gebruikt konden
worden, werd ingevoerd, samen met het gebruik van vuurwapens door de ca -
va leristen. Dit laatste bleek geen succes. Het laden, richten en schieten gezeten
op een bewegend paard bleek, zelfs toen het radslot als ontstekingsmechanisme
was ingevoerd, te moeilijk. De oplossing, ontwikkeld door Frederik de Grote en
Maurice de Saxe, was een terugkeer naar het blanke wapen, waardoor de cava  le -
rie met steun van de rijdende artillerie weer de belangrijke rol kon spelen, die hij
voor de komst van de vuurwapens gespeeld had. Napoleon bouwde voort op de
ideeën van Frederik de Grote, waarbij hij vooral de nadruk legde op snelheid.
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Zowel Frederik de Grote als Napoleon zorgden voor een omschakeling van de
staatsstoeterijen, waardoor de fokkerij van lichtere en vooral snellere paarden
bevorderd werd.

Het laatste keerpunt voor de cavalerie als bereden wapen betekende de
introductie van de mitrailleur, waartegen de paarden niet bestand bleken. Het
antwoord van de cavalerie kwam een kleine dertig jaar later met het eerste
optreden van de tank. Door zijn surplus aan stootkracht zou de tank de plaats
van het paard als aanvalswapen gaan innemen.

Het betekende overigens niet het einde van het gebruik van paarden in de
oorlog. Bij de behandeling van de ‘trein’ voor artillerie, genie en foerage in het
volgende hoofdstuk zal hierop nog nader ingegaan worden. Zoals uit het voor -
gaande duidelijk geworden zal zijn, waren het uiterlijk en de kwaliteiten die van
het krijgspaard verwacht werden, even gevarieerd als de eisen die door de oor log -
voerende mens aan hem gesteld werden. In het volgende hoofdstuk zal nader
ingegaan worden op die eisen die afhankelijk van bij welk wapen het paard
werd ingezet, aanzienlijk konden verschillen
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Links: officier der huzaren; rechts: lichte ruiter; onder: kozak. Uit: Vallet, Le chic à cheval: histoire
pittoresque de l’équitation (1891). Zie verder paragraaf 3.4.
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3.1 I N L E I D I N G

Nadat in het vorige hoofdstuk in grote lijnen vooral de rol van het paard in de
geschiedenis van de cavalerie besproken is, zal in dit hoofdstuk de geschiedenis,
de functie en de speciale taken en structuur van de verschillende leger onder -
delen, waar het paard als rij- of trekdier ingeschakeld werd, worden onderzocht
en zal antwoord gegeven worden op de vragen op welke verschillende wijzen het
paard werd ingezet in de oorlogsvoering en of er wat dat betreft veel verschil
bestond tussen de verschillende oorlog voerende landen. Welke problemen
deden zich bij het strijden met paarden voor?

Het briesend paard moet eind’lijk sneven

Hoe snel het draav’ in ’t oorlogsveld

’t kan niemand d’overwinning geven

zijn grote sterkte baat geen held

Psalm 33: 9

3.2 G E S C H I E D E N I S

Hoewel de tekst van bovenstaande psalm anders kan doen vermoeden, kan
gesteld worden dat, ofschoon ongetwijfeld vele paarden gesneefd zijn in het
oorlogsgeweld, bij de vele overwinningen die behaald zijn in de afgelopen 2.500

jaar, de sterkte van het paard een zeer belangrijke rol heeft gespeeld. In eerste
instantie fungeerde het paard als wild dier en ook de eerste twee millennia na
zijn domesticatie, als voedselbron (melk en vlees) voor de steentijdmens en werd
er van zijn kracht nog geen gebruik gemaakt.

65

3  H E T  K R I J G S PA A R D
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Op grond van recente archeologische vondsten kan als vaststaand aangenomen
worden dat de eerste domesticatie heeft plaatsgevonden rond 3.500 v. Chr. in
het gebied tussen de Kaspische en de Zwarte Zee.1 Enige honderden jaren vóór
de uitvinding van het wiel in het eneolithicum (kopertijd, die beperkt bleef tot
de Balkan en de Donaulanden), liggend tussen het neolithicum en de bronstijd,
leefden daar mensen, die het wilde paard dat daar in grote kuddes op de uit -
ge  strekte steppen van Oekraïne en Mongolië leefde, gedomesticeerd hebben.
Niet alleen werd het paard door hen geconsumeerd, zoals uit talloze botresten
met schraapsporen is gebleken, maar ook werd het als melkproducent ge hou den,
zoals uit chemisch onderzoek van voedselresten op aardewerk is gebleken. Nog in -
te ressanter is het feit dat vijf van de vijftien gevonden paarden onder ka ken slijtage
vertoonden aan de voorrand van de tweede premolaar (melkkies) die alleen op
kan treden bij het gebruik van een bit. Het bit ligt bij het paard op het tan den -
loze deel van de onderkaak (laag of diasteem) tussen de snijtanden en de voorste
(melk)kiezen en kan in contact komen met die kiezen, waardoor een typische
slijtage optreedt, die alleen te zien is bij paarden die met een bit wor den bereden
en nooit bij een wild paard. Bovendien vertoonden enkele onderkaken af wij -
kingen die aan periostitis (beenvliesontsteking) toegeschreven moeten worden
ter hoogte van het diasteem, door irritatie van het bit. Met be hulp van geavan -
ceerde C-14 dateringsmethode werd de ouderdom van de botten op 5.521-5.363

jaar bepaald.2 Een eerder onderzoek in dezelfde streek (op de westelijke oever
van de Dnjepr, 400 km ten noorden van de Zwarte Zee en 250 km ten zuiden
van Kiev) gaf overeenkomstige uitkomsten.3

Het toenmalige wilde paard (136-142 cm) was ongetwijfeld niet sterk genoeg
om een volwassen man te dragen en voertuigen om het als trekdier te gebruiken
waren nog niet uitgevonden. Pas vanaf het begin van het tweede millennium
v. Chr. werd het gedomesticeerde paard door selectie geschikt de rol van de os
en de ezel over te nemen als trekdier en enige honderden jaren later werd het
pas als rijdier voor de oorlogsvoering ingezet.4

In het begin zal het uiterlijk van het krijgspaard niet veel verschild hebben van
het huidige, in de vorige eeuw net voor uitsterven behoede, Przewalski paard.5

1 Anthony, The horse, the wheel and language, 19.
2 Outram, ‘The earliest horse harnessing and milking’, 1334.
3 Anthony, ‘The origin of horseback riding’.44-45; Diamond, Guns, germs and steel, 77.
4 Keegan, A history of warfare, 156.
5 Anthony, The horse, the wheel and language, 479. Het Przewalskipaard dankt zijn naam aan

de Poolse generaal N.M. Przewalski (1839-1888) die in 1881 voor het eerst het enige nog
bestaande wilde paard beschreven heeft. Tussen 1899 en 1901 werden door een Russische
edelman, Fredric von Falz Fein en een Duitse ‘dierenverzamelaar’ Carl Hagenbeck in Mon -
golië tientallen Przewalskipaarden gevangen. Alle nu levende Przewalskipaarden stammen
van ongeveer vijftien van die gevangen paarden af, want de nog in het wild levende
exemplaren werden na de tweede wereldoorlog door jacht uitgeroeid. Nakomelingen van de
gevangen paarden werden in 1992 weer in het wild uitgezet in Mongolië en gedijen daar goed.
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Genetisch wel, want mitochondriaal DNA-onderzoek6 heeft aangetoond dat
het hedendaagse paard afstamt van verschillende oerouders (polyfyletisch), maar
niet van het Przewalskipaard.7 Het Przewalskipaard is een gedrongen pony met
sterke benen, een korte rug met aalstreep, een zwaar hoofd en opstaande manen,
een kuif en een relatief korte staart. De schofthoogte varieert van 1,25 tot 1,45 m
en het is feitelijk dus een pony. Getuige het uiterlijk van de paarden van het in
1974 in Xi’an ontdekte terracotta leger van de eerste keizer van China Qin Shi
Huangdi (259-210 v. Chr.) was in China in de derde eeuw voor onze jaartelling de
overeenkomst tussen het krijgspaard en het Przewalskipaard8 nog steeds groot,
terwijl meer naar het westen selectie en gerichte fok geleid hadden tot aan -
zienlijk lichtere, snellere en hoger in het bloed staande paardjes. De paarden op
de friezen van het Parthenon, op de Acropolis van Athene, lijken wel minia tuur
Engelse volbloeden, dankzij de contacten die de paardenminnende Grieken
met de Perzen hadden. De veredeling van het paard vond vooral plaats door de
Perzen, de Egyptenaren en de Arabieren, terwijl de Romeinen hun aandacht
voor al richtten op het verkrijgen van een grotere schofthoogte, om de gehar -
naste cata phractarii te kunnen dragen (zie hoofdstuk 2).

6 Wade e.a., ‘Genome sequence’, 865. Behalve het erfelijke materiaal (DNA) waaruit de chromo -
somen bestaan, bevindt zich in iedere lichaamscel in de mitochondriën, de energiefabriekjes
van de cel, mitochondriaal DNA (mtDNA), dat uitsluitend via de moeder wordt overgeërfd.
Afgezien van mutaties, wordt dit mtDNA onveranderd aan de volgende generatie door -
gegeven en is het mogelijk aan de hand van veranderingen in het mtDNA de afstamming
van en de verwantschap tussen de verschillende vertegenwoordigers van een bepaalde
diersoort (species) te bepalen. Op deze wijze is vastgesteld dat het Przewalskipaard en de
verschillende vertegenwoordigers van het gedomesticeerde paard 120.000-1.000.000 jaar
geleden een gemeenschappelijke voorvader hebben gehad. Aangezien de domesticatie van
het paard 5.000-6.000 jaar geleden plaatsvond, kan het tegenwoordige paard (Equus
caballus) dus niet van het Przewalskipaard afstammen. Mogelijk is zelfs het omgekeerde het
geval, waar zeer recent SNP-onderzoek (single-nucleotide polymorphisme) op lijkt te
wijzen. Fylogenetisch bleek het niet mogelijk E. przewalski op grond van dit onderzoek te
scheiden van E. caballus, hetgeen er op wijst dat beide subspecies nadat ze waren ontstaan
weer met elkaar kruisten of dat E. przewalski recent uit E. caballus is ontstaan.

7 Vila e.a., ‘Widespread origins of domestic horse lineages’, 474-477; Anthony, The horse, the
wheel and the language, 196. Tenminste 77 voorouderlijke merries, verdeeld over zeventien
verschillende fylogenetische takken, zijn vereist om de grote genetische variatie onder het
huidige gedomesticeerde paard te verklaren. Het mannelijke aspect, dat via het Y-chro mo -
soom wordt overgeërfd, daarentegen vertoont een veel grotere homogeniteit. Dit wijst erop
dat het aantal stamvaders van het gedomesticeerde paard aanzienlijk veel kleiner is geweest
dan het aantal stammoeders, maar tevens dat domesticatie op meerdere plaatsen heeft
plaatsgevonden.

8 Tot voor kort werd aangenomen dat het Przewalskipaard het enige wilde paard was dat nog
bestaat, doch recent mitochondriaal DNA-onderzoek lijkt uit te wijzen dat de, sterk op het
Przwewalskipaard gelijkende, Engelse Exmoorpony een volledig op zich zelf staand ras is,
zonder recente gemeenschappelijke voorouders met het Przewalskipaard of het gedo mes -
 ti ceerde paard. Zie H. Hoven, ‘Exmoor pony’s’, 16-19.
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Ook in de middeleeuwen was een groot en sterk paard belangrijk om de zwaar
gepantserde ridder te dragen en bovendien was het geschikt om het vijandelijke
voetvolk omver te rijden en te verpletteren. Met de intrede van de handvuur -
wapens veranderde dat alles aanzienlijk. De rol van de cavalerie ver an derde en
die verandering vereiste ook andere paarden. Vooral toen Frederik de Grote en
Maurice de Saxe, in navolging van het Oostenrijkse leger, een nieuw soort, veel
beweeglijker cavalerie introduceerden, ontstond de behoefte aan verschillende
soorten cavaleriepaarden. Daarnaast ontstond, toen er naast de belegerings oor -
logen, oorlogen gevoerd werden die in veldslagen uitge voch ten werden door een
toenemend belang van de veldartillerie, een grotere behoefte aan trekpaarden.
Vanaf het eind van de zeventiende eeuw nam de betekenis van de veldartillerie
enigszins toe, maar vooral onder Napoleon werd die erg belang rijk, terwijl tege -
lijker tijd het aantal belegeringen sterk afnam.

De belangrijkste eis die aan het militaire paard gesteld werd, zoals in 1677 door
De Solleysel in zijn Nouvelle methode pour dresser les chevaux vastgelegd, hield
in dat een paard van gemiddelde grootte of zelfs nog wat kleiner, het beste voor
een krijgspaard was en ongetwijfeld geschikter was voor persoonlijke gevechten
dan enorm grote paarden en dat idee bleef door de eeuwen heen dezelfde.9

Begin 1735 beschreef De la Guérinière in École de Cavalérie10 waar een geschikt
krijgspaard aan moest voldoen: het moest krachtig zijn, veel weerstand hebben,
dociel zijn, een goede mond hebben en goede billen om snel te kunnen starten
en stoppen en een schofthoogte van 4 voet 9 à 10 duim (± 150 cm).11

De bekende Franse veterinair Claude Bourgelat stond in 1765 langdurig stil
bij de eisen die aan een krijgspaard gesteld dienden te worden. Hij gaf aan dat
het belangrijk was dat het militaire paard niet te groot en niet te klein mocht
zijn. De haarkleur moest donker zijn. Het moest lenig, gevoelig, moedig, dociel
en handig zijn. Het moest gemakkelijk van gang kunnen veranderen. Als het
stilstond moest het ook echt stilstaan. Het mocht niet bang zijn voor water, vuur
of lawaai en het mocht niet kwaadaardig zijn tegenover andere paarden en
mensen.12

In zijn handboek uit 1811 geeft Geisweit van der Netten met ‘Over de keus der
paarden tot deszelver onderscheidene bestemming’ een helder overzicht. In 1800

had J.G. Naumann, professor en directeur van de Königliche Thierarznei schule
van Berlijn al eenzelfde uitvoerige indeling gemaakt. Aangezien het ‘handboek’
van Van der Netten een eerste uitgave betrof, mag aangenomen worden dat hij,
hoewel hij er niet naar verwijst, in grote mate geput heeft uit het werk van

9 De Solleysel, Nouvelle methode pour dresser les chevaux, 59.
10 Wells, ‘Horsemanship: its literature and bibliography, 55. In dit artikel staat een uitgebreid

historiografisch overzicht van hippologische werken.
11 Citaat uit École de Cavalérie van De la Guérinière bij Muller, Le cheval dans la cavalérie

française, 23.
12 Bourgelat, Élémens de l’art vétérinaire, 280.
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Naumann, want de indeling en de inhoud zijn vrijwel exact dezelfde als bij
laatstgenoemde. Het verschil tussen de twee schrijvers is natuurlijk dat Geisweit
van der Netten een hippologisch geïnteresseerde militair was, terwijl Naumann
‘wetenschappelijk’ geschoold was.13

3.3 H E T  K R I J G S PA A R D

Het krijgspaard is te verdelen in drie soorten: rijpaard, trekpaard en lastpaard.
Was er tussen de eisen die aan de trekpaarden en lastpaarden gesteld werden
betrekkelijk weinig verschil, voor het rijpaard bestonden er, afhankelijk van
hun functie, vele onderverdelingen.14 Zo onderscheidde men het bijzondere
rijpaard, waaronder het paradepaard, het manegepaard en het officierspaard
vielen. Daarnaast kende men het algemene rijpaard waaronder het cavalerie -
paard (kurassiers-, dragonder- en huzarenpaard) en het rijdende artilleriepaard
vielen.

Rijpaarden
Het rijpaard werd, in de verschillende Franse, Duitse en Nederlandse hippolo -
gische handboeken op dezelfde wijze onderverdeeld in de bijzondere en de
algemene klasse. Zo onderscheidde Naumann de bijzondere rijpaarden waar -
onder het Bahnen- of Schulpferd, het Offizierpferd, het Paradepferd en het
Paukerpferd vielen, terwijl onder de algemene het eigenlijke cavaleriepaard
bestemd voor onderofficier en de lager gegradueerde verstaan werd, die weer
in kurassiers-, dragonder- en huzarenpaard onderverdeeld werden.

Het Bahnen- of Schulpferd, door Geisweit van der Netten manegepaard ge -
noemd, was heel belangrijk, want hiermee werd de beginnende ruiter ingewijd in
de geheimen van de rijkunst. Het moest regelmatig gebouwd en krachtig zijn,
een goede mond hebben met fijn gevoel, een goede adem hebben en gewillig,
leerzaam en vurig zijn en liever gedrongen dan gestrekt, liever middelmatig
dan klein en ook nog sterke benen hebben.

Het ‘Offizierpferd’ kwam uit de ‘klasse der veredelde paarden’. Het moest een
‘angenehmen Figur, eine leichte Vorhand und kraftvolle Nachhand’ hebben. Het
moest levendig, maar niet ‘hitzig’ zijn en ‘des Reiters Verlangen ohne Wi der -
 spinstigkeit volbringen’. De grootte was afhankelijk van voor welke soort cavalerie
het bestemd was. Maar de middelmaat was voor het officierspaard altijd het beste,

13 Ibidem, 422-436, Naumann, Über die vorzüglichsten Theile der Pferdewissenschaft, 9-21 en
Geisweit van der Netten, Handboek der Paardenkennis, 14-33 bespreken in exact dezelfde
wijze en volgorde de verschillende paardenrassen, zodat aangenomen mag worden dat de
auteurs hun teksten van elkaar hebben overgenomen.

14 Naumann, Über die vorzüglichsten Theile der Pferdewissenschaft, 274-281; Geisweit van der
Netten, Handboek der Paardenkennis, 38-40.

69

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:02  Pagina 69



want dat moest lichtheid van bewegingen hebben. Bovendien eten middelmatig
grote paarden minder dan grote en raken ook niet zo snel vermoeid.

Het paradepaard bestemd voor vorsten en hoge officieren behoorde ook tot
de veredelde klasse. Bij feestelijke gelegenheden liep het vooraan bij het
regiment. Als het maar volle manen en staart en verheven gangen had mocht
het best wat gebreken hebben, die bij een officierspaard niet toegestaan waren.
F.A. de Garsault noemt in zijn Le nouveau parfait Maréchal uit 1741 nog enkele
voorwaarden waaraan het ‘Cheval de Promenade’, zoals het in Frankrijk ge -
noemd werd, moest voldoen. Het moest eerder klein dan groot zijn, het hoefde
niet sterk te zijn als het maar nergens bang voor was ‘afin que celui qui est
dessus puisse jouir de la promenade sans fatigue et sans inquiétude’.15

Het paukenpaard, dat alleen bij parades van het regiment en andere feestelijke
gebeurtenissen hoefde op te treden als rijdier voor de paukenist moest goed
gebouwd en krachtig zijn en een rustig temperament hebben.

Het algemene cavaleriepaard moest hetzelfde kunnen als een officierspaard,
want wanneer het tijdens de charge de vooraan rijdende officieren niet bij kon
houden was dat een weinig zinvolle exercitie, Het moest dus toch wel wat
veredeld zijn. Daaruit volgt dat het van belang was dat de overheidsstoeterijen
(vooral in Frankrijk en Duitsland), die zich bezighielden met de remonte (het
ervoor zorgen dat het leger over geschikte paarden kon beschikken) er voor
zorgden dat er voldoende paarden met veredeld bloed werden gefokt.

Trekpaarden
De Kriegs-Zugpferde, door Geisweit van der Netten treinpaarden genoemd en
bij de rijdende artillerie volgens Van Es tochtpaarden genoemd door een ver -
keerde vertaling van het Duitse woord ‘Zugpferd’ (trekpaard), dienden voor het
trekken van het geschut, voor het vervoeren van de munitie, brugslag apparatuur,
voedsel, foerage en equipage.16 Ze kwamen uit de soort der ‘gewone paarden’.
Ze moesten kort zijn, met een brede borst, vlezige schouders, krachtige dijen
en korte benen. Voor de disselpaarden17 nam men de grootste, voor de voorste
paarden liever de iets kleinere. Voor het trekken van het geschut werden liefst
niet te grote paarden gebruikt omdat die in schuine richting en dus minder
effectief trekken. Bovendien was een groot paard moeilijker te vervangen dan
een van gemiddelde grootte en ongelijke bespanning werkte nadelig op de
verdeling van de last. Voor tweewielige karren, die in het leger zelden gebruikt
werden, waren heel grote paarden wel geschikt, omdat die niet alleen trekken,

15 De Garsault, Le nouveau parfait maréchal, 48. 
16 Van Es, Het Museum van het Korps der Rijdende Artillerie, I, 77.
17 De paarden die aan de dissel van het te trekken voertuig verbonden waren.
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maar ook dragen. Ook voor pontonwagens van de genie, die vaak kleine wielen
hadden, waren grote paarden noodzakelijk.18

Lastpaarden
Pakpaarden moesten iets groter dan gemiddeld zijn omdat als ze te klein waren
de last op de grond kwam en als ze te groot waren, waren ze te moeilijk te be pak -
ken en zou de last gaan wiebelen. Ze moesten een gedrongen lijf, een sterke rug
en een breed kruis, krachtige dijen en brede sterke hoeven hebben. Ze mochten
niet te jong zijn (8-12 jaar). Kleine gebreken vormden geen bezwaar. Een legger
(weke zwelling aan elleboog), een schijthak (weke zwelling aan hak), zelfs een
lichte spat waar het paard niet kreupel door was of blindheid aan één oog
maakten een paard niet ongeschikt als lastdier.19

Geisweit van der Netten vatte nog eens bondig samen waaraan een krijgspaard
moet voldoen: ‘Men eischt van elk krijgspaard dat het een rond, gesloten lijf,
zuivere beenen, goede voeten, eenen vasten gang, een goed gezicht, gevoelige
mond, eetlust, onvermoeidheid, gehoorzaamheid en onverschrokkenheid
bezitte, welke eigenschappen meer dan buitengewone snelheid in aanmerking
komen’.20 Wat betreft de maat en leeftijd van dienst-paarden stelde hij:

Liefst middelsoortige gedrongen paarden die in het algemeen in vlugheid en sterkte de

buitengewoon groote overtreffen, liever degenen de keur te geven welke slechts schraal de

bepaalde taille bereiken, doch daarbij sterk en gedrongen zijn dan de zoodanige te kiezen

welke deeze ruim bezitten, doch schraal en spigtig van leden zijn. Voorts dient men daarbij

de jaren, het geslacht en ras in aanmerking te nemen, merrien zijn op hun vijfde jaar even

sterk als een ruin op zes. Paarden van een gewoon ras kunnen op deze jaren tot alle ver -

moeijenissen gebruikt worden [...], daar die van edeler rassen, b.v. limousijnsche en andere

fijne paarden, niet voor hunne zeven of acht jaar zonder nadeel dezelve kunnen uitstaan.21

Interessant zijn ook de bespiegelingen van J.B.C. Rodet, Vétérinaire en chef des
Hussards de la Garde Royale [van Charles X] uit 1825 over de overwegingen
die bij de keuze van een geschikt krijgspaard gemaakt dienen te worden:

18 Naumann, Über die vorzüglichsten Theile der Pferdewissenschaft, 277-279. In het Neder landse
leger hoorde het brugslagmateriaal tot 1922 bij de artillerie. In het napoleontische leger werd
de genie op 10 oktober 1801 een op zichzelf staande organisatie met een eigen inspecteur-
generaal, maar zij deelde een opleidingsschool in Metz (1801) met de artillerie.

19 Ibidem, 280.
20 Geisweit van der Netten, Beknopte handleiding tot de paardenkennis, 64.
21 Geisweit van der Netten, Handboek der paardenkennis, 204.
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Niet voor alle diensten zijn dezelfde bouw en kwaliteit gewenst. De keus moet niet van het

toeval afhangen, maar van een studie naar de algemene en speciale voorwaarden waaraan

de paarden moeten voldoen. [...] Als men een paard zoekt dat overal voor geschikt is, dan

zal blijken dat dat niet bestaat: Maar gelukkig heeft de ervaring voldoende aangetoond dat

een eindeloos aantal paarden, waarbij men niet alle kostbare kwaliteiten kan vinden,

niettemin heel vaak uitstekende troepenpaarden blijken te zijn, wanneer zij oordeelkundig

ingezet worden voor de functie waar hun bouw en hun speciale kwaliteiten hen geschikt

maken. Het is dus belangrijker paarden te kiezen die geschikt zijn voor het doel waarvoor ze

bestemd zijn, dan paarden te zoeken die daar perfect voor zijn. De belangrijkste algemene

kwaliteit betreft de weerstand tegen ziekten. Van alle paarden zijn het vooral de militaire

paarden die blootgesteld worden aan ernstige en gevaarlijke ziekten, ongeacht voor welk

doel ze gebruikt worden. De belangrijkste eisen die men dus aan het paard moet stellen zijn

kracht en gezondheid en een uitwendige bouw die de zekerheid geeft dat ze die eigen schap -

pen bezitten. Ieder paard moet ook gemakkelijk in het onderhoud zijn, weinig delicaat in de

keuze van voedsel en drank, ze moeten snel kunnen eten en naast die essentiële kwali teiten

moet hij ook nog gezonde en stevige benen hebben, veel kracht en souplesse in zijn bewe -

gingen [...] en nog enige andere kwaliteiten waar schoonheid van het exterieur absoluut

niet toe behoort en zelfs de minst gewaardeerde eigenschap is.22

TABEL 3.1 OVERZICHT VAN IN HET LEGER GEBRUIKTE PAARDEN

Rijpaarden bij de bereden wapens Cavalerie kurassiers

carabiniers

lansiers

dragonders

jagers te paard 

(= chasseurs à cheval) 

huzaren

lichte ruiterij (= chevau-légers)

grenadiers à cheval

Rijdende Artillerie

Marechaussee

Trekpaarden Trein

Lastpaarden (muildieren, ossen)

Tot de bereden wapenen behoren de cavalerie, de veld- en de rijdende artillerie
en de marechaussee. Bij de andere legeronderdelen zaten doorgaans alleen de
officieren te paard.

22 Rodet, Notions élémentaires de médecine vétérinaire militaire, 17-21.
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Het grootste en belangrijkste bereden wapen was de cavalerie, verdeeld in de
zware, de liniecavalerie en de lichte cavalerie, die ieder weer in verschillende on -
derdelen verdeeld waren.

3.4 C AVA L E R I E

Het manoeuvreren met cavalerie is veel moeilijker dan met

infanterie of artillerie. Cavalerie kan niet op alle terreinen

werkzaam zijn en hare beweegbaarheid vermeerdert of vermindert 

naar mate van den gunstigeren of ongunstigeren toestand 

der paarden23

L.E. Nolan

Les forces du cheval sont la fortune du cavalier24

F. de Brack

La cavalérie représente les jambes et les yeux de armee,

tandis que infanterie et artillerie sont le corps et les bras25

L. de Gouvion-Saint-Cyr, 1811

Zware cavalerie
‘De zware cavalerie bestaat uit groote, gedeeltelijk geharnaste ruiters en sterk
gebouwde paarden en is bestemd om in de veldslag den vijand eindelijk onder de
voet te rijden en alzoo de beslissing te brengen’.26 Zo valt te lezen in het uit het
Engels vertaalde boek Geschiedenis en tactiek der cavalerie van L.E. Nolan, kapitein
bij het Britse 15e Regiment Huzaren. Vele Europese legers beschikten over zware
cavalerie. In het Britse leger droegen de zware dragonders, de carabiniers en de
grenadiers te paard bij het uitvoeren van de charges geen kuras.27 Voor hen was
snelheid en wendbaarheid belangrijker dan het gevoel van veiligheid dat het
kuras kon geven, waardoor dapperder gestreden kon worden.28

De zware cavalerie werd onderverdeeld in de kurassiers en de carabiniers. De
indeling in zware, linie- en lichte cavalerie bestond niet bij alle legers. Zo was
de samenstelling van de zware cavalerie bij het Engelse anders dan bij het

23 Nolan, Geschiedenis en tactiek der cavalerie, 64.
24 De Brack, Avant-postes de cavalérie légère, 174.
25 Fierro e.a., Histoire et dictionnaire du consulat et de l’Empire, 811.
26 Nolan, Geschiedenis en tactiek der cavalerie, 69.
27 Smith, Charge! Great cavalry charges of the Napoleonic wars, 12.
28 Dumas, La cavalérie française du premier Empire, 185.
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Franse leger en kende het Hollandse leger geen liniecavalerie, aangezien de
lansiers en dragonders tot de lichte cavalerie werden gerekend.

A. Kurassiers
De Kurassiers (cuirassiers (F), Kürassiers (D)) zijn een voortzetting van de mid -
deleeuwse legers. In de loop van de eerste helft van de zeventiende eeuw werd
alle pantsering afgeschaft behalve het kuras (borst- en rug), de gorget (metalen
keelbescherming) en de ijzeren helm met kuif en zwarte staart, waar door lichtere
en snellere paarden gebruikt konden worden. De zwaar bepantserde kurassiers
waren na 1650 in alle legers verdwenen.29 Ze waren bewapend met een zwaar, recht
zwaard en een paar pistolen. Het kuras, 2,8 mm dik, beschermde tegen pistool -
kogels in de mêlée en gedeeltelijk ook tegen musketkogels uit de musketten
van de infanterie. Doordat het kuras de vorm van een duivenborst had, ketsten
de projectielen uit de vuurwapens hier vaak op af. Het kuras werd getest door er
met musketten op te schieten, maar van een afstand van minder dan 20 meter
gingen de kogels (kaliber 18 mm) er doorheen. Een belangrijk nadeel vormde het
gewicht; Staatse borstharnassen (voor- en achterkant) wogen rond 1700 vijftien
kilogram (30 pond Amsterdams gewicht), waardoor de ruiter en paard sneller
vermoeid raakten. Bovendien bemoeilijkte het kuras het gebruik van het zwaard.
Bij het steken (pointeren) viel dat wel mee, maar bij het houwen (sabreren) zat
het kuras erg in de weg. De eerste handeling leverde vaak ernstige verwon din gen
op aan hoofd (vooral neusbeenfracturen) en hals van het paard en aan hoofd
en armen van de ruiter. De Franse kurassiers bereden veel zwaardere paarden
dan in andere landen gebruikelijk was. Hun paarden leken op de tegenwoordige
Percheron en Boulonais, dus eigenlijk een licht trekpaardtype, hetgeen tot ge volg
had dat de charge van de Franse zware cavalerie zich in een veel lager tempo vol -
trok dan bij de vijand. Nolan relativeert het nuttig effect van de Franse ku ras siers:
‘De kurassiers moeten door hun krachtig voorkomen in de slaglinie den vijand
schrik aanjagen, maar de geschiedenis leert dat zij eigenlijk geduchter zijn in
schijn dan in de werkelijkheid. Maar hoe langzaam de Franse zware cavalerie zich
ook bewoog, toch heeft zij door haar onverschrokkenheid menige over winning
behaald’.30

Vóór de slag werd de zware cavalerie zo veel mogelijk met rust gelaten, ze
trok samen met de infanterie op en werd in reserve gehouden, zodat ze zo fris
en uitgerust mogelijk de charge uit zou kunnen voeren.31 De snelheid waarmee
de charge zich voltrok was niet groot. Als de grote paarden al in galop te krijgen
waren was de snelheid hoogstens 18 km/u en zelfs dat hielden ze niet lang vol.
Bij het begin van de charge met zo’n 60 ruiters ‘en muraille’ zoals dat genoemd
werd, reed men in draf beugel aan beugel met geheven zwaard op de vijand af,

29 Van Nimwegen, ‘Deser landen Crijchsvolck’, 332-333.
30 Nolan, Geschiedenis en tactiek der cavalerie, 69.
31 Dumas, La cavalérie française du premier Empire, 166.
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die door de aanblik van de blinkende zwaarden zo al geïntimideerd werd. Bij het
trekken van het zwaard spanden de dijen van de ruiters zich tegen hun paard, dat
in reactie daarop vuriger de slag inging.32 Hun ‘en masse’ optreden was vooral
bedoeld als shockeffect. Als zij bij de charge stuitten op vijandelijke cavalerie
werd die gewoon ondersteboven gereden en als die overeind bleef volgde de
mêlee, het man tegen man gevecht, ingeleid met pistoolschoten van vlakbij,
gevolgd door een zwaardgevecht. Het verschil in gevechtswijze bij de zware
cavalerie en de lichte cavalerie en de effecten hiervan worden fraai beschreven
door de Franse cavalerieofficier Fortuné de Brack33: ‘Hebt u, zoals ik, weleens
on derweg een kolonne kurassiers ontmoet en hebt u vanaf uw kleine, lichte
paard jes de hoogte van die reuzen gemeten en voor uzelf de verdrietige ver ge lij -
king ge maakt van uw kracht met die van die, met ijzer bepantserde en zo zwaar
bewapende reuzen [...]?’, maar gaat hij verder ‘met list kan gecompenseerd
worden wat aan kracht ontbreekt. Je bent lichter en mobieler. Handigheid is
even machtig als kracht. Een charge bestaat uit één minuut charge, één minuut
mêlée en daarna terugtrekken’. ‘[...] Weest standvastig in de tweede en derde
minuut en de overwinning is aan u en als u er dit keer goed van profiteert, zal de
vijand gedurende de hele veldtocht geen revanche meer nemen, hij zal ge de -
moraliseerd zijn’.34

Behalve de Percheron werden door het Franse leger ook zware Anglo-Nor -
mandiërs gebruikt, die dankzij kruising met Engels bloed in de jaren voor de
revolutie wel wat snelheid hadden gekregen. Vooral de Cotentin bleek een ge -
schikt krijgspaard te zijn, maar van oorsprong toch vooral een koetspaard zijnde,
was zijn draf beter dan zijn galop, waardoor het in snelheid verre de mindere
bleef van de (meer of minder gekruiste) Engelse volbloed, waar de Britse35 cava -
le rie gebruik van maakte. In 1801 had het Franse leger voor de zware cavalerie
en de dragonders de beschikking over 50.000 Normandiërs, maar na de slag bij
Jena (1806) kreeg alleen de Garde Impériale nog de beschikking over dit toch niet
meer dan redelijke krijgspaard.36 De Cotentin was een vrij fors paard: schoft -
hoogte 1,60 m, ruime buik, lang kruis, grote borstkas, goed bevleesde grote
benen, niet-groot hoofd met kleine oren, vroegrijp (4-5 jaar). Het was een sterk
en gemakkelijk te onderhouden dier, wat voor een troepenpaard plezierig was.

Was het Franse cavaleriepaard al de mindere van zijn vijandige tegenstrevers
uit Engeland, Rusland en Duitsland, datzelfde gold zo mogelijk in nog sterkere
mate voor zijn berijder. Eerdergenoemde Nolan en met hem vele andere au teurs

32 French, Goodbye to boot and saddle, 157.
33 Antoine Fortuné de Brack (1789-1850) luitenant-kolonel, officier van de keizerlijke Garde

en later generaal van de cavalerie.
34 De Brack, Avant-postes de cavalérie légère, 44-46.
35 Na 1800 wordt, na het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk, gesproken over het Britse in

plaats van het Engelse leger.
36 Chalain, La cavalérie napoléonienne, 27.
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(bijvoorbeeld de Franse cavalerieofficier Bogros)37 is ronduit negatief in zijn
beoordeling:

De Franschman is oorspronkelijk geen ruiter en is zulks nooit geweest. Over het algemeen

zitten Franschen slecht te paard en kunnen dus onmogelijk goede cavaleristen zijn. Dit

niet omdat ze altijd met ossen werken, maar omdat de Franschman te ongeduldig is, teveel

‘vivacité inquiète’ heeft om behoorlijk te leren rijden, bovendien rijden ze met te lange

beugels. In de strijd verloren ze vaak en hun paarden waren klein en armzalig. Pas nadat

Frankrijk dankzij haar infanterie en artillerie andere landen had veroverd, kreeg het de

beschikking over betere (vooral Duitse) paarden.38

Stuitte de chargerende cavalerie op vijandige infanterie dan kreeg zij te maken
met de ‘carré’ of ‘square’. Dit was een verdedigingsstelling waarbij de infan te ris -
ten zich schouder aan schouder opstelden in een hol vierkant met zijden van
± 25 meter in rijen van 3 of 4 man dik. Het voorste gelid zat geknield met de kolf
van het vuursteengeweer op de grond en de bajonet schuin omhoog gericht. De
volgende rijen schoten staande van dichtbij (20-30 pas) op de naderende cava -
lerie. Het bezwaar van deze opstelling was wel dat de schutters elkaar in de weg
stonden, maar toch was het, zeker voor de zware cavalerie, moeilijk voldoende
dichtbij te komen om het zwaard te hanteren. De omhoog gehouden bajo net ten
veroorzaakten veel verwondingen aan hoofd, hals en borst van de paarden.39 Dat
de carré een effectieve vorm van verdediging was, moge blijken uit het feit dat
tijdens de slag bij Waterloo de zware cavalerie onder maarschalk Ney tot vijf maal
toe vergeefs probeerde de Britse carré’s uiteen te drijven40 Meer kans hadden de
lansiers, die van iets groter afstand hun 2,75 m lange wapen konden hanteren. De
bij de lansiers veel gebruikte, fanatieke, veel Arabisch bloed voe rende Limou sins
en de Auvergnates, die de Arabieren van Europa werden genoemd, verdienden
met de successen, die dankzij hen tegen de carré’s behaald werden, de bijnaam
‘mangeurs des baïonettes’. Bij de nadering van een carré reed de cavalerie er eerst
een aantal snelle rondjes omheen om vervolgens op de hoeken aan te vallen.
Overigens vormde een carré natuurlijk een dankbaar doelwit voor de vijande -
lijke artilleriegranaten. Na de invoering van de mitrailleur in de Frans-Duitse
oorlog van 1870-1871 werd de carréformatie niet meer toegepast.

In combinatie met de rijdende artillerie, die zich net buiten het bereik van
de musketten van de vijand opstelde en met haar kanonnen bressen schoot in de
carréformatie wilde het de zware cavalerie wel eens lukken een carré met succes
aan te vallen. Maar tijdens de slag bij Waterloo, waar de breedte van het front te
gering was om de rijdende artillerie de carré’s te laten bestoken, zonder het

37 Bogros, Histoire du cheval de troupe, IV, 1. 
38 Nolan, Geschiedenis en tactiek der cavalerie, 39.
39 Muller, Le cheval dans la cavalérie française, 116; Rothenberg, The Napoleonic wars, 200.
40 De Bas, Quatre-Bras en Waterloo, 131 e.v.; Devautour, ‘Les regiments de Carabiniers’, 60. 
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risico te lopen de eigen cavalerie te treffen, werd door de Franse cavalerie tot vele
malen een vergeefse poging daartoe gedaan.41 Slechts eenmaal met succes, toen
een dodelijk gewond paard nog enkele passen doorstrompelde alvorens precies op
de carré neer te storten, waardoor een bres in de formatie ontstond waar de
Franse cavalerie de carré door kon binnendringen.42 Een probleem tijdens een
aanval op een carré vormden de neergeschoten paarden en soldaten die ervoor
zorgden dat de volgende aanvalsgolf tot stilstand kwam, doordat de paarden
daarvan niet op of over de op de grond liggende paarden en mensen wilden
springen. Een paard zal van nature te allen tijde proberen niet op een ander
levend wezen te gaan staan of springen.43 Om dezelfde reden was het uitvoeren
van een charge van de cavalerie op de vijandelijke cavalerie in het algemeen
een vrij zinloze bezigheid, tenzij de vijand vluchtte, want een vluchtende vijand
was uiteraard erg kwetsbaar. Maar wanneer de vijand ook chargeerde was het
resultaat niet dat de paarden en hun ruiters op elkaar botsten, maar langs elkaar
reden in tegenovergestelde richting. Een ooggetuigenverslag van zo’n gebeur -
te nis meldt: 

Each, as if by mutual consent, opened their files on coming near and passed rapidly through

each other, cutting and pointing, much in the same manner one might pass the fingers of the

right hand through those of the left. We saw but few fall. The two corps re-formed after wards

and in a twinkling both disappeared, I know not how or where.44

Dit verschijnsel werd ongetwijfeld veroorzaakt doordat de paarden trachtten te
voorkomen tegen elkaar op te rennen. Interessant is op te merken dat ‘de aard
van het paard’ dus duidelijk zijn invloed had op het verloop van de strijd, op
een wijze die niet in overeenstemming was met de ideeën van hun berijders.45

Het nadeel dat de, in twee linies vlak achter elkaar, aanvallende cavaleristen
hadden op de vijandelijke infanterie was dat het front van een carré ongeveer
twintig meter bedroeg waar honderdveertig infanteristen hun wapens op de
vijand konden richten, terwijl de cavaleristen met slechts achttien ruiters over
die breedte konden aanvallen en dus aanzienlijk minder vuurkracht tot hun
beschikking hadden. Bovendien was het natuurlijk eenvoudiger een paard te
treffen dan een soldaat. Niet voor niets riepen de Engelsen bij een aanval van de
cuirassiers; ‘They are in armour. Fire at the horses!’46 Ten slotte moet nog bedacht
worden dat de theorie van de aanvallende cavalerie er mooier uitzag dan in de

41 Keegan, The face of battle, 159.
42 Ibidem, 154.
43 Ibidem, 156.
44 Ibidem, 149.
45 Keegan is de enige militair-historische auteur die aandacht besteedt aan het gedrag van

paarden in het strijdgewoel. Zie zijn The face of battle, 156.
46 Ibidem.
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praktijk het geval was: door steigerende en op hol geslagen paarden verdween
het onderling verband van de linies al snel en door de enorme rook ont wikke -
ling uit de duizenden grote en kleinere vuurmonden was het zicht in het heetst
van de strijd tot een tiental meters beperkt.47 Bij de zoveelste mislukte charge
op een carré klonk van Engelse zijde: ‘Here come those d[amned] fools again’.48

De kurassiers van Frederik de Grote waren grote mannen (minimaal 173 cm,
de gemiddelde lengte in die tijd was 1,65 m) die zware Duitse paarden bereden:
Holsteiners, Oldenburgers en Oost-Friese paarden met een schofthoogte van
1,55. Hun charge van 1000 meter verliep veel sneller dan bij de Fransen en ein -
dig de in een rengalop (carrière) van 200 meter waarbij ze veel lawaai maakten.49

Toen de Fransen na 1806 over Duitse paarden konden gaan beschikken, ge -
bruikten ze graag Mecklenburgers voor hun kurassiers. Zo schreef maarschalk
Davout in 1811 in een enthousiast rapport: ‘De remontes die aangeschaft zijn in
dit land (Hannover) zijn superieur, ik heb gisteren al de paarden van het 2e en
9e kurassiers heel gedetailleerd bekeken, ze zijn van de juiste grootte en van het
goede ras’.50 Maar een jaar later bij de aankomst in Moskou was het met de paar -
den van de Franse cavalerie aanzienlijk slechter gesteld getuige de me moi res van
luitenant generaal A.B.G. van Dedem de Gelder (1774-1825):

De paarden van de Franse cavalerie waren in een vreselijk slechte staat, die van de kurassiers

en van de zware cavalerie in het algemeen maakten een vreselijk indruk, terwijl de regi men -

ten van de Pruisen, de Saksen en de Würtembergers een goed geheel vormden, hun paarden

waren geregeld geroskamd en de commandanten bleven op hun post.51

De Russische cavalerie kende naast de lichte cavalerie bestaande uit de beruchte
kozakkenregimenten, ook een zware cavalerie die de beschikking had over
buitengewoon sterke kurassierspaarden. Dankzij de grote uitbreiding van het
aantal particuliere stoeterijen (240) in de laatste veertig jaar van de achttiende
eeuw, die zich toelegden op het fokken van grote sterke paarden (voor de
remontering van de lichte cavalerie liepen op de uitgebreide Russische steppen
ontelbare kleine, snelle paardjes in kudden rond), beschikte het Russische leger
over een kurassierspaard, dat de vergelijking met zijn Franse en Engelse tegen -
hanger ruimschoots doorstond. Het enige bezwaar was dat het erg duur was
(twee maal zo duur als een huzarenpaard) en om die reden werd het vaak in
reserve gehouden.52 In het algemeen kwam de Russische cavalerie, zelfs zon der
hulp van de kozakken, bij schermutselingen als overwinnaar uit de strijd. In

47 Ibidem, 140.
48 Ibidem, 159.
49 Grbasic & Vuksic, The history of cavalry, 27.
50 Pigeard, ‘Le 9e cuirassiers 1791-1815’, 17.
51 Citaat bij Ibidem, 18: Mémoires de Dedem de Gelre, 276. 
52 Lieven, Rusland tegen Napoleon, 58.
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eerste instantie onttrok hij zich, tijdens Napoleons opmars naar Moskou, echter
aan die strijd en trok zich voortdurend verder terug, de Franse troepen uit put -
tende met een zinloze achtervolging.53

Ter afsluiting van dit overzicht van de kurassiers kan de vraag gesteld worden
of het weer in ere herstellen van de gepantserde cavalerie, op zo grote schaal als
Napoleon vanaf 1803 gedaan heeft, wel zo verstandig was. Zelf zei Napoleon
ooit: ‘Een leger met een overmaat aan cavalerie zal altijd het voordeel hebben
dat het zijn bewegingen kan camoufleren, dat het goed op de hoogte is van de
bewegingen van zijn vijand en dat het zich pas met de vijand inlaat wanneer het
dat wil’. Waarmee hij toch vooral op het grote belang van de lichte cavalerie
doel de. Zijn streven de zware cavalerie juist uit te breiden is feitelijk in tegen -
spraak met zijn ideeën over het belang van de cavalerie.

De Franse hippoloog Denis Bogros, kolonel der cavalerie, heeft een uit ge -
sproken mening over de kracht van de Franse cavalerie. In 2001 stelde hij dat
de Franse cavalerie de beste was van Europa, maar niet omdat de paarden of de
ruiters zo goed waren doch uitsluitend dankzij de moed van de laatste.54 Door de
geschiedenis heen wist Frankrijk geen geschikt oorlogspaard voort te bren gen.
In de tijd van Lodewijk XIV werden slechts ‘roussins et bidets’ (knollen en hit jes)
gefokt. Ondanks import van kwaliteitshengsten uit Denemarken en Friesland
die de provincie ingestuurd werden om het Franse paard te verbeteren, werd voor
wat betreft de rijpaarden weinig vooruitgang geboekt. Dat kwam doordat de
geïmporteerde hengsten tuigpaarden waren. Het paardengebied van Frankrijk
bij uitstek is en was Normandië en in mindere mate Bretagne. De zeventiende-
achttiende-eeuwse Normandiër bestond niet als een vast omschreven ras, binnen
de streek was er een enorme variatie. Van het kleine paard van Merlerault, waar
veel Arabisch bloed in zat, tot de grote Cotentin (vaak met ramsneus, waar men
in de achttiende eeuw erg op gesteld was) en alle mogelijke rassen daartussen.
De genenuitwisseling tussen die betrekkelijk kleine gebiedjes was gering,
waarmee de grote variatie verklaard wordt, die er tussen de verschillende Nor -
man dische paarden bestond.

De belangrijkste drie kwaliteiten van de Normandiërs waren hun vroegrijp -
heid, hun sterke constitutie en het feit dat ze lang meegingen. Om het niveau van
het Franse paard te verhogen werd al onder Lodewijk XV besloten een ‘Sys -
tème des haras’55 in te stellen, waar vooral Engelse paarden (type foxhunter en
vol bloed) als dekhengst fungeerden en de Franse boeren hun merries, zonder

53 Ibidem, 189.
54 Bogros, Les chevaux de la cavalérie française, 6.
55 Een systeem van koninklijke stoeterijen, waarbij ieder departement zijn eigen ‘haras’ had.

Belangrijke haras waren die van Le Pin, Pompadour, Rosières en Tarbes. Na de Revolutie
werden ze gesloten, maar Napoleon die begreep hoe belangrijk het was het Franse paard
te ver be teren, opende ze weer in 1806. In 1811 bevonden zich in de staatsstoeterijen 1.356

dek heng sten, die jaarlijks ongeveer 60.000 merries dekten.
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dekgeld te hoeven betalen, konden laten dekken. Uit de 103.000 merries die in
Normandië leefden werden in 1788 47.000 veulens geboren, waarvan er 7500

geschikt waren voor het leger. Het probleem met de Franse paardenfokkers was
dat de meeste en zeker de meest invloedrijke van hen in Normandië woonden
en hun invloed aanwendden om van de regering gedaan te krijgen wat voor
hen het beste was. Daardoor was de zware cavalerie geremonteerd met het voor
militair gebruik veel minder geschikte Normandische tuig- en trekpaard. De
veranderde inzichten, onder invloed van Frederik de Grote en Maurice de Saxe,
vroegen om een heel ander soort paard. Een klein, licht en vurig paardje met
veel Oosters bloed. Dit type paard werd in de zuidelijke streken (Auvergne,
Pyreneeën) wel gefokt, maar in veel te kleine aantallen.

Toen Napoleon bij de slag bij Marengo (14 juni 1800) zag hoe zijn zware
cavalerie onder Kellermann dankzij een ‘opofferingscharge’ de Oostenrijkse
infanterie die dacht de slag reeds gewonnen te hebben, op de vlucht wist te
jagen, besloot hij tot een grondige reorganisatie van zijn cavalerie en richtte de
kurassiers, die onder Lodewijk XIV waren afgeschaft, in 1801 weer op.56 De
beslissing van Napoleon om zijn cavalerie voortaan voornamelijk uit kurassiers
te laten bestaan, werd hem ten slotte noodlottig, want in het algemeen waren
het de huzaren, chasseurs en dragonders die de beslissing gaven. Napoleon had
als artillerist geen verstand van cavalerie, aldus Bogros.57 Terwijl Lodewijk XIV
zijn cavalerie al in 1680 wilde remonteren met kleine, snelle paarden ‘consi de -
rant que ceux de moindre taille subsistaient plus aisement et supportaient
mieux la fatigue’,58 zou het tot de verovering van Algerije in 1830 duren voordat
Frankrijk het nut van Berbers en Arabieren in zou zien. Daarna zouden de Spahi’s
een belangrijk onderdeel van de Franse cavalerie vormen. Het gebruik van de
verschillende rassen in de legers van de Europese landen wordt beschreven in
hoofdstuk 4.

Zoals in de inleiding van dit werk is aangegeven, vormde het feit dat zich in het
familiearchief van de auteur een dagboek bevindt van een van zijn voor va de ren,
de aanleiding de rol van het militaire paard in de napoleontische tijd aan een
onderzoek te onderwerpen. In dit dagboek van de eerder genoemde Van Gor kum
staat een passage waarin hij, tijdens de slag bij Waterloo, het Engelse en het
Franse paard vergelijkt:

Intussen had ik de gelegenheid het onbeschrijfelijk schoone schouwspel dezer aftocht bij te

wonen en over zijn geheel met aandacht te zien en te bewonderen: 7.500 paarden Engelsche

56 Fierro e.a., Histoire et dictionnaire du Consulat et de l’Empire, 934; Rigo, ‘Quand les Cuiras -
siers de Bonaparte’, 5. 

57 Bogros, Les chevaux de la cavalérie française, 106.
58 Bogros, Histoire du cheval de troupe de la cavalérie française 1515-1918, VI, 4.
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cavalerie van de schoonste rassen, bereden door krachtige gespierde mannen die op

kostbare en meest doelmatige wijze uitgerust waren, vervolgd door 14 regimenten fransche

kurassiers niet minder fraai uitgedost en goed bewapend op meest Normandische paarden,

die hoewel veel zwaarder dan de Engelse paarden niet minder geschikt voor hun bestem ming

schenen te zijn.59 Deze uitgestrekte liniën echelonsgewijze te zien aanvallen op de terug -

deinzende chargeerende, terwijl zij inmiddels in orde van bataille herstelde regi menten als

op een rots afstuitten en genoodzaakt werden halt te houden, zooiets is onbeschrijfelijk

groots en nooit werd op eenig exercitieveld met meer orde en juistheid gemanoeuvreerd

als toen in evenwijdige lijnen de aanvallers van de terugtrekkenden door valleien en zacht

klimmende en afdalende hoogten van elkaar gescheiden werden [...].60

B. Carabiniers
Het eerste Franse corps der Carabiniers werd in 1693 na de slag bij Neerwinden
opgericht. Het werd uit de beste ruiters en schutters gerekruteerd. De cara bi -
niers waren nog wat groter dan de cuirassiers (1,80 m) 25-40 jaar, ongetrouwd
en moesten twee jaar dienst gedaan hebben. Hun bewapening bestond uit een
karabijn met getrokken loop, een sabel en twee pistolen. Ze bereden zwarte
Deense paarden (met een schofthoogte van meer dan 1,53 m) en vormden de
elite van de ‘grosse cavalérie’. Vanwege de behaalde successen in de strijd tegen de
Engelse carré’s tijdens de slag bij Fontenoy (1745) was hun bijnaam net als die van
de lansiers, ‘les Bouchers de Armée’.61 Ze vochten te paard en te voet, in voor- en
achterhoede. In 1810 kregen ze een stalen kuras bedekt met geel koper en een
geelkoperen helm (casque à la Minerve) met stalen voorplaat met een im pe riale
‘N’ erop en een rode pluim. Het korps bestond uit twee regimenten van on ge -
veer 700 man. Ze waren moeilijk te vervangen en omdat ze altijd in de vuurlinie
ope  reerden was het percentage gesneuvelden bij hen erg hoog. Tijdens de te -
rug tocht uit Rusland (1812) vormden ze de achterhoede ter bescherming van de
overblijfselen van de zich terugtrekkende ‘Grande Armée’, maar door het ge brek
aan paarden sneuvelden vele van hen.62 Aan het eind van de slag bij Water loo
(1815) waren er van de 1500 nog maar ruim 600 gezonde carabiniers over.

Aan de rol die het corps der carabiniers gespeeld heeft bij de oprichting van
een hippiatrische opleiding (1756) voor officieren van de Franse cavalerie wordt
in hoofdstuk 8 nader ingegaan.

59 Uit het feit dat Van Gorkum in tegenstelling tot vrijwel alle auteurs het Normandische
paard evenwaardig aan de Engelse volbloed achtte, kan de conclusie getrokken worden dat
hij niet een echte paardenman was.

60 Van Gorkum, Mijne staatsche en militaire herinneringen in den jare 1814.
61 Grappig is dat Van Gorkum consequent ‘Engelsch’ met een hoofdletter schrijft en ‘fransch’

met een kleine letter; Devautour, ‘Les Régiments de Carabiniers’, 57.
62 Devautour, ‘Les Régiments de Carabiniers’ 60.
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Liniecavalerie

C. Dragonders
De voorlopers van de dragonders waren de haakbusschutters (arquebusiers)
uit de zestiende eeuw die op kleine, goedkope paardjes (schofthoogte minimaal
1,35 m) reden en al rijdende hun wapen (een roer, voorloper van de karabijn)
afvuurden en vervolgens als infanteristen verder vochten. In 1668 riep de Franse
maarschalk de Turenne (1611-1675), kleinzoon van Willem de Zwijger, de eerste
twee Dragonder-compagnieën in het leven. Hun naam zou van het Duitse
‘tragen’ komen, omdat het infanteristen waren die (door paarden) gedragen
werden. Maar erg waarschijnlijk is die verklaring niet, omdat de dragonder een
Franse uitvinding was. De afleiding van het Franse woord ‘dragon’ lijkt logi scher.
In de oudheid stond de draak al voor moed en kracht.63 Zoals gezegd waren het
eigenlijk infanteristen die bij de cavalerie ingedeeld werden. Als ze op het slag -
veld gearriveerd waren, stegen ze af en hield een van de dragonders de paarden
van een aantal medestrijders aan de teugel vast, terwijl die zich in de strijd
mengden. In later jaren werden de paarden met behulp van een riem, die aan
de linkerachterkant van het zadel zat, vastgemaakt aan het bit van een ander
paard, zodat ze ‘kop aan kont’ twee aan twee aan elkaar verbonden waren en niet
weg konden lopen. Eén dragonder kon zo gemakkelijk op meerdere paarden
tegelijk passen. Dat hun naam verbonden is aan de kwalijke ‘dragonnades’ (de
vervolging van de protestanten onder Lodewijk XIV na de herroeping van het
Edict van Nantes in 1684) was het gevolg van het feit dat veel dragonders juist
in de Cevennen, waar veel hugenoten woonden, gelegerd waren en gedwongen
ingekwartierd werden bij de vervolgde gelovigen. Als ‘de gelaarsde missiona ris -
sen’ schreven ze massale bekeringen (‘confession par logement’) op hun naam
en deden ze de emigratie van protestanten aanzienlijk toenemen.64

De dragonders stonden tussen de zware en de lichte cavalerie in. Ze kregen
aanvankelijk de slechtste paarden van het leger, dat toch al niet het beste ma te riaal
kreeg. De betere paarden gingen naar de burgerij!65 In Egypte, waar Napoleon
zon der cavalerie heenging, reden de dragonders op dromedarissen, die beter
tegen de hitte konden dan paarden. Eerst met twee ruiters per dier, later kreeg
iedere ruiter zijn eigen rijdier.66

Onder Lodewijk XVI waren er 6.000 dragonders met 5.000 paarden. Onder
Napoleon werd het aantal regimenten (van ruim duizend man) uitgebreid tot
dertig in 1812. Vooral in Spanje presteerden ze goed in de contra-guerrilla.67 In
diezelfde oorlog waren ze ook berucht omdat ze bij het aanvallen van de Britse

63 Ambert, Esquisses de l’armée française, I, 326.
64 Ibidem, I, 332.
65 Grbasic & Vuksic, The history of cavalry, 93.
66 Denison, A history of cavalry, 355; Benoist-Méchin, Bonaparte en Egypte, 91.
67 Denison, A history of cavalry, 365.
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carré’s veel pointeerden met hun zwaard, waardoor ze een reputatie kregen,
die een demoraliserend effect had op hun tegenstanders. De Brack geeft ook
aan: ‘Les coups qui tuent sont les coups de pointe, les autres ne font que blesser.
Pointez, pointez le plus que vous pourrez!’68 Ze bereden in Spanje kleine bas -
taar den van Arabieren, maar vochten daar vooral als infanteristen. Bij een
terugtocht moesten ze de achterhoede te voet beschermen, de achtervolging van
de vijand vertragen en als iedereen gepasseerd was te paard weer achter de eigen
troepen aan gaan. Door hun grote aantal, hun bewapening (recht zwaard, mus -
ket met bajonet en twee pistolen) en hun snelheid vormden ze een belang rijke
macht. Napoleon schreef in een brief aan zijn broer Joseph (koning van Napels):
‘Vier regimenten dragonders kunnen met vier bereden artilleriestukken dertig
mijl afleggen in twee dagen en dan vechten waar en wanneer dat nodig is’.69 In
tijden van paardenschaarste werden ze ingezet als infanterist en als er vol doen de
paarden waren, werden ze weer cavalerist. Ze waren dus gemakkelijk inzetbaar, ze
hadden de vuurkracht en de standvastigheid van de infanterist en de snel heid,
de beweeglijkheid en aanvalskracht van de cavalerist.70 Tijdens de rekwi sitie
van 1813, toen de paardenschaarste erg groot was na de veldtocht naar Rusland,
werden voor de dragonders paarden van 5-9 jaar oud geëist met een schoft -
hoogte van 1,54 m, voor de zware cavalerie 1,51-1,59 en voor de lichte cavalerie
1,45- 1,49.71 Een ooggetuige verklaart over de Franse cavalerie in dat jaar: ‘Die
cavalerie zag er mooi uit, maar [...] in werkelijkheid hadden noch de mannen
noch de paarden oorlogservaring. De eersten waren twintig jaar, de andere vier.
Alles was heel mooi en vol vuur, maar dat alles crepeerde bij de eerste ver moeid -
heid’.72

Afgezien van hun brede inzetbaarheid hadden de dragonders ten opzichte
van de doorsnee cavalerie het grote voordeel dat zij na het veroveren van het
terrein dit als infanteristen ook meteen zelf konden bezetten. De cavalerie
moest immers na het veroveren van het terrein het bezetten hiervan aan de
infanterie overlaten.73

D. Lansiers
Samen met de dragonders vormden de lansiers de liniecavalerie, die in de voor -
ste linie opereerde. De lans, het wapen van de middeleeuwse ridder, ver dween
omstreeks 1600 uit het leger, omdat er te weinig goede lansiers en geschikte
paarden waren. De edelen werden kurassier. Ook het Staatse leger kende lan siers
met vier meter lange lansen van essenhout, die op koudbloedpaarden reden

68 De Brack, Avant-postes de cavalérie légère, 65.
69 Dumas, La cavalérie française du premier Empire 1804-1815, 166.
70 Chalain, La cavalérie napoléonienne, 9.
71 Dumas, La cavalérie française du premier Empire 1804- 1815, 237.
72 Pigeard, ‘La cavalérie napoléonienne’, 12.
73 Smith, Charge! Great cavalry charges of the Napoleonic Wars, 9.
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en uitsluitend in draf op vlak terrein konden aanvallen. In 1597 werden ze
opgeheven.74

In het Pruisische leger van Frederik de Grote vormden de uit Oekraïne af kom -
stige ulanen in de zevenjarige oorlog tegen Frankrijk een geduchte tegenstander.
Ze waren gewapend met een lans, sabel en pistolen en soms zelfs pijl en boog.
Het Oostenrijkse leger had grote aantallen Kroaten in dienst die ook met lansen
bewapend waren.75 Ook het Russische leger kende in de kozakken lansiers in
tegenstelling tot het Engelse, waar ze pas na Waterloo hun intrede deden.76

In 1809 na de slag bij Wagram maakte Napoleon voor het eerst gebruik van
lansiers. Jonge Poolse edelen vormden vanaf 1806 al zijn persoonlijke lijfwacht, als
chevau-légers polonais de la garde. Zij werden, toen tijdens een charge vele lansen
op de Oostenrijkers buitgemaakt werden, daarmee bewapend en omge doopt tot
de chevau-légers lanciers polonais. Het gebruik van de lansiers beviel Napo leon
zo goed dat in 1811 zes jagerregimenten in lansiers werden getransformeerd.
Aan iedere divisie kurassiers werd een regiment lansiers toegevoegd om de zwa -
re cavalerie te ontlasten en voor het doen van verkenningen en de achter volging
van de verslagen vijandelijke troepen.77

De lans vormde in de eerste shock van de mêlée een voordeel, maar daarna
was hij door zijn lengte van 2.75 m lastig te hanteren. Tegen de infanterie was het
een goed wapen, vooral bij nat weer als de vuurwapens nogal eens weigerden,
maar de carré’s ermee uit elkaar halen lukte vrijwel nooit. In de achtervolging
van vluchtende infanteristen was het een snel dodelijk en effectief wapen. Bij
zo’n achtervolging gingen de infanteristen vaak op de grond liggen, de paarden
sprongen wel over hen heen en vervolgens konden ze de lansier in zijn rug schie -
ten. De kozakken waren zeer bedreven in het hanteren van de lans. De Brack
adviseert zijn sabelruiters zo dicht mogelijk bij de lansiers te komen, want de
lans is vooral gevaarlijk als hij vanaf een bewegend paard wordt gehanteerd.
Het gewicht van een lansier die op volle snelheid op een carré afrent is 370 kilo,
het vijfvoudige van dat wanneer hij uit stilstand de lans hanteert. In de mêlee
gebruikte de lansier dan ook liever zijn huzarensabel. De Brack beschrijft hoe
de kozakken reageren als ze door sabelruiters worden aangevallen: ‘Ze wachten
rustig af en bieden de aanvaller de linkerflank, terwijl ze de lans rechts houden.
Zodra de vijand binnen hun bereik is gekomen, beschrijven ze een kring van de
rechter naar de linkerzijde en werpen de vijand door deze parade opzij. Daar na
vallen zij hun tegenpartij aan in de linkerflank en vervolgen haar rusteloos’.78

74 Bartels, Vier eeuwen Nederlandse Cavalerie, 10.
75 Denison, A history of cavalry, 333.
76 Ibidem, 414.
77 Fierro e.a., Histoire et dictionnaire du consulat et de l’Empire, 884.
78 Nolan, Geschiedenis en tactiek der cavalerie, 143; Pigeard, ‘La cavalérie légère de Napoléon’, 8.
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De Franse lansiers bereden, net als de huzaren, graag Limousins, een licht en
levendig paardje uit de omstreken van Limoges, en Auvergnats uit de Auvergne,
waar veel arabisch bloed in zat.

Lichte cavalerie

De lichte cavalerie bestond uit verschillende soorten, die behalve in naam
voornamelijk in uniform van elkaar verschilden. Het belangrijkste waren de
huzaren, die vooral de voor- en achterhoede en de flanken van het optrekkende
leger moesten beschermen en verkenningstaken moesten vervullen. De chas -
seurs à cheval voerden daarnaast ook wel charges uit. Voordat ze in 1809 een
lans als wapen kregen en dus lansiers werden, vormden de chevau-légers ook
een onderdeel van de lichte cavalerie.

E. Huzaren
De huzaren kwamen oorspronkelijk uit Hongarije, waar Matthias I Corvinus,
koning van Hongarije, in 1498 een edict uitvaardigde dat er uit ieder dorp op
iedere twintig man (husz = twintig) één in het leger moest om te strijden tegen
Mehemet II, de Osmaanse veroveraar van Constantinopel. De huzaren, rijdend
op lichte, felle Hongaarse paardjes, deden het in de strijd zo goed dat alle legers
van West-Europa huzaren in dienst wilden hebben. Beroemd zijn ook de ‘ge -
vleu gelde’ Poolse huzaren, die onder Jan Sobieski in 1683 een belangrijke rol
speelden bij de beëindiging van het Turkse beleg van Wenen.

Huzaren werden door de rest van het leger beschouwd als ‘bandieten te
paard’. Ze hielden niet van strikte discipline, maar werkten liever à improviste,
vergelijkbaar met de manier waarop de kozakken te werk gingen. Een oog ge tuige -
verslag uit 1690 meldt:

Ze vielen met 600 ruiters de Fransen aan. Ten teken van overwinning, gelijk deze volkeren

zeer woest en baldadig zijn, wierden ettelijke Fransche hoofden op stangen gesteeken

binnen Metz gebracht. De Hussaaren dragen knevels die zoo lang zijn dat ze genoegzaam

op de borst hangen, ze hebben maar één lok of kuif op hun hoofd [...]. De meesten zijn

gelaarsd met bloote beenen, ze kunnen wel met de sabel omgaan, maar zijn slechte schut ters

en vrezen het schieten van de vijanden.79

De eerste Hongaarse huzaren kwamen in 1635 onder Lodewijk XIII in speciale
buitenlandse paardenregimenten in het Franse leger, maar vanwege hun on ge -
disciplineerde en brute gedrag werden de 3.000 ruiters in 1656 door minister De
Louvois weer weggestuurd. In 1692 meldden zich weer Hongaarse huurlingen

79 Ten Raa & De Bas, Het Staatsche leger, 252.
80 Prévost, ‘La fierté de la cavalérie légère’, 10, 3.
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bij Lodewijk XIV, maar die wees hen meteen af, waarna ze van maarschalk F.H.
de Luxembourg (1628-1695) toestemming kregen in een kleine groep dienst te
doen. Hun missies, die voornamelijk bestonden uit het verontrusten van
vijandelijke konvooien, vonden zoveel waardering dat Lodewijk XIV in 1692

beval zoveel ‘compagnies de houssards’ op te richten als het aantal Hongaarse
huurlingen toestond. Het gebruik van huurlingen was niet onomstreden.

In de eeuw daarna kwamen steeds meer Poolse en Hongaarse militairen naar
Frankrijk om als huzaar dienst te doen in een soort ‘Légion étrangère’, dat de
elitetroepen van het Franse leger vormde. In 1791 telde het Franse leger dertien
huzarenregimenten (van 1.000 man), waarin voortaan ook Fransen dienst kon -
den doen. Niet alleen vanwege hun tenue en bewapening, maar ook van we ge hun
optreden en moed vormden de huzaren een wapen apart.80 Het waren handige
ruiters met kleine, levendige paardjes (schofthoogte 1,47 m, aan het eind van het
empire bij gebrek aan grotere paarden 1,38 m) die ze met korte beugels be reden,
waardoor ze met hun sporen in de flanken van paarden zaten. Alle paarden
waren gecastreerd en vrij van de gevolgen ervan.81 De meeste huzarenpaarden
waren afkomstig uit de zuidelijk gelegen streken van Frankrijk. Doch ook veel
Ardenners waren geschikt, aangezien die in die tijd veel Arabisch bloed voer -
den. Pas halverwege de negentiende eeuw werd er een trekpaard van gemaakt.

Ieder regiment had zijn eigen uniformkleuren, zodat zowel in de strijd als bij
de parade en op een bal te zien was bij welk regiment iemand hoorde. Voor de
strijd werden de uniformen speciaal schoongemaakt en het koper gepoetst
want: ‘C’est ainsi qu’on doit être pour se présenter à ennemi, on n’est jamais trop
beau quand le canon est en fête’.82 Het uniform van de huzaren was erg fraai en
werd door de chasseurs à cheval en de artillerie à cheval gedeeltelijk na geaapt,
maar voor het krijgsbedrijf was het niet echt geschikt, hetgeen eer der genoemde
Nolan de volgende verzuchting deed slaken:

De kavallerie wordt dikwijls overladen met borduursels, linten en strikjes welke tot niets

dienen dan om het paard nutteloos te bezwaren, want elk ons telt in het te dragen gewigt.

Eene al te sierlijke kleeding is ongeschikt voor ruiters die zich over alle terreinen moeten

beweegen [...] al die pluimen, mooije sabelkoppels, sabretaches [van het Duitse Sabel -

tasche], veelkleurige dekens en waltrappen vormen niets dan ballast.83

81 Het castreren was een riskante ingreep in een tijd waarin men geen idee had van aseptisch
handelen en men nog niet de beschikking had over effectieve medicamenten tegen infecties.
Zie hoofdstuk 12 waarin enige operatieve ingrepen behandeld worden.

82 Parquin, Récits de guerre, 98. 
83 Nolan, Geschiedenis en tactiek der cavalerie, 128.
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In dit verband is het ook opvallend hoeveel aandacht er in de militair-histo ri sche
literatuur besteed is aan de uitmonstering van de militairen, terwijl de paarden
slechts zeer spaarzaam ter sprake komen.84

De bewapening van de huzaar bestond uit een sabel, een karabijn en twee
pistolen. Als hij zijn pistool gebruikte kon hij zijn sabel loslaten. Die bleef met
een dragon (degenkwast) aan zijn arm hangen. De karabijn werd op zes passen
afstand afgevuurd en richtte veel schade aan. Het laden moest al rijdende ge -
beuren en het schieten geschiedde tussen de oren van het paard door, dat daar
al van jongs af aan op getraind was.

F. Jagers te paard
Een belangrijk onderdeel van de lichte cavalerie werd gevormd door de chas -
seurs à cheval. Zij fungeerden vooral als verkenners en dienden ter bescherming
van de flanken van de rest van het leger. Ieder legerkorps had een eigen brigade
lichte cavalerie, die vóór en opzij van de flanken opereerde en bij de terugtocht
de achterhoede vormde. Zij moesten inlichtingen verzamelen over bijvoorbeeld
de begaanbaarheid van wegen, de doorwaadbaarheid van rivieren en vooral over
de aanwezigheid van vijandelijke troepen.85 Tijdens hun patrouilles moes ten ze in
principe de vijand ontlopen, maar vaak stuitten ze op de lichte cavalerie van de
vijand die met dezelfde opdracht op weg was. Zo’n ontmoeting wordt fraai be -
schreven door M. Parquin wanneer een Franse officier van de chasseurs een
Engelse officier achtervolgt:

De Engelse officier, die een excellent paard bereed, bleef voortdurend op een afstand van

tien passen van zijn achtervolger, die ondanks zijn pogingen niet dichterbij kon komen. De

Engelse officier draaide zich een beetje om en vroeg, zonder zijn paard in te houden, koel -

bloedig, maar met een spottende ondertoon, aan zijn tegenstander: ‘U berijdt ongetwijfeld een

Normandisch paard, meneer de officier?’. De Franse officier geïrriteerd door de spot ten de

opmerking probeerde de Engelsman met zijn pistool te treffen, maar zijn wapen weigerde,

waarop de Engelse officier reageerde met de woorden ‘Ook Frans fabrikaat, zeker?’86

Een aardige anekdote, maar dat de chasseur op een Normandiër gereden zou
hebben is niet waarschijnlijk, want normaliter werden door de chasseurs Ara -
bie ren bereden of andere lichte paardjes. Dat de Engelse officier niet ingehaald
werd, kan echter heel goed op waarheid berusten, want noch een Normandiër
noch een Arabier was in snelheid opgewassen tegen een Engelse volbloed. Het
verschil in optreden tussen de huzaren en de chasseurs betrof vooral het char -
ge ren in de slaglinie van de laatste. Ze moesten van colonne snel in frontlijn

84 Egter van Wissekerke, ‘Het militaire paard in de napoleontische tijd’, 415.
85 Dumas, La cavalérie française du premier Empire, 165.
86 Parquin, Récits de guerre, 109.
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kunnen veranderen. Een charge van de chasseurs verliep anders dan die van
de cuirassiers. Er werd in draf begonnen, vervolgens op 250 meter van de vijand
in galop en de laatste 150 meter in carrière (rengalop). Aan het begin van de char -
ge reden de hoge officieren voorop om op het laatst wat in te houden en achter
de frontlinie te blijven.87 Een belangrijke uitbreiding van de Franse chasseurs
vond plaats na 1830, toen na de verovering van Algerije de op Berbers rijdende
‘chasseurs algériens’ (spahi’s) de cavalerie kwamen versterken.88

De Cavalérie de la Garde Impériale bestond uit grenadiers en chasseurs à
cheval. De laatste vormden het escorte van de keizer, dat zich voortdurend
rondom hem ophield. Het waren de elitetroepen van het leger, die als een soort
commando’s optraden.89

Een bijzondere afdeling in het Nederlandse leger van 1815 vormde de vijfde
compagnie Jagers te paard, die toegevoegd was aan het zesde regiment huzaren.
Het bestond uit vrijwilligers van de Studentenweerbaarheid te Utrecht. Op 1
maart 1815 had Napoleon na zijn vlucht van Elba, voet aan Europa’s vaste wal
gezet en na korte tijd werd in Utrecht, met de Academische Raad als be midde -
laar, een Compagnie Vrijwillige Studenten opgericht, die 13 april uit veertig
personen bestond. Uiteraard dienden de studenten eerst geoefend te worden in
de ‘wapenhandel’, zodat het tot 5 augustus duurde voordat de compagnie naar
Frankrijk afmarcheerde. Niet om te vechten, want Napoleon was allang naar St.
Helena vertrokken en Lodewijk XVIII zat sinds 3 juli weer in Parijs. Het mag
dan ook in hoge mate verwonderlijk heten dat deze veldtocht überhaupt nog
ondernomen werd. Al exercerend en wachtkloppend werd de tijd in Frankrijk
doorgebracht. Eind september kwam de order tot de terugmars en op 26 van
Wijnmaand (oktober) 1815 worden de studenten, die Frankrijk binnen ge trok -
ken waren onder het zingen van het Jagerslied:

Mit Frohen Muth und Heitren Sinn

Hurrah! Hurrah! Hurrah!

Ziehn Jäger wir nach Frankreich hin.

Hurrah! Hurrah! Hurrah!,

met onderstaande welkomstgroet weer in de Domstad ontvangen:

Geluk o brave Stadgenoten!

Ons hart erkent Uw ed’len moed

Verrukt van vreugd bij ’t wederkeeren,

Brengt U den blijden Welkomst-groet.

87 Chandler, The campaigns of Napoleon, 355.
88 Ambert, Esquisses de l’armée française, 57.
89 Dumas, La cavalérie française du premier Empire, 167; Chalain, La cavalérie napoléonienne, 7.
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Toen hij, die ons zoo trotsch verdrukte,

Nog korts door fieren moed geveld

Door snood verraad van Fransche benden

Van nieuws was op de troon gesteld. 90

De Compagnie Utrechtse Vrijwillige Jagers te Paard wordt ontbonden en de
koning laat van zijn grote waardering blijken. Bij de Belgische opstand bieden
253 van de 486 Utrechtse studenten de koning wederom hun diensten aan en
zullen de Jagers daadwerkelijk in de voorste linie aan de strijd deelnemen.91

G. Lichte ruiterij (Chevau-légers)
De chevau-légers stammen uit het Ancien Régime en werden bij de revolutie
afgeschaft. Maar aan het begin van het Empire werden ze weer opgericht. Na -
po leon wilde een cavalerie gelijkend op de Poolse ulanen en de Russische
kozakken. Ze reden op kleine nerveuze paardjes en waren bewapend met sabel,
musket en pistolen. Na 1809 werden ze met de komst van een groep Poolse
edelen, op wie Napoleon vanwege hun goede ruitercapaciteiten zeer gesteld
was en daarom in zijn garde had opgenomen, bewapend met een lans. Ze had -
den als taak de cuirassiers te beschermen. ’s Nachts deden ze dienst als vedettes
[wachtposten].92

H. Mammelukken

J’ai créé ce corps pour recompenser des hommes qui m’ont servi en Égypte93

Napoleon

Een bijzondere afdeling van de Franse cavalerie vormden de mammelukken.94

Het woord mammeluk komt uit het Arabisch en betekent ‘blanke slaaf ’. Ze
waren afkomstig uit Turkije, Bosnië, Servië en Albanië en vormden de cavalerie
van de 24 Beyen (vorsten) van Egypte, die ieder 500 mammelukken in dienst
had den, waartegen Napoleon het tijdens de Egyptische campagne (1798-1801)
moest opnemen. Ze hadden geen bagage, waardoor ze zich snel konden be we -
gen. Napoleon had in Egypte nauwelijks cavalerie, maar de artillerie bestreed de
mammelukken effectief met kartetsvuur (met loden kogels gevulde pakket jes
van blik of karton, die uit elkaar vlogen in de buurt van de vijand, waarbij één

90 Ackersdijk, Welkomstgroet.
91 Ter Linden, ‘Utrecht’, 110-116.
92 Fierro e.a., Histoire et dictionnaire du consulat et de l’Empire, 624; Denison, A history of

cavalry, 366; Chalain, La cavalérie napoléonienne, 13.
93 Chalain, La cavalérie napoléonienne, 18.
94 Fierro e.a., Histoire et dictionnaire du Consulat et de l’Empire, 932.
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schot tientallen slachtoffers kon maken).95 De met kromzwaarden bewapende
mammelukkencavalerie was ook kansloos tegen de Franse infanteriegeweren,
maar Napoleon zag wel het belang in van het Arabische paard voor de lichte
cavalerie.96 De Franse infanterie had de beschikking over lange pieken met twee
ijzeren punten om in de grond te steken ter afwering van de vijandelijke cava -
lerie, zoals ook in Azincourt (1415) gebruikt werden.97

Napoleon nam een eskadron van 124 mammelukken mee terug naar
Frankrijk, waar ze gekleed in Oosterse kledij en gewapend met kromzwaarden,
deel uitmaakten van de Chasseurs à cheval de la Garde. Tijdens de veldtocht in
Pruisen (1806) stuitten de Russische troepen op een mammelukkencompagnie
en dachten ze dat het verdwaalde Turken waren.98 De mammelukken waren even
dapper als ongedisciplineerd. Toen Napoleon hen in zijn leger had ingelijfd en
mee naar Frankrijk had genomen, draafden ze tijdens een parade in Parijs
kriskras door elkaar, terwijl de overige cavalerie keurig in gelid marcheerde.99

Ze bereden snelle, lichte paardjes, die ze met een zwaar bit bestuurden. Vanuit
een rengalop waren hun zeer wendbare paardjes meteen tot stilstand te bren gen.
Ze gebruikten diepe zadels met korte stijgbeugels, waardoor ze nauwelijks uit hun
zadel te stoten waren. Bij de val van het Empire waren er nog achttien over van
de 124 die Napoleon uit Egypte had meegenomen en werd het eska dron
opgeheven. In Egypte bestonden ze toen al niet meer, omdat pacha Méhémet-
Ali hun chefs in 1811 had laten vermoorden en hun macht definitief vernietigde.
Volgens Napoleon waren drie Franse cavaleristen even sterk als twee mamme -
lukken, 100 tegen 100 was gelijk, maar 1.000 Fransen zouden het winnen van
1.500 mammelukken.100

I. Kozakken

Il n’y a rien de si miserable et de si lache que les cosaques, c’est la honte de la nature

humaine.

Notre cavalérie légère est familiarisée, depuis la dernière campagne

avec la manière de combattre de ces misérables.101

Bulletin van Napoleon, 21 december 1806

95 Denison, A history of cavalry, 355. 
96 Bogros, Histoire du cheval de troupe de la cavalérie française, IV, 2.
97 Bennett e.a., Agincourt 1415, 67.
98 Parquin, Récits de Guerre, 26.
99 Ibidem, 8.
100 Denison, A history of cavalry, 354.
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Tout est méprisable dans ces troupes, si ce n’est le cosaque lui même,

qui est bel homme, fort, adroit, fin, bon cavalier, infatigable.102

Notes sur l’art de guerre, Napoleon

Het Russische leger kende ook een ongeregelde troepenmacht in de vorm van
de kozakken. Ze voerden vanouds oorlog niet om politieke redenen, maar als een
‘way of life’.103 Ze vormden een soort lichte cavalerie met een geheel eigen manier
van vechten, die inhield dat ze de vijand eerder met snelle uitvallen bestookten,
dan dat ze een geregelde slag aangingen.104 Oorspronkelijk een vrij gevochten, on -
afhankelijke, zwervende, militaire gemeenschap in de steppen van Zuid Rus land
verloor zij in de achttiende eeuw haar zelfstandigheid, toen Catharina de Grote
de kozakkenregimenten bij het Russische leger inlijfde, maar waarin zij niet te -
min als rebelse eenheid tegen het absolutisme van de tsaar bleef strij den.105 De
kozakken vormden een belangrijk, zij het nog vrij onge disci pli neerd, onder -
deel van de tsaristische cavalerie, dat voor een groot deel verant woor de lijk was
voor het rampzalig verlopen van de terugtocht van het Franse leger uit Rusland
in 1812. Doordat de Franse lichte cavalerie, die normaal een belangrijke taak
had bij de bescherming van de achterhoede van het zich terugtrekkende leger,
vrijwel niet meer bestond, hadden de kozakken vrij spel bij hun aanvallen op
die achterhoede.106

Net als de mammelukken waren het uitstekende ruiters en hun paarden
waren even klein, snel en wendbaar. In stap liepen ze vijf mijl per uur, terwijl ze
in galop net zo snel waren als andere Europese paarden. Kozakken hadden geen
sporen, maar een klein zweepje, ze waren zeer bedreven in de rijkunst.107 Ze
hadden heel brede stijgbeugels, die goede steun gaven als ze hun lans of zwaard
gebruikten. Bij een aanval riepen ze ‘Hourra, hourra’, waarop de Fransen ant -
woordden met ‘Au chat, au chat’, denkende dat de kozakken ‘Au rats, au rats’
riepen.108 Ze waren bewapend met zwaarden, lansen en pistolen, waarbij de
lansen het belangrijkst waren. Naarmate de strijd vorderde kregen ze steeds
meer Franse karabijnen; om die te gebruiken stapten ze telkens even af om te
schieten en reden dan weer verder.109 Voor Napoleon vormden ze een geduchte

101 Fierro e.a., Histoire et Dictionnaire du Consulat et de l’Empire, 686. 
102 Ibidem, 686.
103 Keegan, A history of warfare, 7.
104 Zamoyski, 1812 Napoléons fatale veldtocht naar Rusland, 163.
105 Grote Winkler Prins Encyclopedie, XIII, 330. 
106 Lieven, Rusland tegen Napoleon, 36.
107 Denison, A history of cavalry, 388.
108 Parquin, Récits de Guerre, 28.
109 Denison, A history of cavalry, 409.
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tegenstander. Na aankomst van het Franse leger in Moskou legden de kozakken
een cordon om de stad, waar vrijwel niemand meer door kon om te foerageren.
Vierduizend Franse huzaren werden gevangen genomen, zonder dat er werd
gevochten en veel van het voer dat in de wijde omgeving van Moskou gevonden
werd, kwam niet bij de Franse troepen aan.

J. Grenadiers à cheval
De grenadiers à cheval vormden een bijzonder corps. Ze behoorden bij de ‘grosse
cavalérie de ligne’. Ze bereden middelzware, zwarte paarden (les chevaux noirs
de Bessières) en waren bewapend met musket, pistolen, sabel en een pa troon tas
met granaten. Oorspronkelijk waren ze niet bereden en deden ze vooral bij
belegeringen met hun granaten nuttig werk. In 1803 werd een regi ment Grena -
diers à cheval in de Garde Impériale opgenomen.110

De manschappen van de Franse artillerie à cheval werden bij voorkeur gere -
kru teerd uit de grenadiers. Generaal M.S. Foy (1775-1825) was zeer te spreken over
dit nieuwe wapen: ‘Men ziet tijdens de veldtochten in Duitsland dat eenvoudige
kapiteins van dit wapen een goede reputatie verwerven in het leger. Weldra wil -
len de generaals geen andere artillerie meer hebben, omdat de rijdende ar til lerie
veel beweeglijker en effectiever is. Men heeft er minder van nodig en het geeft
veel verlichting in de bescherming van de aanvoer van munitie en foerage’.111

3.5 R I J D E N D E  A R T I L L E R I E

Naast de cavalerie kenden de meeste Europese legers sinds de dagen van Frede -
rik de Grote in de rijdende artillerie een volledig bereden eenheid. Omdat de
cavalerie nu met veel lichtere paarden ten strijde trok was er behoefte aan een
mobiele artillerie-eenheid die de ruiterij tijdens haar snelle manoeuvres kon
volgen en de vijandelijke artillerie en infanterie kon bestoken.

In 1759 richtte Frederik de Grote zijn rijdende artillerie op, waardoor er een
scheiding kwam tussen het geschut dat te velde werd gebruikt en het geschut dat
bestemd was voor het belegeren van vestingen. Oostenrijk volgde al snel en in
1791 kreeg het Franse leger zijn artillerie à cheval, die in 1794 uit zes regi menten
bestond.112 Al eerder, sinds de Zevenjarige oorlog, had Frankrijk geëxperi men -
teerd met een rijdende artillerie, maar dat bleek te duur te zijn. De artillerie à
cheval werd 7 februari 1794 een zelfstandig wapen (ook wel artillerie légère

110 Chalain, La cavalérie napoléonienne, 21; Fierro e.a., Histoire et dictionnaire du consulat et
de l’Empire, 816. 

111 Ambert, Esquisses de l’Armée française, II, 117. 
112 Van den Hoek & Van den Hoek, De geschiedenis der Rijdende Artillerie, 10.
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‘Scotland for Ever’ (1881), schilderij van de Engelse beeldend kunstenaar Lady Elizabeth Butler
(1846-1933). Het schilderij geeft een gedramatiseerde reconstructie van de aanval van het ‘Royal
Scots Greys’ regiment cavalerie op de Franse infanterie bij Waterloo, 18 juni 1815. Collectie:
Leeds City Art Gallery. 
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94 HOOFDSTUK 3 – HET KRIJGSPAARD

genoemd). Het werd een elitekorps113 dat niet alleen bij grote veldslagen werd
ingezet, maar ook bij kleinschaliger gevechten. Er werd samengewerkt met de
cavalerie, maar ook met de infanterie omdat ze zeer mobiel was.114

Als bewapening had de Franse artillerie à cheval 4, 6,en 12-ponders (gewicht
van de kogels) en houwitzers. Voor een 12-ponder (2.080 kg) waren zes aan ge -
span nen paarden nodig, vijf caissons met munitie (1.800 kg) met vier paarden
elk, vijftien ruiters voor bescherming, in totaal 50 paarden en 30 man.115 Een 4- en
6-ponder werd door vier paarden (schofthoogte 1,40 m) getrokken, waar van er
twee bereden werden (de porteurs). De andere twee, de bijpaarden (sous-ver ges),
moesten ook geschikt zijn om te berijden, terwijl omgekeerd een bereden paard
ook in geval van nood ingespannen moest kunnen worden.

Op 9 januari 1793 deed prins Willem V de Raad van State van de Republiek
het voorstel de bestaande artillerie van het leger te versterken met twee brigades
rijdende artillerie: ‘Wijl thans de manier van oorlog voeren is verandert en dat
meest alle mogendheden zich voorzien hebben van een rijdende artillerie, zoo
oordele ik van eene onvermijdelijke noodzakelijkheid, dat zulks ook bij de armee
van den Staat geschiede en ik zoude daarom voorstaan Twee brigades rijdende
artillerie op te richten bestaande uit ieder twee compagniën [...]’. Naast een op -
somming van het aantal officieren en manschappen waaruit de compagnieën
zouden moeten bestaan, wordt ook vermeld dat bij iedere compagnie een
Piqueur, een onder Piqueur op wagtmeestergage en één Paardenmeester er deel
van zou uitmaken met dien verstande dat bij iedere compagnie een piqueur
aanwezig zou zijn en ‘[...] de Paardenmeester de beyde brigades zou waar -
neemen en zich zou moeten begeeven van de eene naar de andere waar zijn
presentie wordt gerequireerd’.116 De manschappen zouden uit de bestaande
artillerie gerekruteerd worden. Waar de paardenmeester vandaan moest komen
wordt niet vermeld. De functie zal niet door een geschoolde paardenarts zijn
vervuld, aangezien die pas in 1816 in het Nederlandse leger hun intrede doen (bij
de rijdende artillerie). Vermoedelijk werden de paardenmeesters geselecteerd
uit de ervaren hoefsmeden.

Opvallend is dat waar men in de literatuur over de Nederlandse cavalerie vrij -
wel vergeefs zoekt naar gegevens over het zeker voor dit wapen zeer belang rijke
paard, dit laatste aspect uitgebreide aandacht krijgt in de beschrijving van de
geschiedenis van de rijdende artillerie van N.J.A.P.H. van Es. De ontstaans -
geschiedenis van dit zeer omvangrijke, niet in de handel verkrijgbare werk dat
werd begonnen in 1898 en voltooid in 1906 is te curieus om hier niet te ver mel -
den. Kapitein van Es was gehuwd met een rijke dame, die ermee ingestemd had

113 De eretitel ‘elitecorps’ waarmee zowel de rijdende artillerie als de grenadiers à cheval zich
graag afficheerde werd overigens vooral bij de betreffende korpsen gebezigd. 

114 Lynn, The Bayonets of the Republic, 207. 
115 Chalain, La cavalérie française, 14.
116 Van Es, Het Historisch Museum van het Korps der Rijdende artillerie, I, 3.

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:03  Pagina 94



95

dat haar man op haar kosten de geschiedenis van de rijdende artillerie in vijf
delen zou beschrijven. Toen deel I tot en met IV geschreven waren, was wel
duidelijk dat wat er nog beschreven moest worden onmogelijk allemaal in deel
V zou passen. Daarom werd de nummering van de volgende delen aangepast:
V-1, V-IIa, V-IIb, V-IIIa, V-IIIb en ten slotte deel V-IIIc, zodat de totale serie uit
tien delen bestond. We mogen de geschiedschrijver dankbaar zijn voor zijn door -
zettingsvermogen, want in zijn boeken zijn zeer veel interessante medede lingen
over het artilleriepaard te lezen.

Voordat het leger van de Republiek daadwerkelijk de beschikking kreeg over
een afdeling rijdende artillerie was het inmiddels anderhalf jaar later. Bij de
‘Marsch dispositie’ op 3 augustus 1794 wordt de R.A. voor het eerst vermeld: ‘[...]
De rijdende artillerie zal de colonne der cavalerie volgen en op eene behoorlijke
distantie agter dezelve parqueren’.117

Tijdens een veldslag was het gebruikelijk dat de rijdende artillerie met de
cavalerie optrok en dat op een gegeven moment de kanonnen werden op ge -
steld, waarna de paarden die de kanonnen hadden getrokken achter het front
werden teruggestuurd.118

Die paarden mochten geen schimmels zijn ‘[...] dewijl men deeze te ver ziet’,
had Willem V al in 1793 bepaald.119 De rijpaarden moesten vrij klein (1,30-1,35

m) zijn:

Omtrent de rijpaarden zoude dienen bepaald te worden dat dezelve niet boven de twaalf

palmen zouden mogen weezen en voor het overige zowel merrier als ruinen, en van alle

soort van haair, uitgenomen schim[m]els dewijl deeze te verre kunnen gezien worden. Het is

ook weegens het geswinde op- en afzitten dat ik geen grootere paarden zoude willen heb ben

en ook dewijl de rijdende artillerie niet voor de parade gemaakt is, zo zie ik niet waarom

dezelve zulke colossen van paarden zouden rijden.120

De koopman verplicht zich ‘Een goed sterk, welgeleed, breed en plat paard van
veertien palmen hoog en vijf tot acht jaar oud, van zwart of bruin hair, zonder
paardsgebreken, geschikt voor eene aanzienlijke Artillerietrain voor twee hon -
derd gulden stuks te zullen leveren’.121

Als de paarden geleverd zouden worden, zouden ze ‘[...] bevorens naar de
Armée te marscheren, behoorlijk gedresseerd kunnen worden inzonderheid die,
dewelken voor het geschut gedestineerd zijn’. Voerlieden en drijvers moes ten

117 Ibidem, I, 82.
118 Keegan, The face of battle, 151.
119 Viruly van Pouderoijen, Korte geschiedenis der rijdende Artillerie, 12; Van Es, Het historisch

Museum van het Korps der Rijdende Artillerie, I, 83. 
120 Nationaal Archief, Stadhouderlijke Secretarie, inv. nr. 413, Prins Frederik aan zijn vader, 25

november 1793

121 Van Es, Het Historisch Museum van het Korps der Rijdende Artillerie, I, 84.
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zoveel mogelijk ‘uit de cavalerie afkomstig zijn en kennis van voerliedenwerk
moeten hebben of tenminste met paarden weten om te gaan’. Om problemen
met de nog niet aan krijgsrumoer gewende paarden te voorkomen, wordt
aangegeven dat het verstandig zou zijn:

Te zorgen dat de paarden aan het vuur gewent zouden zijn, zowel de canontrekkende als

die der Artilleristen, dewelke beijde op een seer korte distantie van het vuur staan aan

hetzelve te gewennen om de ongelukken voor te komen door het op holle gaan van Canon-

en Waagenpaarden zouden koomen te profeneren, wordt om oefenpatronen te maken 1.000

pond canonpulver [...] gevraagd.122

Afgezien van het kanongebulder zouden de paarden in de komende jaren nog
wel onaangenamer toestanden meemaken. Zo vermeldt een rapport uit 1807

tijdens de veldtocht in het Zweedse Pommeren:

Het algemeen gebrek aan fourage en bijzonder voor compagnie en train neemt dagelijks

toe. Een klein bos hooij is alleen hun onderhoud, dat ik 18 à 20 uuren ver moet laaten

zoeken. Zedert ruim 14 dagen heeft geen paard eenig haver bekomen. Waaruit noodwendig

niets als verval der Paarden moet voortvloeien en ijndelijk na Zoveele fatigues alle zullen

Creveeren.123

Ook de veldtocht in Spanje, toen het korps rijdende artillerie in Franse dienst
vocht, ging met de nodige ongemakken gepaard. Een verslag van 11 januari 1809

meldt:

Ten gevolge van aanhoudende marschen, slechte wegen, ongunstig weder en gebrek aan

voedsel voor de paarden hadden de bespanningen veel geleden, zodat bij de terugkeer te

Madrid geen voertuig door meer dan vier paarden werd voort getrokken, zelfs een kanon

kwam met slechts drie paarden bespannen binnen; de geheele compagnie had nog slechts

dertig trekpaarden [in plaats van honderdtien] en achttien muilezels te harer beschikking.

De trein had nog vierenvijftig paarden en gebruikte muilezels, waarvan er één wegens

kwade droes werd doodgeschoten.124

Een groot probleem vormde in Spanje ook het voer, als het er al was. Het
hoofd be standdeel van de voeding van Spaanse paarden bestond uit gerst, die
ze verdeeld over de dag in twaalf kleine giften kregen, nadat de gerst eerst in
water geweekt was. Bij deze wijze van voeren bleven de paarden gezond. Bij de
Hol landsche Brigade in Spanje kregen de paarden gemakshalve dezelfde

122 Ibidem, I, 89.
123 Ibidem, III, 57.
124 Ibidem, III, 103.
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hoeveelheid in vijf, niet geweekte porties toebedeeld. Dit veroorzaakte zeer
ernstige verteringsproblemen, vaak met dodelijke koliek tot gevolg. Zo stierven
bij het 3e Hollandsche Huzarenregiment in Biskaye binnen acht dagen ruim
honderd paarden.125

Zo mogelijk nog slechter waren de omstandigheden tijdens de veldtocht
naar Rusland in 1812 nadat op 22 juni de Niemen, de grensrivier tussen Polen
en de Russische vazalstaat Litouwen, was overgestoken:

Op weg naar Wilna [Vilnius] hadden we met zeer slecht weer te kampen. Een zwaar on weder,

gepaard met stortregens, dat drie dagen aanhield, maakte de wegen onbruikbaar en deed

de temperatuur opmerkelijk dalen. De koude en het natte voeder, bestaande uit afgemaaid

koren, waarin de halmen nog waren, werkten allernadeeligst op den gezond heids toestand

der paarden, zo zelfs, dat toen we den 1e juli te Wilna aankwamen, alzoo na een marsch van

slechts vier dagen, bij onze batterijen tal van rij- en trekpaarden gestorven waren. [...] Bij

de meeste korpsen van het leger was de sterfte aan paarden zeer groot, de wegen waren met

doode paarden en verlaten voertuigen bedekt.126

Dat het pad van de rijdende artillerist niet over rozen gegaan is moge duidelijk
zijn. Maar het ‘Rijdende Artillerie-lied’, dat onder andere het volgende couplet
kent, zou toch haast aan een ‘frische, fröhliche Krieg’ doen denken:

Le vin, les femmes et les chevaux

Font notre bonheur suprème

Ardent Coursier au grand galop

Jolie maitresse sur le dos

Voilà le bonheur même.127

3.6 M A R E C H A U S S E E

Het derde bereden wapen dat het Franse en Nederlandse leger kenden was de
marechaussee.128 De term ‘marechaussee’ werd al in 1373 gebezigd in verband met
de rechtspraak toen de connétable (opperstalmeester van de koning) samen met
de maréchaux de France (stalmeesters) tijdens de oorlog een militaire functie

125 Viruly van Pouderoyen, Korte geschiedenis der Nederlandsche Rijdende Artillerie, 33.
126 Van Es, Het Historisch Museum van het korps der Rijdende Artillerie, IV, 122.
127 Van Es, Gedenkboek ter herinnering aan het Eeuwfeest van het korps Rijdende Artillerie, 43.
128 Een wapen dat in het leven van mijn directe voorouders een belangrijke rol gespeeld heeft.

Mijn grootvader F.J.D.C. Egter van Wissekerke (1864-1945) promoveerde in 1892 op een
proefschrift getiteld De Maréchaussée, ter verkrijging van den graad van doctor in de rechts -
wetenschap, terwijl mijn vader A.J.F.M. Egter van Wissekerke (1905-1992) in 1965 zijn militaire
carrière afsloot als brigade-generaal en commandant van de Koninklijke Marechaussee.
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kregen en zij in het leger met de rechtspraak werden belast. Als centrum van de
rechtspraak vestigden zij een tribunaal, de ‘Connétablie et Maréchaussée de
France’, dat tot aan de revolutie in functie bleef. Het tribunaal had een aantal
functionarissen (prévôsts) in dienst, die bevoegd waren tot het doen van aan -
houdingen en het uitvoeren van bevelen met behulp van een aantal militairen
die in 1760 ‘cavaliers de maréchaussée’ genoemd werden en in 1791 ‘gendarmes’.
De revolutie bracht belangrijke veranderingen met zich mee. De revolutie, die
gericht was op de hervorming van de maatschappij, kwam vanzelfsprekend in
conflict met een instituut dat de bestaande orde moest handhaven. Het wapen
der marechaussee werd opgeheven en vervangen door de ‘Gendarmerie natio -
nale des champs et armées’, later de ‘Gendarmerie impériale’.129

De benaming van Gendarmerie werd gekozen omdat de marechaussee zo -
lang tot de Gendarmerie du Roi had behoord en zij als naam van een elitecorps
een zeer goede klank had. De gend’armerie bestond oorspronkelijk uit de gens
armes, die de eerste cavalerie van de koning vormden. Onder Lodewijk XIV waren
ze er uitsluitend toe bestemd oorlog te voeren en niet zoals de latere gen darmerie
voor grensbewaking en om als politie op te treden.130 Het onderdeel grens be wa -
king werd door de veroveringsoorlogen van Napoleon steeds belang-rijker, omdat
de grenzen steeds langgerekter werden, waardoor het aantal le gioe nen (de nieuwe
benaming voor divisie) toenam tot 26 met een totale sterkte van 15.000 man,
waar van 10.000 bereden. Naast deze 26 legioenen bestond er ook nog een ‘legion
d’élite’ dat in de Garde Imperiale werd opgenomen en deelnam aan diverse
veld slagen.

Vanaf 1795 is er Franse gendarmerie werkzaam geweest in de Zuidelijke
Nederlanden – in grote lijnen het tegenwoordige België – en in het huidige
Limburg en Zeeuws-Vlaanderen, die beide sinds 1795 bij Frankrijk behoorden.
In 1803 werd in een besluit van het Staatsbewind van de Bataafse Republiek
voorgesteld in het departement Brabant een compagnie marechaussee op te
rich ten ‘ter beveiliging van personen en goederen tegen roverijen, gewelde na -
rijen en wat dies meer zij door vagebondeerende personen’.131 Maar dat vond
geen doorgang.

Na de Volkerenslag bij Leipzig (16-19 oktober 1813), waarin Napoleon beslissend
verslagen werd, verdreven Russische en Pruisische troepen de Fransen van het
Nederlandse grondgebied, waarna op 30 november de Prins van Oranje in
Scheveningen voet aan wal zette.132 Veel van de militairen die bij de Franse gen -
darmerie gediend hadden, namen in 1814 dienst bij de door Koning Willem I
in 1814 opgerichte Nederlandse marechaussee in België. Het korps dat uit 961

129 Van den Hoek, De geschiedenis van het wapen der Koninklijke Marechaussee, 15.
130 Ambert, Esquisses de l’armée française, II, 182.
131 N.N, Kort overzicht van de geschiedenis van het wapen der Koninklijke marechaussee tot

1940, 3.
132 Van den Hoek, De geschiedenis van het wapen der Koninklijke Marechaussee, 65.
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man bestond, waarvan alle 31 officieren en twee derde van de manschappen
bereden waren, diende ervoor de wet en de openbare rust te handhaven en te
waken voor de veiligheid. In 1818 werd in Noord-Brabant voor het eerst op (het
huidige) Nederlands grondgebied marechaussee gestationeerd.133 De benaming
‘Marechaussee’ ter vervanging van ‘gendarmerie’ werd door Willem I eigen han -
 dig ingesteld en nadrukkelijk staat in het ontwerpreglement dat het Korps deel
uitmaakt van de landmacht. Het predikaat ‘Koninklijk’ is niet bij konink lijk be -
sluit verleend, maar wel wordt in een Koninklijk besluit van 1829 gesproken over
een inspecteur generaal van de Koninklijke Marechaussee.134 Bij Waterloo was
geen marechaussee aanwezig, bij de Tiendaagse veldtocht wel (1831).

De toelatingseisen voor de marechaussee waren: lengte 5 voet 5 duim (1,71 m
voor bereden manschap, 1,68 voor manschap te voet). Het waren allemaal vrij -
willigers, die zich op eigen kosten moesten kleden, equiperen en een paard
aanschaffen. Meestal betrof dat een dier dat minder geschikt was voor de cavalerie
(vaak waren het kurassierspaarden) of artillerie, dat na taxatie door een com -
missie door de vrijwilliger werd gekocht.135 Omdat het paard dus eigendom van
de militair was, werd het in het algemeen goed verzorgd. Het kopen ging met
geleend geld, dat geleidelijk afbetaald moest worden. Het aanschaffen van de
paarden geschiedde door overname van paarden van de cavalerie, wat als
voordeel had dat ze al afgericht waren, maar vaak kon de cavalerie geen paarden
missen en werd uit de gewone handel aangekocht.136

Als het dier voortijdig doodging, kreeg de eigenaar 2/3 of 4/5 van de waarde
terug (daar was dan wel eerder al een soort verzekeringspremie voor betaald).137

3.7 T R E K PA A R D

Trekpaarden waren in gebruik bij de trein van de artillerie (voor het trekken
van de kanonnen en de munitiecaissons), bij de trein van de genie (caissons met
bouwmateriaal, pontons), de equipagetrein en foeragevervoer. Vóór Napoleon
werd het vervoer van materiaal, foerage en equipage door de overheid uit be -
steed aan contractanten, grote aannemers die zorg droegen voor de wagens,
karren, trekpaarden (tochtpaarden) en de voerlui.138 Erg betrouwbaar waren
de door hen ingeschakelde lieden in het algemeen niet. Wanneer het er tijdens
een veldtocht om ging spannen, gebeurde het regelmatig dat de voermannen
er met hun paarden en met of zonder hun wagens vandoor gingen, hetgeen

133 Egter van Wissekerke, De Maréchaussée, 6-9.
134 Van den Hoek, De geschiedenis van het wapen der Koninklijke Marechaussee, 98.
135 Ibidem, 62.
136 Ibidem, 127.
137 Walrecht, Het paard bij de Koninklijke Marechaussee, 16.
138 Zie hiervoor verder: Van Nimwegen, De subsistentie van het leger.
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voor het leger uiteraard ernstige logistieke problemen met zich meebracht. Zo
schrijft Van Gorkum dat op de 18e juni 1815 tijdens de slag bij Waterloo de weg
waarover de Britse artilleriestukken en munitiewagens naar het slagveld aan -
gevoerd moesten worden, versperd was door in de steek gelaten boerenwagens:

Al deze voertuigen waren op hun weg over Waterloo naar Brussel den vorigen dag (17 junij)

op het naderend geschutvuur van het fransche leger door de voerlieden met hunne paarden

verlaten. [...] Al deze wagens, waarvan velen met kostbare officiers- en regimentsgoederen

beladen waren geweest, stonden geplunderd in allerlei richtingen zoodanig door elkaar dat

voor de opruiming veel werkvolk en tijd vereischt werd.139

Mede dankzij de inspanningen van mijn voorvader werd de weg vrijgemaakt
en de doortocht van de kanonnen naar het slagveld mogelijk gemaakt. Waar -
door hij enige regels verder in zijn dagboek tevreden kan opmerken: ‘Ik was
getuige dat reeds spoedig een aanzienlijk getal Artillerievoertuigen in gestrekte
draf hun weg vervolgden en het leger bij Mont St. Jean bereikten’. Voor zijn
moedige gedrag die dag werd hij later met de Militaire Willems Orde begiftigd.
De voermannen werden door het leger ingehuurd met hun wagens en paarden
tegen een vaste prijs en als er paarden verloren gingen werden ze schadeloos
gesteld. De burgers waren vaak kleine ondernemers, die aanzienlijke winsten
konden boeken dankzij de handel op de paardenmarkt, waar de trekpaarden
voor het leger vaak werden aangeschaft.

Napoleon, die niet afhankelijk wilde zijn van de nukken van burger voer lieden,
vormde in 1800 speciale ‘bataillons du train d’artillerie’, de ‘bataillons du train du
genie’ en ‘bataillons des équipages militaires’, waar speciaal opgeleide militairen
dienst bij deden.140 Het gevaar voor desertie beperkte hij door de militaire voer -
mannen te rekruteren uit boerengezinnen, waarbij de boerenbedrijven als
onderpand dienden, voor het geval de zoon toch mocht deserteren.

De instelling van de verschillende ‘trains’ maakte het voor Napoleon moge -
lijk op een geheel nieuwe wijze zijn veldtochten te houden. Het maandenlang
voeden en van krijgsbenodigdheden voorzien van zijn honderdduizenden
soldaten en paarden hoefde hij niet meer af te laten hangen van het aanleggen
van magazijnen. Hij liet zijn leger ‘van het land leven’, waardoor tijdrovende
aanvoer niet meer nodig was. Locaal werd meel gevorderd en met mobiele bak -
kers ovens werd het brood onderweg gebakken.141 Ambert ziet de ‘train’ als ‘Une
des plus heureuses pensées militaires, une des plus belles créations de nos vingt-
cinq années de guerre’.142 Toch had het ‘van het land leven’ het nadeel dat men
voortdurend in onzekerheid verkeerde of er de volgende dag wel voldoende te

139 Van Gorkum, Mijne staatsche en militaire herinneringen in den jare 1814. 
140 Ambert, Esquisses de l’armée française, II, 165.
141 Klinkert, ‘Te velde en achter versterkingen’, 114.
142 Ambert, Esquisses de l’armée française, II, 18. 
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eten te vinden zou zijn voor de soldaten en de paarden. Vooral voor paarden, die
erg gevoelig zijn voor veranderingen in de samenstelling van het voedsel aan bod
en bij plotselinge verandering van het rantsoen gemakkelijk darmproblemen
krijgen, vaak gepaard gaande met ernstige koliekaanvallen, vormde zo’n wisse -
lend voedselaanbod een groot gevaar. Een gevaar dat uiteraard niet alleen voor
de trekpaarden gold, maar ook voor de cavaleriepaarden. Wanneer men daarbij
bedenkt wat een paard dagelijks aan hooi (5 kg), stro (5 kg) en haver (7,5-9,5 kg,
afhankelijk van zijn grootte) nodig heeft, zal het duidelijk zijn wat voor een enor -
me inspanning het vergde een leger met tienduizenden paarden van voldoende
voedsel te voorzien. Aan de andere kant was het voordeel van ‘het leven van het
land’ natuurlijk dat het optrekkende leger geen rekening hoefde te houden met
een, voor een groot deel door langzame ossen getrokken, foeragetrein, die de
troepen niet kon bijhouden.143 Het tijdstip van vertrek werd zo gekozen dat in
het land waar men doortrok net geoogst werd zodat er hooi en haver voor de
paar den was. De soldaten hadden dan ook allemaal, behalve de normale bewa -
pening, altijd een sikkel bij zich.144

Nadat de artillerie haar eigen trein gekregen had, wilde de genie dat ook.
Het corps der genie bestond vóór 1806 uit wat gereedschap voor mineurs en
ingenieursinstrumenten. Als er ergens wat gemaakt moest worden zocht men
materiaal ter plaatse. Ook bij de genie werd alles vervoerd door burger voer -
lieden, onder leiding van een sappeur (geniesoldaat belast met het graven van
loopgraven) of een mineur. Maar vanaf 1806 kreeg de genie haar eigen trein,
met eigen paarden, eigen caissons en bouwmaterialen en werd ze onafhankelijk
van rekwisitie.145

Paarden voor de trein kwamen vooral uit Picardië en Vlaanderen, grote,
rustige paarden. Ook de Percheron, uit Centraal-Normandië, was zeer geschikt,
beter eigenlijk dan die uit Vlaanderen omdat hij evenveel massa, maar veel meer
kracht en zelfs lichtheid had. Tijdens het Ancien Régime waren er in Frankrijk
weinig goede trekpaarden, het boerenwerk werd veelal met ossen be dreven.
Maar na de revolutie waren veel trekpaarden voor het leger nodig en omdat
import erg duur was, werd de fokkerij gepropageerd en van overheids wege
gesteund. De meeste trekpaarden kwamen uit noordelijk Frankrijk, ten zuiden
van de Charente bestonden ze nauwelijks.146

143 Bidault, Les chevaux de l’armée, 113.
144 Zamoyski, 1812, Napoleons fatale veldtocht naar Moskou, 106.
145 Ambert, Esquisses de l’armée française, 171. Rekwisitie is de gedwongen levering, tegen een

eenzijdig vastgestelde prijs, van voedsel, paarden en voertuigen door de bevolking. Vooral
bij het doortrekken van vijandig gebied gaf dit vaak aanleiding tot heftige bezwaren en
haatgevoelens bij de locale bevolking. Napoleon schrijft (16 maart 1809) aan zijn stiefzoon
prins Eugène, onderkoning van Italië: ‘Il faut aider au trésor [staatskas] en faisant des ré qui -
sitions à un prix modéré […]’. Zie Fierro e.a., Histoire et Dictionnaire, 1053.

146 Bidault, Les chevaux de l’armée, 27.
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De ‘train des équipages’ diende voor het vervoer van de soldaten, hetgeen ge -
beurde met open, door vier paarden getrokken boerenwagens, waarmee tien man
zittend op stro vervoerd werden. De soldaten werden tijdens dit vervoer echter
vermoeider dan wanneer ze liepen! Vering kenden de boerenkarren niet en de
kwaliteit van de wegen was in het algemeen natuurlijk ook erg slecht.147

Tot slot nog een korte schets van het vervoer van de Staatse artillerie, zoals
opgetekend door de al eerder genoemde Van Es. Tijdens de veldtocht in Vlaan -
de  ren in 1793: ‘Ik speel veeltijds de rol van Quartiermeester, waar ik zeer blijde
mee ben alzo alsdan ik het gesukkel van de peerden niet zie, want het is aller -
el len  digst, de paarden kan men haast omblaasen, en de artilleriewagens zijn
geduurig gebrooken, tegenwoordig nu we op steenweegen zijn gaat het wat
beter’.148

Tijdens diezelfde veldtocht zendt Capitein-Commandant van het 1e Bataillon
baron du Pont een Memorie aan de Erfprins van Oranje:

Aangaande den elendigen en slechten toestand van ‘s lands togtpaarden is geduurende de

campagne in Vlaanderen met de grootste reden aanhoudend geklaagd en waarlijk is het

allerongelukkigst wanneer met alle mogelijke activiteit en bravoure evenwel om deese reden

zijn geschut moet verlaaten en in den vijand zijne handen ziet vallen. Voegt men hierbij

drijvers die niet met paarden kunnen omgaan, die uit opgeraapt, slecht volk bestaan, die

de paarden bederven en verwaarloozen, bij de eerste geleegenheid met paarden en tuig [er

van] doorgaan en munitiewagens die niet beweeg baar, die niet te repareren zijn, paarden -

tuigen die niet houden; zoodanig is de gesteldheid der bespan ningen bij de Artillerie.149

In de De geschiedenis van de Nederlandse rijdende artillerie schetst ook jonkheer
J.W. van Sypesteijn geen rooskleurig beeld:

Krijgstucht was bij de veldtrein niet bekend. Dit veroorzaakte bij het leger dikwijls veel

verwarring die nog vermeerderd werd door de slechte constructie van de munitie-,

transport-, foerage-, patroon-, bagage-, en reservewagens en van de kaissons. Men mag

veronderstellen dat wanneer men in 1793 van de trein gebruik heeft moeten maken zijne

gebrekkige zamenstelling hinderlijk zal zijn geweest aan de bewegingen van de rijdende

artillerie, waardoor dat wapen in den eerste veldtogt waarin het werd gebruikt niet die

diensten zal hebben kunnen bewijzen welke men van eene rijdende artillerie had mogen

verwachten.150

147 Guillot, ‘Napoléon et la vitesse’, 947-958.
148 Van Es, Het Historisch Museum van het Korps der Rijdende Artillerie, I, 130.
149 Ibidem.
150 Van Sypesteijn, Geschiedenis van het regiment Nederlandsche rijdende artillerie, 9-10.
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Maar twintig jaar later is het niet beter. Tijdens de terugtocht uit Moskou wordt
de artillerietrein van kapitein van de Garde Rijdende Artillerie F.C. List achter -
volgd door de kozakken:

Treurig was de toestand der treinpaarden op de terugtocht, zonder ijzers, de smeden

hadden hunne gereedschappen weggeworpen, storteden zij aanhoudend op de grond,

zoodat men bij veele het vleesch zag blootliggen. De treinsoldaten, die ook niet meer te

paard konden zitten, hadden hunne zweepen verloren en om eenige gang in de colonne te

houden, hoorde men aanhoudend het geschreeuw: ‘Ju, ju’. 151

Lastpaard
Over het lastpaard is niet veel meer te vermelden dan dat wat daar eerder in dit
hoofdstuk over gezegd is. Aan het muildier en de ossen die in het napo leon -
tische leger veel gebruikt werden zal in hoofdstuk 5 kort aandacht worden
besteed.

Postpaard
Een categorie paarden die niet onder de krijgspaarden viel, maar die wel een
zeer belangrijke rol speelde in de communicatie tussen de troepen te velde en
het thuisfront, vormde de postpaarden. In Frankrijk bestond een zeer efficiënte
postdienst met 1400 ‘Maitres de Poste’, die 16.000 postpaarden en 4.000 postil lons
tot hun beschikking hadden, waarmee over geheel West-Europa de cor res pon -
den tie werd verzorgd.152

De veldpostorganisatie was in Frankrijk al in 1672 opgezet door François
Michel le Tellier, markies van Louvois, minister van Oorlog onder Lodewijk
XIV, dezelfde die de ‘dragonnades’ op touw had gezet. Bij elk leger was een com -
mies belast met de post en bij elk hoofdkwartier waren een postcommies en een
wagenmeester (vaguemestre), die paarden en postillons onder hun beheer had -
den. Alle post liep over Frankrijk.153 Het belangrijkste waar een postpaard aan
moest voldoen was dat het goede benen en hoeven moest hebben. Hoe ze eruit
zagen was onbelangrijk.154

Tijdens de veldtocht naar Rusland was de postdienst zo goed georganiseerd
dat Napoleon al uit zijn humeur was wanneer de post een vertraging van een
paar uur had. Tot Polen werd met couriers gewerkt, in Polen met postkoetsen
en in Rusland met postillons met de beste paarden die Grand Écuyer De Cau -
lain court kon vinden. Naarmate de kozakken in het verloop van de veldtocht
brutaler werden, liep de punctualiteit terug. De postillons werden regelmatig

151 Ibidem, IV, 168.
152 Fierro e.a., Histoire et dictionnaire du Consulat et de l’Empire, 1028.
153 Geerts, Samenwerking en Confrontatie. De Frans-Nederlandse betrekkingen in de Franse

tijd, 26.
154 Bourgelat, Élémens de l’art vétérinaire, 282. 
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overvallen, niet omdat de kozakken belangrijke informatie in handen wilden
krijgen, maar omdat zij de postillons hun goede paarden afhandig wilden maken.
Toch bleef Napoleon tijdens zijn verblijf in Rusland goed op de hoogte van de
toestand in zijn vaderland.155

Behalve door middel van zijn postpaarden had Napoleon voor zijn com mu ni -
catie overigens ook de beschikking over de ‘telegraphe aerien’. Een uitvinding uit
1794 van C. Chappe, waardoor het mogelijk was over honderden kilometers door
middel van vlaggenseinen berichten te verzenden. Een netwerk van sein pos ten,
geplaatst op hoge gebouwen vijf kilometer van elkaar verwijderd, maakte het
mogelijk binnen enkele uren boodschappen te versturen van Amsterdam naar
Parijs en van Parijs naar Venetië.156

3.8 C O N C LU S I E

Bij alle legeronderdelen van de verschillende legers, die in de napoleontische
tijd, of ruimer in de periode van 1762-1874 met elkaar in oorlog waren, speelde
het paard een belangrijke rol. De paarden werden in de legers ingezet voor ver -
ken ningsbezigheden, als communicatiemiddel tussen de leidinggevenden en
als stootkracht in de slag. Een eerste onderverdeling is te maken tussen de be -
reden wapens en die legeronderdelen waarbij het paard als trek- of lastdier
werd in ge zet. Paarden werden in de legers ingezet bij de communicatie tussen
de ver schillende legeronderdelen, een communicatie die uiteraard van zeer
groot belang was voor het naar wens verlopen van de militaire activiteiten.
Maar daarnaast bezat ieder legeronderdeel afzonderlijk zijn eigen primaire nut
en belang. Hét paardenwapen bij uitstek, de cavalerie, werd verdeeld in de zware,
de lichte cavalerie en de cavalerie van lijn of linie, bestaande uit dra gonders en
lansiers. Die laatste indeling kende het Franse leger overigens niet. Bij de lichte
cavalerie stond de snelheid voorop. Charges werden door lichte, snelle paarden
uitgevoerd, terwijl daarnaast een belangrijke taak uit verkenning bestond. De
zware cavalerie maakte gebruik van zware paarden, terwijl de ruiters meer of
minder zwaar bepantserd waren. Zij vertegenwoordigde de stootkracht, het
shock-element in de oorlogsvoering. De linie-cavalerie stond qua bewapening
en remontering (het soort paard dat gebruikt werd) tussen de overige cavale -
rie soorten in.

De rijdende artillerie behoorde tot de bereden wapenen en maakte gebruik
van paarden, die zowel als rijdier als om kanonnen te trekken geschikt waren.
Haar taak was samen met de cavalerie de vijand aan te vallen. Daarnaast wer -
den bij de verschillende onderdelen rijpaarden gebruikt om dienst te doen als

155 De Caulaincourt, Mémoires de la campagne de Russie, 47.
156 Dulaure, Esquisses historiques, II, 500.
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officierspaard en voor koeriersdienten. Bij de verschillende legers werden in het
algemeen bij overeenkomstige onderdelen wel gelijksoortige paarden ge bruikt,
maar de oorlog voerende landen hadden hun eigen nationale paardenrassen,
waar ze gebruik van maakten. Wat dat tot gevolg had op het krijgsverloop zal in
het volgende hoofdstuk nader onderzocht worden. Bij het strijden met paarden
was niet alleen de kwaliteit van de paarden van belang, maar ook de training en
ervaring van de ruiters speelden een grote rol.

De artillerie gebruikte zwaardere trekpaarden voor het trekken van de ka -
non  nen, terwijl deze ook voor het vervoer van de verschillende treinen (van
geniemateriaal, foerage en munitie) werden ingeschakeld. Het belang van de in -
fanterie was vooral gelegen in de grote aantallen. In de strijd tegen de cava le rie
bleek de opstelling in carrévorm zeer effectief. Het incorporeren van de diverse
treinen in het leger en dus niet meer afhankelijk zijn van burgerpersoneel met
eigen paardenmateriaal, betekende idealiter een belangrijke verbetering in het
functioneren ervan in het napoleontische leger. Een trein die de opmars van het
legercorps niet bij kon houden had gebrek aan munitie en foerage tot gevolg,
zoals tijdens de opmars door Polen in 1812 bleek, toen de door duizenden ossen
getrokken trein, ten gevolge van het ontbreken van voor ossen geschikte wegen,
ver achter bleef bij het voor de strijd bestemde deel van het leger.
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Bovenste rij links: Andalusiër; midden: Engels volbloedpaard; rechts: Arabische volbloed; uit:
E. d’Alton, Naturgeschichte des Pferdes (1810). Onder links: titelpagina van Pichard, Manuel
des haras (1812); rechts: plaat met de uitwendige gebreken van het paard; uit: Geisweit van
der Netten, Handboek der paardenkennis (1817), plaat 1.
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4.1 I N L E I D I N G

In het vorige hoofdstuk is besproken welke eisen door de verschillende leger -
on derdelen aan hun paarden gesteld werden. In dit hoofdstuk worden de
verschillende paardenrassen geïnventariseerd die bij de verschillende oorlog
voerende landen in gebruik waren. In de eerste plaats komt de vraag aan de
orde of er in de jaren 1762-1784 überhaupt al van ‘paardenrassen’ sprake was. Is
eigenlijk wel bekend hoe de vertegenwoordigers van die ‘rassen’ er tweehonderd
jaar geleden uitzagen? Bij de behandeling van de verschillende rassen zal de
vraag beantwoord worden of we kunnen spreken van ‘het ideale krijgspaard’ en
van een ‘ras’ dat duidelijk boven de andere uitstak. Ten slotte passeren Neder -
landse paardenrassen de revue, waarbij hun geschiktheid als militair paard
besproken wordt. Aan het eind van het hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag
of er tussen de verschillende rassen verschil bestond in gevoeligheid voor
bepaalde ziekten en weerstand tegen ongunstige uitwendige omstandigheden,
zoals slecht weer en weinig of slecht voer.

4.2 F O K K E N  M E T  PA A R D E N

Duizenden jaren van selectie, die volgde op de domesticatie van het paard,
resulteerden in een enorme verscheidenheid aan paarden. Grote en kleine,
zware en lichte, forse en tengere, langzame en snelle en alle gradaties die daar -
tussen mogelijk zijn. Schofthoogten variërend van minder dan zestig (de
Argentijnse Falabella, een recentelijk gefokt mini-paardje) tot tweehonderd
centimeter (de Shire, het eeuwenoude Engelse trekpaard, waar bierbrouwerijen
om promotionele redenen graag gebruik van maken) en gewichten van minder
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zestig tot meer dan duizend kilogram. En toch allemaal behorend tot dezelfde
diersoort, Equus caballus, en dus onder ling kruisbaar, hoewel het dekken van
een Belgisch trek paard merrie door een Shetland ponyhengst wel op praktische
problemen zou stuiten, omgekeerd overi gens ook. Kunstmatige inseminatie
zou voor dié pro blemen natuurlijk wel een oplossing zijn!

Al deze verschillende verschijningsvormen van het paard zijn te danken aan
de al eeuwenlang bestaande selectie, biotechnologische modificatie ‘avant la lettre’.
Hierbij werd getracht gewenste eigenschappen te behouden en ongewenste uit te
bannen. Zonder op de hoogte te zijn van de erfelijkheidswetten, die halverwege
de negentiende eeuw door Gregor Mendel1 ontdekt en pas in 1900 erkend werden,
was het fokken van paarden een op empirie berustende bezigheid. De vele
verschillende rassen zoals wij die tegenwoordig kennen, met uniformiteit van
raskenmerken, zijn grotendeels pas ontstaan in de tweede helft van de negen -
tiende eeuw.

Wanneer in dit hoofdstuk gesproken wordt over de verschillende rassen
dient men te bedenken dat binnen een ‘ras’ in de napoleontische tijd een grote
mate van heterogeniteit bestond en er geen strikte grenzen bestonden tussen de
rassen onderling. Dat een paard van een bepaald hedendaags ras er tweehon derd
jaar geleden net zo uit zag als tegenwoordig is dan ook onwaarschijnlijk. Daar
komt nog bij dat de natuurgetrouwe weergave van een paard in de zeventiende,
achttiende en negentiende eeuw vaak te wensen overliet.2 De Nederlandse natuur -
historicus F. Houttuyn heeft daar een aardige verklaring voor. ‘Daar het Paard
een dubbel getal van Beenen heeft, bij den Mensch te vergelijken, is er ook een
dubbele verscheidenheid in derzelven beweegingen. Geen wonder dan, dat de
Schilders en Beeldhouwers veel moeite hebben gehad, om het keurig Oog in
dezen te voldoen’.3

Een natuurgetrouwe weergave van een zich snel bewegend paard werd eigen -
lijk pas mogelijk met de uitvinding van de momentfotografie voor het vastleggen
van die bewegingen. In 1877 bedacht de in Amerika werkzame Brit Eadweard
Muybridge, op verzoek van een rijke renpaardenbezitter Leland Stanford, een
systeem waarmee hij met 24 camera’s, loodrecht op de looprichting geplaatst,
door middel van draden die door het langs galopperende paard werden aan -

1 Ruse & Travis, Evolution, 728. Gregor Johann Mendel (1822-1884), Oostenrijks priester en
geneticus die zich tussen 1856 en 1862 in een Weens kloostertuintje bezighield met gene -
tische experimenten met erwten, die de grondslag zouden vormen voor de door hem in
1865 opgestelde ‘Wetten van Mendel’ in een artikel ‘Versuche über Pflanzen-Hybriden’.

2 Kok, Wahrheit und Dichtung in den Reiter- und Pferdegemälden, 19, 38. Een gunstige uit zon -
dering vormt in dit opzicht zeker Philips Wouwerman (1619-1668), die algemeen beschouwd
wordt als de belangrijkste Nederlandse paardenschilder van de zeventiende eeuw. Hij
schilderde paarden van niet duidelijk onderscheidbare rassen (kleppers) of het moest het
veel Spaans bloed, en van oorsprong Arabisch bloed, voerende barokpaard zijn.

3 Houttuyn, Natuurlijke Historie, I, 345.
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ge raakt, foto’s maakte met een belichtingstijd van 0,002 seconde.4 In 1880

ontwikkelde hij de zoöpraxiscoop waarmee hij de serie foto’s als een film kon
vertonen. In 1882 werd Horses in motion door Leland Stanford uitgegeven, met
tekeningen gebaseerd op de door Muybridge gemaakte foto’s. In 1888 ont wik -
kel de Muybridge, op verzoek van Stanford, fotofinish-apparatuur ten behoeve
van paardenrennen. Voor een groep Franse schilders, onder wie Jean Meisso nier
(1815-1891), een bekend schilder van ruiterportretten en -taferelen uit de napo -
leontische tijd, vertoonde Muybridge zijn bewegende en stilstaande beelden
van het paard en andere zoogdieren in beweging. De kunstenaars die op die
bijeenkomst aanwezig waren, gaven de aanzet tot een volledig nieuwe kijk op
het afbeelden van paarden in beweging in de kunst.5

Overigens was wat dat betreft de Franse schilder Edgar Degas (1834-1917) zijn
tijd vooruit. Beweging was zijn grote thema, zowel die van balletdanseressen als
die van renpaarden. Hij schilderde in het algemeen thuis, nadat hij zijn on der -
werp ‘in natura’ geschetst had. Met behulp van beweegbare modellen bootste hij
in zijn atelier de natuurlijke bewegingen na. Op die manier was hij in staat, al
vóór de uitvinding van Muybridge, een natuurgetrouwe weergave van be we gen -
de figuren te produceren. Naar zijn voorbeeld begonnen ook andere schilders de
natuurlijke bewegingen te bestuderen en die met meer precisie weer te geven.6

Maar bij de vele ruiterportretten van vóór die tijd werd in het algemeen
meer aandacht besteed aan het zo goed (of gunstig) mogelijk weergeven van de
ruiter dan van de vormen en de houding van het paard. Bovendien werd bij die
ruiterportretten, op een enkele uitzondering na, niet vermeld van welk ras het
afgebeelde paard was. Voor wat betreft het Engelse volbloedpaard ligt de zaak
gunstiger. De Engelse schilder George Stubbs (1724-1806), die zich aanvankelijk
bezig hield met het schilderen van portretten van vertegenwoordigers van de
Engelse landadel, startte in 1756 een bijzonder wetenschappelijk project: hij
bestudeerde niet aleen de anatomie van het paard, maar legde zijn bevindingen
ook vast. Hij liet een levend paard verbloeden en spoot warm kaarsvet via de
vena jugularis in het lichaam, hing het kadaver aan het plafond en ontleedde het
laag voor laag en tekende gedurende elf weken, onder een steeds toenemende
stank, een serie van 29 studies (50 bij 30 cm). In 1758, diverse kadavers later, was
de serie compleet en werd in 1766 onder de titel The Anatomy of the Horse ge -
pu bliceerd. In het voorwoord verklaarde Stubbs dat hij hoopte dat zijn werk
van nut zou zijn voor ‘artists, farriers [letterlijk hoefsmeden, die echter ook
werkzaam waren als paardendokters], anatomists and gentlemen who delight

4 Ongeveer terzelfder tijd ontwikkelde de Franse medicus-fysioloog Etienne-Jules Marey
(1830- 1904) een ‘fusil photographical’ waar twaalf opnamen per seconde mee ‘geschoten’
konden worden om de bewegingen van een paard fotografisch vast te leggen (1882). Het
apparaat is in het Musée Étienne-Jules Marey in Beaune te bezichtigen.

5 Taft, The human figure in motion, vii.
6 Digard, Une histoire du cheval, 12; Meyer & Meyer, Pferde anders aufgezäumt, 82.
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in horses’.7 Stubbs hield zich alleen bezig met het skelet, de spieren, zenuwen en
bloedvaten. In 1771 schreef de beroemde Nederlandse geleerde Petrus Camper
hem een brief met de vraag of Stubbs niet ook de inwendige organen en
paardenziektes wilde beschrijven, waarop Stubbs’ afwijzende antwoord luidde:
‘What you have seen is all I meant to do, it being as much as I thought necessary
for the study of painting’.8 Met de uitgave van het boek was Stubbs’ naam als
paardenschilder gevestigd, vooral bij de ‘gentlemen who delighted in horses’.
Een groot aantal rijke, adellijke lieden liet hun op de renbaan succesvolle, dure
volbloedpaarden door Stubbs vereeuwigen, waardoor een goed beeld van dat
ras in zijn tijd aan ons is nagelaten.

Toch zijn er van andere rassen uit die tijd ook wel betrouwbare, levensechte
afbeeldingen overgebleven. Zo toonde Rudolph Kuntz in zijn Abbildungen
sämmtlicher Pferderaçen uit 1826 zeer fraaie paardenportretten van Holsteiners,
Mecklenburgers en Limousins, waardoor we een goed beeld krijgen hoe ver tegen -
woordigers van die rassen er vroeger uitzagen. Daarnaast danken we aan de
Nederlandse schilder Tethart Philipp Haag (1737-1812) een bijzonder aardige serie
van tien schilderijtjes, die op kasteel ‘De Cannenburgh’ te Vaassen te bezich ti gen
zijn, welke hij in opdracht van Willem V vanaf 1786 maakte. Afbeeldingen van
onder meer een Arabier, een Holsteiner, een Limousin, een Normandiër, een Prui -
sisch paard en een Engels volbloed geven een goed beeld hoe vertegenwoordigers
van diverse rassen, die ook als militair paard gebruikt werden, er uit hebben
gezien.9

Gezien het feit dat er geen sprake was van enig inzicht in de wijze van over -
erving van eigenschappen werd er eind achttiende eeuw verschillend gedacht over
de rol die de vader en de moeder, en dus of hengst en merrie, bij de over erving
van uiterlijk en kwaliteit van het nageslacht spelen. Zo was de beroemde Engel se
paardenkenner Lord Pembroke, die een belangrijke rol speelde bij het tot stand
brengen van het Engels volbloedpaard, van mening dat de hengst veel belang -
rijker was dan de merrie voor het doorgeven van de erfelijke eigenschappen.
Maar Bourgelat was het daar niet mee eens. Hij was van mening dat de hengst
helemaal niet meer invloed had op het nageslacht dan de merrie:

Dat vooroordeel is het gevolg van het feit dat we voortdurend merries kiezen die in een koud

klimaat leven, slecht onderhouden worden en zwaar werk moeten verrichten en dus nooit in

een goede conditie verkeren op het moment dat ze aan gedistingeerde hengsten gekoppeld

worden, die uit een warm klimaat komen, goed gevoerd zijn en met zorg opgefokt zijn.10

7 Citaat bij Warner & Blake, Stubbs and the Horse, 44

8 Ibidem, 162.
9 Bouwman, ‘Een vorstelijk rassendefilé met een bewogen geschiedenis’, 26-31; Dumas, In het

zadel, 31 e.v.
10 Bourgelat, Élémens de l’art vétérinaire, 530.
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Het is het gevolg van de gebrekkige verzorging en de onzorgvuldige keuze van
de merrie die tot het onjuiste idee leidt dat de hengst meer invloed heeft dan
de merrie. Heeft Bourgelat in dit opzicht gelijk, vreemd is wel dat hij de invloed
van de merrie verkeerd inschat: ‘Le poulain tenant presque toujours de la mère
par les parties antérieures [...]’.11 Bij het fokken van muildieren en muilezels
(resultaten van een kruising tussen twee verschillende diersoorten, het paard en
de ezel) is namelijk duidelijk zichtbaar dat de merrie de meeste invloed heeft op
de achterhand van het veulen en de hengst op de voorhand. Een muildier heeft
de billen van de paardenmerrie en het hoofd en vooral de oren van de ezels -
hengst, terwijl het bij de muilezel net andersom is. Ook D’Alton wijst op de
belangrijke rol van de merrie in zijn Naturgeschichte des Pferdes uit 1810:

Die Meinung dass der Hengst für die Volkommenheit der Tracht von grössern Einfluss sey

als die Stute, hat viel zur Verfäll der Pferdenzucht beigetragen indem man dadurch weniger

Sorgfalt auf die Wahl der letzteren verwendet hat. An dem Bastarden, dem Maulthier und

dem Maulesel, zeigt sich sehr deutlich der vorherschende Einfluss der Stute.12

Over de wijze waarop de hengst zijn invloed op het nageslacht uitoefent had
D’Alton ideeën, die hun oorsprong vonden in het, in zijn tijd populaire, ver kla -
rings model van het dierlijk magnetisme.13 Hij was het niet eens met De Buffon,
die dacht dat het zaad gemengd wordt [met de vrouwelijk eicel], want dan zou
de bevruchting door ondoordringbare media plaatsvinden. De organische
deeltjes van het zaad, die zich in een bepaalde richting bewegen, zijn, volgens
D’Alton, slechts de leiders van de kracht. De voortplanting is een proces van
dierlijk magnetisme en zoals elk magnetisch een tegenovergesteld elektrisch
proces is ‘[...] So sondert sich der neue Sprosse wie ein electrischer Funke zu
einem selbständigem Individuum. Das Geschlechtsunterschied ist ein bloss
Polaritäts-Verhältniss’.14 Op zijn beurt was De Buffon van mening dat, anders
dan bij de mens waar de dochter vaak op de moeder lijkt, de merrie weinig in -
vloed heeft. Hij was met Bourgelat van mening dat ‘le poulain ressemble la
jument qui l’a produit, c’est ordinairement par les parties antérieures des corps
et par la tête et l’encolure [hals]’.15 Men is geneigd zich af te vragen of De Buffon
en Bourgelat het uiterlijke verschil tussen een muildier en een muilezel wel

11 Ibidem, 451.
12 D’Alton, Naturgeschichte des Pferdes, 15. D’Alton (178?-1840) was professor in de archeo -

logie en kunstgeschiedenis aan de universiteit van Bonn. Hij verbond in zijn studies de
kunst en de natuurhistorie en schreef ook Osteologie der Säugethiere (1821-1827) en gaf zijn
medewerking aan Abbildungen sämmtlicher Pferderaçen van R. Küntz.

13 Zie voor wat betreft het dierlijk magnetisme en D’Alton ook hoofdstuk 10. Voor het dierlijk
magnetisme zelf wordt verwezen naar paragraaf 9.4.

14 D’Alton, Naturgeschichte des Pferdes, 15.
15 De Buffon, Histoire naturelle, IV, 207.
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kenden, want dan zouden ze toch hebben moeten constateren dat het juist de
achterhand is die het veulen van zijn moeder erft. Toch constateert De Buffon
dat er in een bepaald opzicht wel een gelijke invloed van merrie en hengst is,
na melijk op het geslacht van het nageslacht: ‘On a remarqué, même dans les
haras, qu’il naissoit à peu près un nombre égale de poulains et de poulines ce qui
prouve qu’au moins pour le sexe la femelle influe pour sa moitié’.16 Pas in de
twintigste eeuw werd ontdekt dat het geslacht van het nageslacht nu juist iets
is dat uitsluitend door de vader (door middel van het Y-chromosoom) wordt
bepaald!

Als één van beide ouders, genetisch gezien, al meer invloed op het nageslacht
heeft dan de andere, is het juist de moeder, dankzij het mitochondriaal DNA
van de eicel!17 Hoewel de bijdrage van het mitochondriale DNA aan het totale
DNA in vergelijking met het nucleaire DNA klein is (1: 181.000), is het toch een
niet te onderschatten factor. Eén nucleotide verschil in het DNA kan immers al
het verschil tussen ziek en gezond betekenen!18 Daarnaast heeft de moeder ook
intra-uterien nog een zekere (milieu-)invloed op de ongeboren vrucht, maar
dat zijn kwesties die anno 1800 natuurlijk nog onbekend waren. De min of
meer gelijke invloed van de vader en moeder op het nageslacht geldt uiteraard
alleen voor de individuele paring. Een belangrijke dekhengst, die vele jaren
achtereen tientallen merries dekt, heeft met zijn nageslacht natuurlijk wel een
veel grotere invloed op de ontwikkeling van een ras dan al die merries af zon -
derlijk, zoals heel duidelijk bij de Engelse volbloed te zien is.

Een theorie, die ook een belangrijke rol speelde bij de fokkerij, was de ‘kli -
maat theorie’ van De Buffon:

Ieder klimaat geeft, door zijn invloed en door de voeding een zekere bouw die berust op

goede eigenschappen of op foute, maar in een warm klimaat zal er een overmaat aan goede

eigenschappen zijn en in een koud klimaat foute en omgekeerd. Er zal compensatie op -

treden wanneer men dieren uit verschillende klimaten kruist en het voortbrengsel zal beter

zijn naarmate het klimaat en het voedselaanbod meer verschillen. ‘Où plutôt de climats

sont opposés le composé qui en resulte est d’autant plus perfect.19

16 Ibidem, IV, 207.
17 Behalve het erfelijk materiaal (DNA), waaruit de chromosomen bestaan, bevindt zich in

iedere lichaamscel in de mitochondriën, de energiefabriekjes in de cel, mitochondriaal
DNA, dat uitsluitend via de moeder wordt overgeërfd. Interessant is in dit verband dat
bij de mens het mtDNA juist genen bevat die invloed hebben op de spierstofwisseling en
de respiratie, beide toch systemen die van groot belang zijn voor het krachtig en langdurig
presteren. Aangezien bij de mens en het paard vele genen en eiwitten in hoge mate homo loog
zijn, mogen de uitkomsten betreffende DNA en mitochondriën bij de mens rechtstreeks
doorgevoerd worden naar het paard.

18 Dr. Stephan Kemp, geneticus AMC, persoonlijke mededeling 4-6-2008. 
19 De Buffon, Histoire naturelle, XIV, 220.
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Wanneer de klimaten waar de vader en moeder vandaan komen zoveel moge lijk
verschillen, krijg je de beste veulens. De ontwikkeling van de Engelse volbloed
was daar het levende bewijs van. De Arabische hengsten, afkomstig uit warme
zuidelijke streken, gaven samen met de inheemse Engelse merries uit koude
noordelijke streken nakomelingen die, zeker wanneer deze nogmaals door een
Arabier gedekt werden, die op de renbaan opmerkelijk veel beter presteerden dan
de oorspronkelijke ouders. Overigens speelt, afgezien van de veronderstelde
invloed van het klimaatverschil, ook het heterosiseffect (bastaardkracht) bij
kruising van twee verschillende rassen een belangrijke rol. Een effect dat alleen
in de F1 (de eerste generatie van een kruising) optreedt en in de volgende gene -
raties niet blijvend is, in tegenstelling tot wat bij de vorming van de Engelse
volbloed, dankzij een goede selectie, heeft plaatsgevonden.

Daarnaast vroeg Bourgelat zich af of wat voor bomen geldt ook voor paar -
den opging. Hoewel bomen op vochtige vlakten groter en mooier worden dan
bomen in droge, bergachtige streken, geven de laatste wel een betere kwaliteit
hout en vruchten. Zou dat bij paarden ook het geval zijn? Droge, warme streken
brengen paarden voort die sober, licht en krachtig zijn met goede hoeven, terwijl
paarden uit koude, vochtige gebieden met vette weiden zware, vette dieren met
zware schouders en benen met veel behang voortbrengen.20 Ook D’Alton was
van mening dat het klimaat van grote invloed was niet alleen bij de mens, maar
bij alle levende wezens: ‘Unläugbar ist der Einfluss der Atmosphäre mit welcher
alle Thiere durch das Einathmen in einem elementarische Process leben, auf
das Organismus, da das Leben selbst nur das Resultat äusserer und innerer
Bedingungen ist’.21

Ter inleiding volgt hier eerst een overzicht van de als krijgspaard in de ver schil -
lende legers gebruikte paardenrassen. Als stamvader van het cavaleriepaard bij
uitstek opent het overzicht met de Arabische volbloed, gevolgd door de Berber
een eveneens uit Noord-Afrika afkomstig aan de Arabier verwant ras. Het eerste
Europese ras dat behandeld wordt is het Spaanse paard dat ontstond uit de
krui sing van de, door de Moren meegenomen Arabier en de Berber en de oor -
spronkelijke Europese paarden.

20 Bourgelat, Élémens de l’art vétérinaire, 508.
21 D’Alton, Naturgeschichte des Pferdes, 18.
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TABEL 4.1 RASSEN IN GEBRUIK BIJ DE VERSCHILLENDE LEGER-ONDERDELEN IN DE
PERIODE 1762-1874.22

Lichte cavalerie Zware cavalerie Rijdende artillerie Veldartillerie en Trein

Huzaren en Chasseurs Dragonders Schofthoogte

Schofthoogte Schofthoogte 135-140 cm

146 -151 cm 153-156 cm

Kurassiers

Carabiniers

Lanciers

Schofthoogte

156 -160 cm

Frankrijk Arabier (Anglo-) (Anglo-) Percheron

Berber Normandiër Normandiër Boulonnees

Limousine Gelder Gelder Muildier

Ardenner Requisitie uit Requisitie uit

Cheval du Midi veroverde landen veroverde landen

Requisitie uit

veroverde landen

Engeland Arabier Engelse volbloed Hunter Shire

Engelse volbloed Hunter Ier Clydesdaler

Ier Suffolk

Nederland* Oost-Pruis Gelder Gelder Groninger

Oost-Europese rassen Hannoveraan Hannoveraan Gelder

Arabier Oldenburger Oldenburger Duitse rassen

Amelander Holsteiner Holsteiner

Groninger

Duitsland Oost-Pruis Hannoveraan Hannoveraan Hannoveraan

Engelse volbloed Oldenburger Oldenburger Oldenburger

Oost-Europese rassen Holsteiner Holsteiner Mecklenburger

Arabier Mecklenburger Mecklenburger Holsteiner

22 Egter van Wissekerke, ‘Het militaire paard in de napoleontische tijd’, 417.
23 Pigeard, ‘La Cavalérie napoléonienne’, 63.
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De opgegeven schofthoogten betreffen de gewenste hoogte, in werkelijkheid werd die regelmatig

niet gehaald.* Schofthoogte was bij paarden in het Neder landse leger 2 à 3 cm lager dan bij het

Franse en Engelse leger. Het vaststellen van de schofthoogte kon op twee verschillende manieren

gedaan worden. Of ‘onder de paal’ (sous la potence) zo wordt de ware hoogte gemeten (na aftrek

van de dikte van het ijzer). Of met behulp van een ketting (à la chaine), die vanaf de schoft naar

beneden hangt en dus de welving van de borstkas volgt en derhalve zo’n anderhalve duim (vier

cm) meer aangeeft dan de ware schofthoogte is (bij vette paarden soms zelfs tot tien cm meer).23
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De Arabische volbloed

L’Arabe est le meilleur cheval de monde. Ce n’est

point l’extrème vitesse qui fait le bon cheval de guerre

c’est la souplesse, l’adresse, l’intelligence, la docilité.

Voilà les qualités éminentes de l’Arabe.24

Napoleon Bonaparte

They trotted like Does [hindes] as if they did not

feel the ground.25

John Evelyn, dagboekschrijver ten

tijde van Charles II, bij de entree van

Arabische paarden in Londen (± 1660)

‘Het Arabische ras is de moeder en de oorsprong van de Engelse volbloed. Lang
voor de komst van Mohammed hielden bewoners van Klein-Azië zich met een
religieuze zorg bezig met een zuiver ras met elegante en gracieuze vormen’. Zo
begint een anonieme auteur in de Revue de cavalérie van 1894 een artikel ge ti -
teld ‘Du cheval de pur-sang anglais dans l’armée’.26 Door de eeuwen heen werd
de Arabier bezongen om zijn kwaliteiten en zijn schoonheid. Oorspronkelijk
afkomstig van de Aziatische steppen maakte het gedomesticeerde paard in de
loop van vele eeuwen een glorieuze opmars naar het westen. De eerste maal dat
er schriftelijk melding van het paard wordt gemaakt dateert van 2100 v. Chr., waar
het op Babylonische kleitabletten als ‘ezel van het oosten’ wordt betiteld. Met de
inval van de, uit de omgeving van de Eufraat afkomstige, Hyksos (1750 v. Chr.)
werd het paard in Egypte geïntroduceerd. Onder farao Thoetmozes III (1504-1450

v. Chr.) werd het gebruik van paarden in de oorlogsvoering sterk uit  gebreid. Op
afbeeldingen uit die tijd heeft het paard, als trekdier van de tweewielige
strijdwagens, al het typische, elegante uiterlijk van de hedendaagse Arabische
volbloed: de concave neusrug, het fijne beenwerk, de hoge staartaanzet.

Koning David en zijn zoon koning Salomo (972-932 v. Chr.) waren grote
paar denliefhebbers. Hoewel … volgens 2 Samuel 8:4 liet eerstgenoemde na
een over winning de pezen van vrijwel al de wagenpaarden van de verslagen
vijand doorsnijden. Een mishandeling die door het Franse leger na de slag bij
Eckmühl (Oostenrijk, 1809) werd nagevolgd, toen men niet in staat bleek de

24 Osché, Les chevaux de Napoleon, 44.
25 Warner & Blake, Stubbs and the horse, 101.
26 N.N., ‘Causerie sur le Pur-sang’, 175.
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paarden van een verslagen Oostenrijks eskadron mee te nemen.27 In de stallen
van koning Salomo bevonden zich 40.000 paarden voor de strijdwagens en
12.000 voor de cavalerie (1 Koningen 4:26). Aangenomen wordt dat alle Arabische
volbloeden afstammen van door Salomo uit Egypte meegenomen paarden. Een
aanname die met de huidige mogelijkheden die DNA-onderzoek biedt, te
verifiëren moet zijn.28

Waar het Oude Testament hier en daar het krijgspaard nog wel eens noemt,
zal men het in het nieuwe testament vergeefs zoeken.29 In het Nieuwe Testament
wordt überhaupt nauwelijks over dieren gesproken.

In de Koran komt het paard ook niet vaak ter sprake.30 Maar in een hadith
van de profeet Mohammed staat wel dat men goed met zijn paarden diende om
te gaan: wie zijn paarden slecht behandelde zou door Allah gestraft worden. In de
islamitische wereld werd het paard beschouwd als een geschenk van Allah. De
paardenfokkerij was een zeer serieuze, bijna religieuze bezigheid. Al voor de
tijd van Mohammed (570-632) werd door de paardenfokkende nomaden stam -
men aan hun nakomelingen mondeling overgeleverd hoe de afstamming van
hun paarden was. Ook werd dit op locale schaal wel schriftelijk vastgelegd. Zo
dateert het eerste echte ‘studbook’,31 waarin de afstamming van Arabische vol -
bloeden werd vastgelegd, uit de tijd van de Arabische sultan Malek el Naser
Mo hammed Ibn Ben Kaloun (1290-1342), die een genealogie van de paarden in
zijn stallen heeft nagelaten, waarmee het Arabische volbloedpaard het eerste
ras is waar bij dit schriftelijk vastleggen van een paardenstamboom, zij het op
zeer lokale schaal, heeft plaatsgevonden.32

De Buffon begint zijn beschrijving over het paard met ‘Les chevaux Arabes
sont les plus beaux que l’on connoisse en Europe, ils sont plus grands et plus

27 Bidault, Les chevaux de l’armée, 101.
28 Forbis, Authentic Arabian Bloodstock, 61-63.
29 Boersema, Thora en Stoa, over mens en natuur, 210. Wel wordt er in het Oude Testament

op gewezen dat men zijn vee goed moet behandelen, maar het paard wordt niet met name
genoemd: Spreuken 12:10 ‘De rechtvaardige weet wat toekomt aan zijn vee, maar de
barmhartigheid der goddelozen is wreed’ en Deuteronomium 25: 4 ‘Gij zult een dorsende
os niet muilbanden’.

30 In soera (hoofdstuk uit de Koran) 3-14: ‘Voor de mensen is schoonschijnend gemaakt de
liefde voor vrouwen, zonen en opgestapelde stapels van goud en zilver en welgemerkte
paarden’; en in soera 16-8: ‘En paarden en muildieren en ezels opdat gij erop moogt rijden
en als een tooisel’. Een ‘hadith’ (uitspraken en gezegden van Mohammed, die niet in de
Koran zijn opgenomen) waarin Mohammed het voorhoofd van zijn paard met zijn eigen
mantel afveegt, omdat hem ’s nachts door Allah verweten is dat hij niet goed voor zijn
paard had gezorgd, geeft aan hoe hoog het paard in de islam geschat werd (Al Muwatta van
Malik ibn Anas, Boek 21, no. 21.19.44). Zeker wanneer bedacht wordt dat ‘de mantel van de
profeet’ beschouwd werd als een metafoor voor het wezen en de autoriteit van de profeet.

31 Boek waarin van generatie op generatie de fokkerij van een ras wordt vastgelegd.
32 Molenaar, ‘De Pyramid Society in Noord-Amerika en Europa’, 2.
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étoffés [welgedaan] que les Barbes en tout aussi bien faits’.33 Vol bewondering ook
is J.B. Huzard, een bekende Franse veterinair die in 1802 in lyrische be woor -
din gen het Arabische volbloedpaard beschrijft: ‘Le cheval arabe est de l’aveu
[erkenning] de tous les écrivains et de tous les observateurs le premier cheval
du monde soit par la nature de son climat natale soit par les soins sans exemple
que les Arabes ont toujours donné à la conservation de cette race dans toute sa
pureté’.34

Ook in Duitsland, toch vooral het land van zware militaire paarden, werd het
Arabische paard bewonderd. Professor en Directeur van de Königliche Thier -
arz nei schule zu Berlin J.G. Naumann beschrijft het in 1815 als volgt:

Das Arabische Pferd: Dieses ist von mittler Grösse, hat eine vorzüglich schöne Gestalt; ist eher

mager als fett und seine Lange beträgt gemeinlich etwas mehr als seine Höhe. Ein Haupt -

charakter der idealen Schönheit dieses Pferdes ist sein Kopf. [...] Er hat viel Leichtig keit und

Dauer, und er trägt ohne Nachteil die Beschwerden langer und oft wiederholter Märsche,

kann viel Hunger und Durst aushalten, und ist dieser Vorzüge wegen zum Jagd- und Kriegs -

pferde gleichsam geboren.35

Toch is niet iedereen even enthousiast. De Pruisische maarschalk Blücher die
bij de slag bij Waterloo zo’n beslissende rol speelde, geeft als commentaar op
de korte galop van de Arabische volbloed: ‘Ein kurzer Galop ist ein Allüre
[gang] wo ein altes Weib im Schritt nebenher gehen kann, und durch welche
die Männer die ihm viel reiten, alte Weiben werden’.36

Het aanschaffen van een goede Arabische volbloed was geen eenvoudige zaak.
Niet alle Arabische volbloeden zijn goed en de beste waren voor Euro pea nen niet
te koop. Bovendien is het beoordelen of een paard geschikt is moeilijk. ‘Es ereig -
net sich oft dass die kleinsten Pferde die besten, die welche an schwächsten
aussehen die stärksten, die welche man dem Aussern nach für die schnellsten
halten muss, die langsamsten sind und dass die welche am müthigsten scheinen
am wenigstenden Kampf im Rennen ertragen’, verklaart baron von Biel.37

De Franse naturalist Noël Chomel (1743) gaat in zijn beschrijving van de
Ara bische volbloed ver terug in de geschiedenis: ‘De schriften der ouden raad -
plegende bevindt men dat de allerschoonste paarden uit Egypte kwamen al waar
ze voor Koning Salomo reeds tot een hoogen prijs wierden ingekogt [...]. Ook
wordt verhaald dat Arabië en Afrika de welgemaaksten uitleverden, die buiten ge -
meen vlug waaren en bekwaam om onder den Man te rijden of snel te loopen’.38

33 De Buffon, Histoire Naturelle, IV, 228.
34 Huzard, Instruction sur l’amélioration des chevaux, 123.
35 Naumann, Über die vorzüglichsten Theile der Pferdewissenschaft, 10.
36 Von Biel, Einiges über edle Pferde, 147.
37 Ibidem, Vorwort, XI.
38 Chomel, Huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konstwoordenboek, V, 2504.
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De eerste Arabier werd onder Jacobus I (1566-1625) in Engeland geïmporteerd,
waar paardenraces al lange tijd gehouden werden, maar die import was geen
succes. Onder Karel II (1630-1685) werden diverse Arabische heng sten en merries
ingevoerd en dat betekende het begin van de volbloedfokkerij, die zeer bevor -
derd werd door de koning om goede racepaarden te krijgen.39 In de paragraaf
over de Engelse volbloed zal hierop nader worden ingegaan.

De Berber
Le meilleur cheval de guerre de troupe de la cavalérie française40

D. Bogros, 2001

Het westen van Noord-Afrika werd door de Arabische cartografen uit de tiende
eeuw Maghreb genoemd. De Europese cartografen uit diezelfde tijd noemden het
Barbarije. Hier kwamen de Berbers vandaan: middelgroot, stokmaat an der halve
meter, vierhonderd kg zwaar, zeer resistent tegen warmte en koude, zeer harde
hoeven. De beste kwamen uit Marokko, maar import was niet eenvoudig.41 Al
onder Lodewijk XIV werden Berberhengsten ingevoerd om merries in de
Auvergne te dekken ten behoeve van de lichte cavalerie, maar dat gebeurde
slechts op geringe schaal. Het zou tot na 1830, toen Frankrijk Algerije veroverde,
duren voordat de Berber op grote schaal en met succes door de Franse cavalerie
gebruikt zou worden bij de Chasseurs d’Afrique, de beroemde Spahi’s.42

De Fransen noemden alles wat aan paarden uit Afrika kwam Berber en wat uit
Azië kwam Arabier, onderscheid tussen Egyptisch, Syrisch, en Arabisch maakten
ze niet.43 Geisweit van der Netten merkt over de Berber op: ‘Op het Arabisch paard
volgt het Barbarijnsche paard die van dezelve schijnd af te stam men, zeer goede
komen uit Tunis, Tripoli en Fez, maar de beste komen uit Maro ko, enigszints koel
en traag, doch aangespoord zeer snel en van goede adem. Droog, klein, weinig
gebogen of schaapshoofd, lange, dunne hals, schoone rug, sterke lendenen, [...]
hooggeplaatste staart, sterke langgekote benen met langwerpige hoeven’.44

De Buffon plaatst ook de Berber direct achter de Arabier: ‘Les chevaux
Barbes sont plus communs que les Arabes. Il seroit à souhaiter qu’ils fussent de
plus grandes tailles, les plus grandes sont quatre pieds et huit pouces’.45

39 Von Biel, Einiges über edle Pferde, 19.
40 Bogros, Les chevaux de la cavalérie française, 94.
41 Ibidem, 93.
42 Ambert, Esquisses de l’armée française, II, 59.
43 Bourgelat, Élémens de l’art vétérinaire, 425. 
44 Geisweit van der Netten, Handboek der Paardenkennis, 19.
45 De Buffon, Histoire naturelle, IV, 229 e.v.. Een pied de roi = 32,5 cm, een pouce = 2,7 cm,

dus ± 152 cm.
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Opmerkelijk is overigens wel dat De Buffon dus zegt dat de Arabier groter is
dan de Berber. Uit de registers, waarin de gegevens van alle paarden die deel
uitgemaakt hebben van de Équipage de Selle de l’Empereur et de sa Maison
Militaire (de rijpaarden uit de keizerlijke stallen) staan opgetekend, is echter te
destilleren dat de gemiddelde schofthoogte van de Arabieren van die equipage
1,47 was en die van de Berbers 1,59 m.46 Misschien dat De Caulaincourt de Berbers
speciaal op hun grootte selecteerde. Interessant is dat van de 20 mannelijke
Berbers die tussen 1805 en 1815 tot de Équipage Impériale behoord hebben, er
niet een gecastreerd was, terwijl dat aantal bij de Arabieren 9 van de 66, bij de
Limousins 29 van de 68 en bij de Normandiërs zelfs 273 van de 300 was. De
voor de hand liggende conclusie is dat de Berberhengst een gemakkelijk te
hanteren dier was, dit in tegenstelling tot de Normandische hengst.

Het Spaanse paard
Bijna lyrisch bespreekt de Franse ecuyer en hippiater J.L. de Solleysel (1617-
1680) in 1677 het Spaanse paard:

Als het goed gekozen is, garandeer ik u het edelste paard van de wereld, het is het mooiste

dat te vinden is, want het is niet zo tenger als de Berber en niet zo groot als de Napolitaner,

maar tussen die twee in. Hij heeft een superbe galop, sneller in zijn rengalop [carrière] en

veel edeler en vriendelijker dan alle andere en tenslotte is het geschikter voor een vorst,

om op de dag van de strijd aan het hoofd van de troepen te arriveren, dan enig paard dat

ik ken.47

Bourgelat was wat kritischer in zijn beoordeling. Het hoofd van het Spaanse
paard voldeed niet aan de, door Bourgelat zelf in de hippometer48 opgestelde,
verhoudingen waar een mooi paard aan moest voldoen. ‘Het mooie Spaanse
paard is ons voldoende bekend, zijn meest algemene fouten zijn dat het een te
groot hoofd heeft en vaak te lang is’.49 Dat is natuurlijk niet mogelijk wanneer de
hoofdlengte de maat is waaraan de grootte van de overige lichaamsdelen in een
bepaalde verhouding moeten voldoen! En dat blijkt dan ook want van alles was
te groot aan hem: te grote oren, te lange haren, te lange hoeven. Maar de be hen -
digheid, vurigheid en edelheid maken die fouten, in de ogen van Bour ge lat, meer
dan goed en kruising met deze paarden kan de Franse rassen zeker verbeteren.

‘Doordat de Moren en Arabieren bij de overmeestering van Spanje hun paar -
den daar naartoe meenamen, ontstond daar een ras waar de sporen van deszelfs
oosterse oorsprong onverkenbaar zijn en onder welke die uit Andalousië in

46 Osché, Les chevaux de Napoléon, 40 e.v.
47 De Solleysel, Nouvelle méthode pour dresser les chevaux, 42.
48 Geometrische verhoudingen van de lichaamsdelen van een paard (zie hierover 8.7).
49 Bourgelat, Élémens de l’art vétérinaire, 427. 

119

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:03  Pagina 119



schoonheid uitmunten’50, zo begint Geisweit van der Netten zijn beschrijving
van het Spaanse paard. ‘Zijn benen zijn schoon en droog, bijzonder kenmerkt de
lengte des voorpijps den gang des Spaanschen paard welke daardoor zo ver heven
is dat het geen paard in majestueuze gang noch edele houding over treft waardoor
het onvergelijkelijk voor de rijbaan is, daar het vol goede moed en vuur en tevens
zeer zachtzinnig en leerzaam is’. Dankzij het feit dat Spanje onder de Moorse
heerschappij geleefd had, waren er vanouds in dat land geschikte rij paarden, in
tegenstelling tot de overige West-Europese landen waar vooral tuig- en trek paar -
den gefokt werden. Na de uitvinding van vierwielige wagens in de zestiende eeuw
met beweegbare vooras (karos) werd grotere snelheid mogelijk en snellere paar -
den nuttig, hetgeen ook de behoefte aan beter berijdbare wegen opriep.51 Deze
ontwikkeling bevorderde de ontwikkeling van snellere rij paar den.

In Nederland bleven na de Tachtigjarige Oorlog nogal wat Spaanse paarden
achter. De invloed van het Andalusische paard is in de knieactie en de staart en
manen van het Friese paard nog goed te herkennen.

4.3 E N G E L S E  L E G E R PA A R D E N

Het Engelse volbloedpaard

In Engeland zijn de Wedloopen der Paarden eene voornaame

uitspanning van Luiden van vermogen. Somtijds ook geschieden er

Weddenschappen waaruit de Snelheid van eenige paarden blijkt.52

F. Houttuyn, 1762

The power of an army as a striking weapon depends on its mobility.

Mobility is largely dependant on the suitability and fitness of

animals for army work.53

Sir Douglas Haig, 19 september 1918

De tijd dat de conditie en de geschiktheid van het paardenmateriaal van vooral
de cavalerie van beslissende invloed konden zijn op het verloop van een oorlog,
liep op zijn eind toen de Engelse bevelhebber in de Eerste Wereldoorlog veld -

50 Geisweit van der Netten, Handboek der Paardenkennis, 19.
51 Bogros, Les chevaux de la cavalérie française, 101.
52 Houttuyn, Natuurlijke Historie, I, 3e stuk, 352.
53 Galtrey, The horse and the war, 9.
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maar schalk Douglas Haig (1861-1928) bovenstaande opmerking maakte.54 Maar
voor de napoleontische tijd gold zij zeker. En juist voor wat betreft de geschikt -
heid van zijn militaire paarden had het Engelse leger een ruime voorsprong op
de overige Europese landen.

Feitelijk dankt Engeland zijn volbloedpaard aan de liefde voor de natuur,
inclusief het paard, de liefde voor de sport en de liefde voor het gokken die in
alle kringen van zijn bevolking bestond en nog steeds bestaat. Of militaire
motieven hierbij ook een rol gespeeld hebben is twijfelachtig. Als koloniale
wereld macht had Engeland mogelijkheden te over om paarden uit de overzeese
gebieden te importeren, maar het omgekeerde was eerder het geval. Dat het wel
de liefde voor het paard, de sport en het gokken heeft geëxporteerd is zonder
meer een feit. Zonder paardenraces zou de aristocratie nooit ook zoveel geld
besteed hebben aan het verkrijgen van steeds snellere paarden waar, dankzij de
officiële of clandestiene weddenschappen opgebracht door de goklustige bevol -
king, steeds grotere geldbedragen mee verdiend konden worden.

Het Engelse koningshuis speelde een belangrijke rol bij het tot stand komen
van het Engelse volbloedras en nog steeds spelen renpaarden uit koninklijke
stallen een vooraanstaande rol bij de in 1780 voor het eerst gelopen Derby in
Epsom, de Grand National in Aintree en de Royal Ascot Week, in 1711 door ko nin -
gin Anne in het leven geroepen.

Wat de door de overheid opgerichte stoeterijen in Frankrijk, Duitsland en in
een later stadium ook in Nederland beoogden, werd al veel langer én met meer
succes door particulier initiatief gerealiseerd in Engeland: de selectie op be -
paalde gewenste eigenschappen, namelijk snelheid en uithoudingsvermogen.

In het oude Engeland leefden pony’s in de bergen en grotere paarden in de
dalen. Willem de Veroveraar importeerde zwaardere, Normandische paarden,
hoewel die getuige het Tapijt van Bayeux nauwelijks groter geweest zullen zijn
dan onze hedendaagse pony’s. Van de kruistochten terugkerende kruisvaarders
namen Arabieren mee naar Engeland, waardoor enige veredeling optrad bij
het Engelse paard.55 Ook in bijna alle Engelse ponyrassen zit overigens Arabisch
bloed.56

Claude Bourgelat verklaart met behulp van de ‘Klimaattheorie’ van De
Buffon hoe het Engelse volbloedpaard heeft kunnen ontstaan.

Van alle dieren schijnt het paard het snelst te degenereren als men teveel aandacht besteedt

aan schoonheid. Het goede en het schone wordt in gedeeltes over de aarde verspreid en

54 Hoewel er nog vele honderdduizenden paarden in WO II werden gebruikt die ongetwijfeld
een belangrijke rol speelden, werd de ‘striking force’ van een leger toen toch meer bepaald
door de toegenomen mobiliteit dankzij de mechanisering van cavalerie en artillerie. 

55 Cadoux, La cavalérie brittanique au premier empire, 180.
56 Lijsen, Thieme’s Paardenboek, 252.
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men heeft gezien dat het schone in ieder klimaat altijd degenereert, tenzij men het verbindt

met een ander deel van ver gehaald. Bij alle volkeren op aarde erkent men de absolute

noodzaak de rassen te mengen en vaak met vreemde rassen te vernieuwen. Vandaar de ijver

van Europeanen, Aziaten en Afrikanen om hun merries hengsten te geven van Arabisch

bloed, uit welke streken de meest gedistingeerde producten komen.57

Opvallend is dat het kruisen met de Arabische volbloed bij het Franse paard
lang niet zulke goede resultaten heeft opgeleverd als bij het Engelse paard. Voor
de aanhangers van de ‘Klimaattheorie’ een duidelijk bewijs van de juistheid
van de theorie: het verschil tussen het Engelse klimaat en dat in Afrika is veel
groter dan tussen dat van Frankrijk en Afrika. Het Franse paard bleef een ‘trot -
teur’, wat het van oudsher al was, terwijl het Engelse paard evolueerde in de
‘galopeur pur-sang’.

Waarschijnlijk maakte niet het klimaat hier het verschil in het resultaat van
de kruising, maar is het verschil, dat er sowieso al bestond tussen het oor spron -
ke  lijke Franse en Engelse paard, bepalend geweest. Zeker is dat de gelukkige
keuze die de Engelse fokkers eind zeventiende begin achttiende eeuw gemaakt
hebben in de aanschaf en het gebruiken van drie Arabische hengsten, Beyerley
Turk (1689), Darley Arabian (1705) en Godolphin Arabian (1728, was waar -
schijn lijk een Ber ber hengst), de ‘founding sires’ of stamvaders van alle Engelse
vol bloe den, de ontwikkeling van het supersnelle racepaard, dat bovendien veel
groter was dan de Oriëntaalse vaders58, mogelijk maakte. Na 1750 heeft geen enkele
Arabische volbloedhengst meer een rol gespeeld bij de verdere evolutie van de
volbloed. Toch heeft de Arabische volbloed nog zekere kwaliteiten, die de Engelse
vol bloed in mindere mate heeft. Een anekdote verhaald in de Revue de cavalérie
van 1896 illustreert dat aardig: ‘Een sportieve Engelse lord reist op zijn Engelse
volbloed door Algerije en stelt daar een sheik, die een Arabier berijdt, voor een
wedstrijd te houden om een hoop geld, want allebei zijn ze ervan overtuigd dat
hun paard de snelste is. Alles is geregeld, wanneer de Engels man zegt: ‘Om hoe -
veel mijlen?’ ‘Nee’, zegt de sheik: ‘In hoeveel dagen!’ En de Engels man ziet, heel
verstandig, af van de strijd’.59 Tijdens meerdaagse endurance-wedstrijden is de
Arabische volbloed door zijn grotere uithoudingsvermogen de meerdere van de
Engelse volbloed. Ook D’Alton merkt over de volbloed op: ‘So sehr diese Pferde
aber an Schnelligkeit die Araber übertreffen, so stehen sie denselben doch an
Ausdauer nach’.60

Niet alleen de volbloed was een uitstekend militair paard, ook de halfbloed
voortgekomen uit een gewoon Engels rijpaard gekruist met een Engels volbloed

57 Bourgelat, Élémens de l’art vétérinaire, 420.
58 Quadekker, Het Paardenboek, 176.
59 N.N., ‘Une opinion nouvelle sur le pur-sang’, 102.
60 D’Alton, Naturgeschichte des Pferdes, 48.
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voldeed heel goed. Dankzij het systeem van kruisingen was Groot-Brittanië het
eerste land dat zorgde voor regeneratie van zijn locale rassen. Ondanks de door
Napoleon ingestelde blokkade zorgde het grote en gevarieerde paardenbestand er
voor dat er in het Britse geen gebrek aan geschikte militaire paarden ont stond.61

Ook Geisweit van der Netten was zeer lovend over de Engelse volbloed als
krijgspaard: ‘De Engelsch volbloed overtreft alle Europische paarden en bevestigd
het gevoelen dat door de vermenging van twee tegenovergestelde landstreken
oorspronkelijke paarden een uitmuntend tusschenras voortgebracht wordt.
Het komt voort uit het arabisch of barbarijnsch paard met het inlandsch’.62 Wat
betreft het uiterlijk en de grootte van de volbloed merkt Chomel op:

De beste zoort der Engelsche paarden hebben veel overeenkomst met de Arabische en de

Barbarische, waarvan ze ook eigenlijk zijn voortgekoomen [...]. Het meeste onderscheid

kondigt zich in de omvang van het lighaam aan dewijl ze veel lijviger en groter zijn van vier

voet tien duimen hoogte, ja zelfs wel tot vijf voeten toe [...]. De vlugste en geschiktste tot

het jagen en rennen vind men in Nieuwmarkt, alwaar de Heeren van ’t Land groote wed -

den schappen doen op de snelheid hunner paarden.63

Ten slotte nog de mening van de Duitse paardendeskundige baron Von Biel die
zich de vraag stelt: ‘Wo ist das Pferd, welches dem Idealen des Soldatenpferdes
am nächsten kommt? Die Antwort ist leicht, ja man könnte sagen das Ideal ist
verwirklicht: es ist das Englische Volblut pferd’. Biel nam zelf deel aan de veld -
tochten van 1812 en 1813 en kon van nabij het verschil zien tussen de Russische,
Duitse en Engelse paarden, zowel bij de cavalerie als de artillerie. In alle op -
zichten waren de Engelse superieur. ‘Die Englische Armee hat ohne Vergleich
für jede Waffen die besten Pferde’, is dan ook zijn conclusie.64

De Hackney
Behalve de volbloed en de halfbloed kende Engeland in de hackney, nog stam -
mend uit de Normandische tijd en als ‘haquenné’ naar Engeland meegenomen,
tot aan het begin van de negentiende eeuw een moedig, taai en gewild paardje
voor de lichte cavalerie. Het was een telganger, hetgeen in het algemeen als
ongunstig beschouwd werd, waar veel Arabisch bloed in zat. Na de verbetering
van het wegennet werd het aangespannen en vormde met zijn verheven draf en
hoogaangezette staart een sierlijk tuigpaardje (schofthoogte 1,50 m) dat nog
steeds op concoursen hippiques te bewonderen valt.

61 Cadoux, La cavalérie brittanique au premier empire, 181.
62 Geisweit van der Netten, Handboek der paardenkennis, 21.
63 Chomel, Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig, en konst woordenboek, 2506.
64 Von Biel, Einiges über edle Pferde, 112.
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Overige Engelse krijgspaarden
De Cleveland Bay, de Ier en de Hunter uit Yorkshire gaven gekruist met de vol -
bloed goede soldatenpaarden. Dit soort kruisingen werd in de napoleontische
tijd op grote schaal gebruikt in het Engelse leger en zou vanaf de tweede helft
van de negentiende eeuw veel voor de remontering van het Nederlandse leger
gebruikt worden.

In Engeland was voldoende keus aan trekpaarden. De Shire65 (1,80-2,00 m),
de Clydesdaler (uit Schotland, 1,65 m) en de Suffolk (1,60m, 1000 kg) waren
geschikte paarden voor de artillerie en de trein en leverden bij kruising met de
volbloed goede Hunters op.66

4.4 D U I T S E  L E G E R PA A R D E N

Il y a en Allemagne de fort beaux chevaux, mais en général ils sont

pésants et ont peu d’haleine [...], ils sont peu propres à la chasse et

à la course de vitesse.67

De Buffon, 1749

De Holsteiner en de Hannoveraan
‘Duitschland brengt zeer schoone paarden voort dewijl de meeste Vorsten en
grote Heeren aldaar hunne eigene en zeer uitgestrekte Stoeterijen hebben, in
welke gemeenlijk tot Springpaarden [dekhengsten] gebruikt worden Spaan sche,
Barbarische, Napelsche, en Deensche paarden, in zonderheid zijn zij uit nee -
mend geschikt tot het gebruik in de oorlog [...] De Holsteinsche Paarden die
doorgaans fijn vallen, hard van beenen en van eene gezonde gesteltenisse zijn,
spannen boven alle anderen de kroon.68 Meer woorden besteedt de al eerder
geciteerde Chomel niet aan het Duitse paard. Dat hij alleen de Holsteiner met
name noemde, geeft al aan dat hij geen groot supporter van het Duitse paard
was en de opmerking dat ‘de schriften van de Ouden raadplegende men bevindt
dat de Duitsche paarden als wanstaltig worden opgegeven en zo slecht dat men
zich er niet van bediende’ maakt duidelijk dat ook in het verleden het Duitse
paard al geen goede naam had.

65 Volgens F. Street is de Shire een al meer dan duizend jaar bestaand ras dat ook bekend
stond onder de naam War Horse, Great Horse en Old English Blackhorse, History of the
Shire Horse, 15.

66 Cadoux, La cavalérie brittanique, 187-193.
67 De Buffon, Histoire naturelle, IV, 234.
68 Chomel, Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig, en konst woordenboek, 1507.
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De Pruisische kurassiers bereden Holsteiners en Hannoveranen, te verge lij ken
met de Normandiër, maar ze waren slecht bestand tegen ontberingen. Ze wer den
alleen vóór beslagen. Ze waren groot en sterk, hadden een ramskop, een laag
geplaatste staart, zwaar behangen benen, grote, platte hoeven en een gespleten
kruis.69 De Hannoveraan was een groot, rustig, flegmatiek paard. Nadat in 1714

de keurvorst van Hannover als George I koning van Groot Brittannië en Ierland
werd en Engelse volbloeden naar Hannover bracht, werd er door kruising wat
snelheid en lichtheid in de Hannoveraan gefokt. Tussen 1806 en 1812 leverde
het door Frankrijk overwonnen Duitsland grote hoeveelheden Hannoveranen
en Mecklenburgers aan de Grande Armée voor de cuirassiers en carabiniers.70

De Mecklenburger en de Oldenburger
Mecklenburg was een belangrijk paardengebied. Er waren twaalf belangrijke
stoeterijen, terwijl er veel boeren waren die wel tien fokmerries hadden. Het
waren grote en dure paarden met goede benen én goede hoeven, hetgeen voor
Duitse paarden uitzonderlijk was. Ze hadden veel weerstand, maar waren, om -
dat er geen Engels volbloed-bloed in zat, zwaar in hun bewegingen.71

‘Jeverland [oostelijk Oost-Friesland] en Oldenburg’, zo meldt Geisweit van
der Netten, ‘brengen ongemeen geschikte paarden zoo tot dienst bij de ruiterij
als tot tuigpaard voort, welke door de aanzienlijke gestalte en schoon voorgestel
zeer veel naar de Holsteinsche zweemen, maar ze hebben minder gebogen
neuzen en een beter kruis’.72

Voor alle vier de zware Duitse paardenrassen gold als eis om in het leger op -
ge nomen te worden dat ze tussen de 5 en 9 jaar waren en een schofthoogte hadden
van 154-159 (kurassiers), 150-154 cm (dragonders) of 143-148 cm (lichte cavalerie).

De Oost-Pruis of Trakehner
In 1808 schreef Karl von Winkler een boekwerkje waarin hij ervoor pleitte het
zware, trage en slome Duitse troepenpaard te vervangen door het veel tempera -
ment vollere Poolse paard, waaronder hij paarden uit Oekraine en Moldavië
ver stond. Het is volgens Von Winkler veel minder gevoelig voor koliekveroor -
zakende voedingsveranderingen en kan zelfs op een dieet van riet van de daken
de strijd volhouden. Bij schoten en wapengekletter is het minder schrikachtig en
het is veel wendbaarder, ‘[...] was doch gewiss ein Hauptnutze für eine Kaval -
le rie ist, denn je schneller ich mein Pferd wenden kann, je weniger leicht wird
es meinem Feinde in einzelnen Gefechte eine Blösse [zwakke plek] von mir zu
bekommen’. Als het Duitse leger deze paarden aanschaft ‘so kann jeder Kaval -

69 Dorst & Rautmann, Das Pferd im Militärwesen, 84; Bidault, Les chevaux de l’armée, 36.
70 Chalain, La cavalérie napoléonienne, 38.
71 Bidault, Les chevaux de l’armée, 35.
72 Geisweit van der Netten, Handboek der paardenkennis, 30.
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Boven links: Engelse volbloedhengst; rechts: Clydesdale hengst. Onder links: Hannoveraanse
merrie; rechts: Normandische hengst. Uit: Landwirtschaftliches Tieralbum. 76 Farbendruck-
bilder der wichtigsten Haustier-Rassen (Berlijn 1899). Van lb naar ro resp. Plaat 37, 47, 41 en 44.
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le rist keck und freudig einem Ausbruch zum Kriege entgegen sehen, da auf
diese Weise sein Pferd gut und geschickt zu seiner Bestimmung ist’.73 Overigens
kende Duitsland sinds de tijd van Frederik de Grote, die de fokkerij van het
Pruisische paard door het stichten van diverse stoeterijen bevorderde, al een paard
dat grotendeels aan Von Winklers wensen voldeed. Het Pruisisch paard had een
hoge schoft, goede ribwelving, een recht kruis en was hoogbenig. Het was een
groot, vurig paard met veel beweging in de gangen. ‘Ihre völlige Aus bildung
erfolgt nie vor dem sechsten auch wohl erst im siebenten Jahre, dafür halten sie
aber ihren Besitzer durch viele Dauerhaftigkeit und ein langes leben schadlos’.74

Zijn Franse tegenhanger de Limousin had dezelfde gunstige eigen schappen.
Vreemd is dat het Pruisische paard en de Limousin, waar ook veel oosters bloed
in gefokt is, beide laatrijpe krijgspaarden waren, terwijl de Engelse volbloed,
die met dat zelfde bloed tot stand is gekomen juist extreem vroegrijp is en al
jong (drie à vier jaar oud) voor het leger bruikbaar was.

De Trakehner of Oost-Pruis is een ras dat met veel Arabisch en Engels bloed
tot stand is gekomen. Op bevel van Frederik Willem I werd in 1725 de Konink lijke
Pruisische stoeterij in Gumbinnen (Oost-Pruisen) opgericht. In 1762 stonden er
356 dekhengsten van alle mogelijke rassen en werd er zonder systeem maar op
los gefokt, maar vanaf 1787 werden uitsluitend nog Engelse en Arabische vol -
bloedhengsten gebruikt, waardoor een zeer edel en veelzijdig rijpaard ontstond,
dat vanwege zijn prijs alleen bij de adel en hogere officieren in gebruik was.75

4.5 F R A N S E  L E G E R PA A R D E N

Il y a en France des chevaux de toute espèce, mais les beaux sont en

petit nombre, les meilleurs de celles viennent de Limousin.76

De Buffon, 1749

In Vrankrijk daar men dikwijls veel Paarden tot den Oorlog noodig

heeft, zijn verscheiden Paardenfokkerijen of Stoeterijen gelijk men

dezelven noemt.77

Houttuyn, 1762

73 Von Winkler, Bemerkungen über den Vorzug der pohlnischen Pferde, 2, 8, en 70; Von Biel,
Einiges über edle Pferde, xxii.

74 Naumann, Über die vorzüglichsten Theile der Pferdewissenschaft, 20.
75 Goodall, Paardenrassen van de wereld, 23; Lijsen, Thieme’s Paardenboek, 236.
76 De Buffon, Histoire naturelle, IV, 235.
77 Houttuyn, Natuurlijke historie, I, 353.
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Na de revolutie van 1789 was het treurig gesteld met het paardenmateriaal in
Frankrijk. Een rijke Normandische paardeneigenaar merkte in 1802 op: ‘Wat,
als je op dit ogenblik in dit land honderd gezonde en aardige paarden zou moeten
zoeken met de eigenschappen die men vroeger geschikt achtte voor een eska -
dronsofficier van de cavalerie. Als je deze honderd paarden moest nemen in
de leeftijd van vijf à zes jaar en met een schofthoogte van 153-164 cm, zou de
keuze onmogelijk zijn’.78 Veel van de naar Engeland gevluchte adellijke paarden -
eige naren hadden hun fokmerries meegenomen, waarmee volgens J.B. Huzard
‘La destruction des Haras de Normandie et des chevaux de luxe’ een feit werd.
Napoleon reorganiseerde alles wel weer en stichtte zes haras en dertig heng sten -
depôts, maar dat was pas in 1816 effectief.

De Limousin
‘Geen macht ter wereld kan zich vleien met de gedachte een paardenras te
bezitten gelijkwaardig aan de Limousin, zowel in fijnheid, lichtheid en uiterlijk
en elegantie, in kracht en uithoudingsvermogen, als door zijn harmonieuze ge -
heel en in zijn gangen’, zo beschreef een Frans cavalerieofficier het ideale lich te
Franse cavaleriepaard’.79 De Limousin was laatrijp (zes à zeven jaar), maar vaak
op 25- tot 30-jarige leeftijd nog geschikt dienst te doen. Vóór de revolutie had den
ze, dankzij het vele oosterse bloed dat ze voerden, het briljante van de Anda lu siër,
de behendigheid van de Arabier en de kracht en het vermogen van het wilde
paard. De schofthoogte was 1,55 m Ze hadden een heel sterke rug en konden 36

meter lopen op hun achterbenen en er meerdere minuten op staan. Ze hadden
een ramsneus en lange benen en briljante gangen. Jaarlijks kwamen dragonder-
en huzarenregimenten tweehonderdtwintig Limousins voor de nieuwe remo n te
uitzoeken en reserveerden er tweehonderd drie- en vierjarigen. Na 1802 zijn ze
even zeldzaam als kostbaar en vaak door te vroeg in gebruik nemen al verpest.80

Het ras stamde waarschijnlijk uit de tijd van voor de kruistochten, misschien
zelfs uit de tijd van de Saracenen. Het waren kleine, heel vurige paardjes met veel
oosters bloed. Onder Lodewijk XIII waren er talrijke edelen die in hun stal len
veel Limousins hadden staan. Maar Lodewijk XIV dwong de adel het platteland
te verlaten en aan het hof te komen om de edelen zo beter in de hand te kunnen
houden, waardoor de fokkerij inzakte.81 Op advies van Bourgelat nam Lodewijk
XV maatregelen om het ras weer te verbeteren.

De Équipage Impériale telde onder de 1730 paarden die er van 1805 tot 1815

deel van uitmaakten 39 Limousinhengsten, 29 ruinen en 30 merries. Na de Nor -

78 Huzard, Instruction sur l’amélioration des chevaux, 36.
79 Bidault, Les chevaux de l’armée, 16.
80 Huzard, Instruction sur l’amélioration des chevaux, 46.
81 Bidault, Les chevaux de l’armée, 13.
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man diërs (resp. 28, 273, 225), was de Limousin het meest in trek, meer dan
Arabieren (resp. 57, 9, 11).82

Het Normandische paard
‘Na de Limousin, is het Normandië dat de mooiste paarden levert, ze zijn niet zo
goed voor de jacht, maar zijn het beste voor de oorlog, ze zijn stevig en vroegrijp’,
zo begint De Buffon zijn bespreking van ‘het’ Normandische paard’.83 Noël
Chomel schrijft het hem in zijn Algemeen Huishoudelijk-, Natuur-, Zede kundig-
en Konstwoordenboek letterlijk na: ‘Na het Limosijnsche is het Normandische
de provintie welke de beste paarden verschaft, ze zijn zoo goed niet tot de Jagt,
maar beter tot den Oorlog, zijnde lijviger en vroegtijdiger van gebruik’.84

Aan de vooravond van de revolutie vormde de paardenfokkerij in Norman -
dië het belangrijkste reservoir waar het Franse leger uit kon putten. Onder
Lodewijk XV raakte Frankrijk in de ban van de ‘anglomanie’ en werden grote
aantallen En gelse volbloedhengsten geïmporteerd, die de plaats van Deense,
Hol steinse en oriëntaalse hengsten innamen, waardoor het Normandische paard
aan van ke lijk aanzienlijk verbeterde. Vooral de Cotentin uit het noordwesten
van Normandië was een geschikt rijpaard voor de zware cavalerie en de dra gon -
ders, ook als koetspaard en voor de artillerie voldeed hij goed. Hij had een grote
borstkas, bevleesde benen en goede hoeven, maar hij miste de lichtheid die men
toch steeds meer op prijs ging stellen.85

De Normandiër was vroegrijp, had een sterke constitutie en ging lang mee.
Zoals al vermeld in hoofdstuk 3 bestonden er naast de Cotentin verscheidene
andere typen Normandische paarden. Vele departementen in de regio Nor man -
dië hadden hun eigen ‘Normandiër’. Zo waren de paarden uit de vlakte van
Caen geschikt voor de cuirassiers en de koets, die uit Alençon voor officieren en
huzaren, uit Evreux, Nantes en Quimper voor dragonders en huzaren, uit Ren nes
voor cuirassiers en dragonders, evenals die uit Berry, waar veel gekruist werd
met Deense paarden.86

Overige Franse legerpaarden
Naast de Normandiër en de Limousin kende Frankrijk in de Breton nog een
rijpaard, dat tegenwoordig, net als de Ardenner, tot een licht trekpaard is om -
gevormd. Het was een licht, sober paard, lijkend op het kozakkenpaard. Het
was geschikt als huzaren- en dragonderpaard en minder mooi, maar sterker
dan de Normandiër.87

82 Osché, Les chevaux de Napoléon, 40 e.v.
83 De Buffon, Histoire naturelle, IV, 235.
84 Chomel, Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig, en konst woordenboek, 2507.
85 Bidault, Les chevaux de l’armée, 1. 
86 Chalain, La cavalérie napoléonienne, 34.
87 Bidault, Les chevaux de l’armée, 18.
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In de Pyreneeën werden heel kleine paardjes gefokt. Maar in de vlakte van
Tarbes (oostelijk van Pau) bestond een vurig, volhardend en behendig paardje
(schofthoogte 1,52 m), waar veel Arabisch en Berberbloed in gefokt was: het
Cheval du Midi, dat geschikt was voor de lichte cavalerie.88

De Ardenner was een sober, volhardend boerenpaardje (1,42-1,52 m) met
een korte rug en een gespleten of dubbel kruis, dat geschikt was voor de lichte
cavalerie. Na het empire werd het met het Belgisch Trekpaard gekruist waar door
het tot het voor de artillerie bruikbare Ardennes Trait du Nord-ras werd om -
gevormd (1,60 m, 850 kg).89

In 1816 werd aan Geisweit van der Netten gevraagd of Ardenner paarden
voor manegepaarden geschikt zouden zijn. Zijn antwoord luidde:

Hoewel zij zich onderscheiden door vasten gang, deugdzaamheid, het doorstaan van

vermoeienissen en gehardheid tegen ongemakken, waardoor ze ook bij de Franschen in de

eerste jaren van de revolutieoorlog zeer tot de remonten gezocht werden, maakt hun kleine

taille hen nu niet geschikt voor de ligte ruiterij. Wat aanbelangt hunne geschiktheid tot

manège paard, zouden misschien er wel eenige bij eene zorgvuldige keuze toe kunnen

worden gevonden.90

Een geslaagde proef leidde er vervolgens toe dat er honderd remonten uit Luxem -
burg werden aangeschaft. Overigens meldt Geisweit van der Netten, kennelijk
door ervaring wijs geworden, in 1818: ‘Voor de ligte ruiterij zijn de poolsche,
ukrainische, hongaarsche, tartaarsche, en verschillende rassen van Russische paar -
den het geschiktst, terwijl verschillende hoge streken in Duitsland, Lotha rin gen,
Zweden, Ardennen en Ameland een kleiner doch zeer geschikt ras voortbrengen’.91

Het belangrijkste trekpaard van Frankrijk was en is nog steeds de oorspron -
kelijk uit Normandië (La Perche) afkomstige Percheron, die behalve voor de
artillerie, ook bij de fokkerij van muildieren is ingezet (zie hoofdstuk 5).

88 Chalain, La cavalérie napoléonienne, 18.
89 Bidault, Les chevaux de l’armée, 21.
90 Steenkamp, De Nederlandse rijscholen, 28.
91 Geisweit van der Netten, Beknopte Handleiding tot de Paardenkennis, 65.
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4.6 N E D E R L A N D S E  L E G E R PA A R D E N

Les chevaux de Hollande sont fort bons pour la carosse et ce sont

ceux dont on se sert le plus communément en France, les meilleurs

viennent de la province de Frise [...].92

De Buffon, 1749

In den Nederlanden daar doorgaans ook een tamelijk veelheid is

van Paarden, worden derzelven veelal jong zijnde van elders aan-

gebragt. Gemeenlijk verbiedt de Staat, wanneer het land in oorlog

is gewikkeld, den uitvoer t’eenemaal.93

Houttuyn, 1762

Als das Extrem, in Gegensatz der Arabischen racen, sind

die Lotharingische, die flandrischen, die friesischen und

holländischen Pferde an zu sehen.94

D’Alton, 1810.

Voor het overige worden hier velerleie soorten van paarden van elders ingevoerd, zoo dat

’er, een goed getal vreemdelingen in onze weiden graazen […] Midlerwyl blyft het egte

Hollandsche, en vooral het Vriesche, hoe veel vreemd hair, om ’t kunstwoord te behouden,

’er ingevoerd worde, by ons over ’t algemeen onverbasterd. 95

Le Francq van Berkhey, 1779.

De Nederlandse paardenfokkerij stond in het buitenland niet bijzonder goed
bekend, hetgeen volgens Geisweit van der Netten mede te wijten was aan de
‘Schaars heid aan goede veeartsen ten plattelande en mangel aan veeartsenij  kun -
digen, vooral van gezondheidskundige kennis bij de Nederlandsche landman
waarin die van Engeland, Duitschland en Frankrijk verre ervarener zijn, die ook
wel niet weinig invloed op de volkomenheid van de paardenfokkerij mag uit -
oefenen’.96 Zoals hij in een bekroond antwoord op de prijsvraag uit 1825 van

92 De Buffon, Histoire naturelle, 235.
93 Houttuyn, Natuurlijke Historie, 353.
94 D’Alton, Naturgeschichte des Pferdes, 42.
95 Le Francq van Berkhey, Natuurlijke Historie van Holland, 32-33.
96 Geisweit van der Netten, Antwoord op de vraag, 59.
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de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem ‘Welke de redenen
zijn, men in de Nederlanden, de paardenfokkerij niet met den uitslag bekroond
ziet, als in andere landen’ uiteenzette. Hij adviseert ‘de Nederlandse rijpaarden
te veredelen met Spaanse, Limousijnsche en Engelsche hengsten en pas daarna
zuivere Oostersche rassen, als: Arabische, Barbarijsche, Perzische etc. aan te wen -
den’.97 Maar uitsluitend negatief is hij niet over het Nederlandse paard ge tui ge
zijn opbeurende opmerking: ‘Vergeleken met Normandische of Holsteinsche
paarden [...] staan voorzeker welgekozene Vriesche en Geldersche paarden in
het doorstaan van vermoeijenissen tegen hen niet terug’.98

Ook Napoleon zag kennelijk weinig in het Nederlandse paard, want onder
de 1730 paarden, die deel uitgemaakt hebben van de Équipage Impériale de
Selle, bevonden zich slechts twee Hollandse paarden, waarvan het ras niet wordt
aangegeven: No. 400 L’Égérie, een merrie van 1,58 m, die in 1806 als rijpaard
aan geschaft, na twee maanden naar de Équipage d’Attelage ging en No. 401 La
Chymène, (merrie 1,60 m) die tegelijkertijd met de voorgaande een even korte
carrière als keizerlijk rijpaard kende.99 Dit is wellicht een aanwijzing voor het
feit dat het Nederlandse paard geschikter was als koetspaard dan als rijpaard.
De drie belangrijkste Nederlandse rassen waren de Fries, de Gelder en de Gro -
nin ger, terwijl de pogingen om van de Amelander, die als geschikt paard voor
de lichte cavalerie enige tijd gewild was, een op zich zelf staand ras te maken,
uiteindelijk gestrand zijn.

Het Friese paard
Gedurende de Tachtigjarige Oorlog kwamen met het Spaanse leger vele Spaanse
paarden naar onze gebieden. Uit de kruising van de door de Moren naar Spanje
meegevoerde Arabieren met het inheemse Spaanse paard was de Andalusiër
voortgekomen. Dit gold als het mooiste en sierlijkste paard van zijn tijd. Met de
door het Staatse leger buitgemaakte Andalusiërs, gekruist met inheemse paarden
werd de basis voor het Friese ras gelegd.100

Das Friesische Pferd ist gross und stark von Körper; hat einen schweren Kopf und einen

kurzen, starken Hals, einen breiten Rücken, und einen breites, ge spaltenes Kreuz mit

niedrich angesetztem Schweif; seine Schenkel sind stark, etwas gerundet, und dick mit

Haaren besetzt; und seine Hüfe sind gross und platt. Überhaupt macht der ganze Bau dieses

Pferdes es zum Ziehen geschick ter, als zum Reiten, 

97 Ibidem, 71.
98 Ibidem, 64.
99 Osché, Les chevaux de Napoléon, 68 en 92.

100 Lijsen, Thieme’s paardenboek, 164.
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zo beschrijft Naumann in 1815 de Fries als enige Nederlandse paardenras in zijn
rasbespreking van 22 Europese paarden.101 Ondanks de laatste opmerking van
Naumann pleitte koning Willem I ervoor Friese paarden voor de cavalerie te
fokken, maar de hogere cavalerieofficieren die in de lange manen, de lange
staart en vooral de verheven knieactie, die de Fries van zijn Andalusische voor -
ouders had geërfd, alleen maar nadelen zagen, wisten hem hier vanaf te brengen.
Nog afgezien van de knieactie waren ook de geringe warm bloedigheid en het
matige uithoudingsvermogen van het Friese paard een reden een andere keuze te
maken. Daarnaast was de Fries, net als de Normandiër, meer een draver (en zelfs
een van de grondleggers van alle draversrassen ter we reld)102 dan een galoppeur
en dus ook om die reden minder geschikt als cavalerie paard.103

Het Gelderse paard
‘Vroeger werden vriesche en groningsche alsmede de grootste geldersche
bijzonder voor de zware ruiterij gezogt’, zo zegt Geisweit van der Netten in 1811

om dan te vervolgen:

Het geldersch paard van de beste rassen in kracht en deugd als ruiterspaard voor geen ander

behoevende te wijken en zeer verheeven beweegingen bezittende levert de rijschool paarden

die door weinig andere overtroffen worden. Indien men eene veronderstelling mag wagen

zoo is het waarschijnlijk is deszelfs verheeven gang en trotsche houding aan de oorspronke -

lijke spaansche paarden, welke in de tagtigjarige krijg welke de Nederlanden tegen dat rijk

gevoerd hebben in dit land gebleven zijn, verschuldigt.104

De Betuwe en de Bommeler- en Tielerwaard leverden ook geschikte cavalerie -
paarden op (schofthoogte 1,52 m), terwijl een groter slag geschikt was voor
fourgon- (bagage) en tuigpaarden ‘Ofschoon door de geduurige oorlogen de
rassen zeker vermindert zijn’.105 Oorspronkelijk werd er veel Engels bloed in het
Gelders paard gebracht, maar doordat dat resulteerde in een nerveus, moeilijk
hanteerbaar rijpaard, werd al vrij snel vooral Duits en in mindere mate Frans

101 Naumann, Über die vorzüglichsten Theile der Pferdewissenschaft, 19.
102 Van Leeuwen & Van den Berg, Draverfokkerij, 35; Goodall, Paardenrassen van de wereld, 28.
103 Niet geheel ten onrechte maakte H.M.C. van Overbeek (Bibliotheek Museum Cavalerie)

dan ook bezwaar dat het Cavalerie Ere-escorte op Prinsjesdag 2004 bereden was op Friese
paarden. De cavalerie was volgens hem nooit op Friezen geremonteerd geweest. Dat is niet
geheel juist want J.G. baron van Sytzama die op 1 januari 1814 in Friesland het Regiment
Dragonders no. 2 oprichtte op last van koning Willem I, voorzag zijn ruiters van, met
Oldenburgers en Hannoveranen gekruiste, vaak nog nooit bereden Friezen, zoals Forbes
Wels vermeldt in De Nederlandse Cavalerie, 42. De Standaardwacht oogde dan wel fraai,
maar historisch gezien was de uitmonstering toch niet geheel juist. 

104 Geisweit van der Netten, Handboek der Paardenkennis, 32.
105 Ibidem, 33.
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bloed gebruikt voor de veredeling van de Gelder, waardoor het type landbouw -
rijpaard verdween en de tegenwoordige Gelder absoluut niet meer lijkt op zijn
voorganger uit eind achttiende, midden negentiende eeuw.106

Het Groninger paard
Het Groninger paard is en was meer tuigpaard dan rijpaard. Het werd voor -
namelijk voor de trein en de artillerie gebruikt. Door de verbetering van het
wegennet na de napoleontische tijd waren zware koetspaarden niet meer zo nodig
en wilde men snellere paarden met veel schouderbeweging, een lage ruime
gang en korte rug, dus ook geschikt als remontepaard.107 De veredeling van het
Nederlandse paard werd in de stoeterijen van Borculo en Ameland nagestreefd,
maar in Groningen werd weinig gebruik gemaakt van de ‘Rijkshengsten’, die
door het rijk in de provincies ter dekking werden gesteld. ‘Men vond daar het
[Gronings] ras zoo schoon en deugdzaam dat men van geen kruising der wereld
verbetering verwachtte’.108

De Amelander
Tot slot nog een enkel woord over een Nederlands paard dat in de achttiende
eeuw en tot halverwege de negentiende eeuw nog een geringe rol heeft gespeeld
als militair paard: de Amelander, nooit een welomschreven, volwaardig ras
geworden, maar uit historisch oogpunt gezien toch zeker vermeldenswaard.

Waarschijnlijk werd door stadhouder Johan Willem Friso (1687-1711) al een
stoeterij op Ameland gesticht. Zeker is dat vanaf 1728 op kosten van een Nas sau -
 se vorst de Amelander merries, gedurende ruim een eeuw gedekt werden op die
stoeterij, die als dependance van de stoeterij van Borculo dienst deed. Aan van ke -
lijk door Oldenburger en Holsteiner hengsten (aan wie het oude Ame lander
paard zijn ramsneus en zijn naam Holsteiner of Dillenburger kromkop dankte)
en later toen een lichter type paard gewenst werd voor de cavalerie, door Engel -
se volbloedhengsten en Arabieren.109 Jaarlijks vertrok een aantal dekhengsten over
de weg voor een tocht van zeven dagen vanuit Borculo naar Ameland, om daar
gedurende het drie maanden lange dekseizoen ruim honderdzeventig Ame  land -
se merries van dienst te zijn met de bedoeling veulens te fokken voor het leger.
Maar de kwaliteit was matig, ten gevolge van te karig voedsel, te wei nig weiland
en te vroeg spenen.110

Zoals al eerder gemeld zag Geisweit van der Netten de Amelander als een
geschikt paard voor de lichte cavalerie. Maar de opfok op Ameland was gebrek -

106 Zanderink, Van stal gehaald, 37.
107 Van Soetermeer Vos, De Voormalige Rijksstoeterij te Borculo, 27.
108 Ibidem, 95.
109 Van Leeuwen, Geschiedenis der paardenfokkerij in Nederland, 90-93.
110 De Jong, ‘De paardenfokkerij op Ameland’, een te Hollum gehouden lezing op 26-3-1982.
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kig, wat een nadelige invloed op de ontwikkeling van de veulens had. Hij merkt
in zijn beantwoording van een eerder genoemde prijsvraag op dat

Het vooroordeel bestaat dat veulens op schrale weiden gehouden moeten worden. In de

winter krijgen ze het slechtste hooi en afval van de dorsvloer, zelden krijgen ze haver en

tegen de verkooptijd krijgen ze aardappels en karnemelk om ze een goed voorkomen te

geven voor de verkoop. Bij de landman heerschte het denkbeeld dat fijnbeenige paarden

hier ter lande niet deugen, terwijl ze graag sterk behangen beenen zien. [...] Zoo vindt men

ook dat de beenen van hun paarden veel dikker (en dus zwammiger en vozer) moeten zijn

dan die van uitheemsche soorten. Zoolang de verkoopprijzen van inlandsche paarden laag

zijn zal de fokker de fokkosten zo laag mogelijk houden, hetgeen alleen maar verslechtering

van het paardenmateriaal tot gevolg zal hebben. [...] Als voorbeeld geldt de Amelander:

lang gekoot, zeer fijnbeenig, vroeg gespeend, schraal gevoerd, veel beengebreken, verkeerde

beenstand, maar ze verbeteren wel snel des te vlugger naarmate ze eerder naar betere

streken gevoerd worden.111

In een rapport van 10 juli 1811 van de Prefect van het Departement van Fries -
land aan de Ministère de l’Intérieure wordt de Amelander als volgt beschreven:

Een paard van Amelander ras vereenigt in zig de navolgende hoedanigheden: hetzelve moet

ligt en fijn van stel zijn, tamelijk lang van nek, vrij grote kop met gebogen neus (Dillen -

burger ramsneuzen), fijn van gebeente, weinig behang, goed van staart en manen, rond

van gat, kleur meestal bruin, zeer onvermoeijd in het loopen, moedig maar veelal wat

koppig, getrouw aan zijn meester.112

Tot 1795 zorgde Willem V ervoor dat er goede hengsten op Ameland kwamen
en in de tijd van Lodewijk Napoleon werden er enkele Engelse hengsten
ingevoerd. In 1835 is door de rijkshengsten de fokkerij zodanig gedegenereerd
dat de veulens nauwelijks te verkopen zijn. Er werden zwaardere hengsten naar
Ameland gestuurd. In 1842 werd de stoeterij van Borculo opgeheven en bemoeide
koning Willem II zich er persoonlijk mee welke hengsten naar Ameland gingen.
In 1849 overleed hij en was het afgelopen met de belangstelling van het
koninklijk huis voor de paardenfokkerij. Onder auspiciën van het Provinciaal
Bestuur werd door de boerenstand van Ameland in coöperatief verband de
fok ke rij tot 1930 voortgezet.113

In 1845 werden nog Amelandse veulens verkocht, getuige de advertentie in
de Opregte Haerlemse Courant:

111 Geisweit van der Netten, Antwoord op de vraag, 27.
112 Slob, Het Nederlandse paard, 37. Rapport van 10 juli 1811 van de prefect van het Departe -

ment van Friesland aan de ministère de l’Intérieure.
113 Zanderink, Van stal gehaald, 34.
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Willige Verkooping in den Haarlemmerhout, in het Logement ‘Het Wapen van Amsterdam’

onder Heemstede, op woensdag den 24ste september 1845, des middags te 12 ure, van een

twintigtal zeer schoone Amelandsche Veulens, afkomstig van hengsten uit de Stoeterij te

Borculo. Ieder veulen voorzien van een Geboorteattest. Daags voor en op de Verkoopdag

in de stalling van gemeld Logement. Zegt het voort.114

Over de resultaten en de verkoopprijzen is in volgende edities van de oudste,
nog bestaande krant van Nederland (1656) helaas niets te vinden.

Over een verkoping enige jaren later (2 oktober 1850), eveneens in ‘het’ Haar -
lem merhout, zijn de verkoopcijfers wel bekend. Er werden tweeënveertig veulens
ter verkoop aangeboden, die ‘goed opgewassen en meerendeels grooter van taille
waren dan vroeger het geval was’, maar ‘bij onderscheidene was het ken teeken
of het type van ras-paarden minder te bespeuren’, hetgeen ‘[...] deed ver moeden
dat er in den laatste tijd Moeder-merriën van minder ras op Ameland zijn
ingevoerd’. ‘De prijzen waren over het algemeen betreurenswaardig laag’. Van
de verkoopprijs moesten dan ook nog de vervoerskosten van de veulens van
Ameland naar Haarlem afgetrokken worden, waardoor ‘[...] de landlieden op
het eiland zich weinig aangemoedigd zullen vinden, om zich meer en meer op
de veredeling en verbetering van de moeder-paarden toe te leggen’. De prijzen
varieerden van 49 tot 14,25 gulden.115 Wanneer men bedenkt dat in de Opregte
Haarlemsche Courant van 5 januari 1850 diverse boeken (waaronder Het Leven
en de Krijgsbedrijven van David Hendrikus Baron Chassé, met portret, van W.J.
del Campo) worden aangeboden voor prijzen van drie à vier gulden en het
Jaarboekje voor het Nederlandsch Leger voor negentig cent, zal het duidelijk zijn
dat de verkoopprijzen inderdaad ‘betreurenswaardig laag’ waren.

Ter afsluiting van deze inventarisatie van ‘rassen’ die in de verschillende
legers gebruikt werden, ten slotte nog een curieuze vertegenwoordiger van het
genus Equus caballus, de Poolse pony, die tijdens de terugtocht uit Moskou
door het Franse leger werd gebruikt bij gebrek aan ‘normale’cavaleriepaarden.

De Konik Polski
Het ‘Konikpaard’ zoals het in Nederland, waar het in het natuurgebied ‘de Oost -
vaardersplassen’ is uitgezet, genoemd wordt, is een wat vreemde benaming, want
in het Pools betekent ‘ko’ paard en ‘konik’ is het verkleinwoord ervan, zodat
Konikpaard een pleonasme is.116

De Konik Polski, een verwilderde pony, lijkend op de eind negentiende eeuw
uitgestorven Tarpan,117 leeft in kuddes op de arme Poolse vlaktes (haras sau va -

114 Oprechte Haerlemse Courant, 23 september 1845.
115 Uitslag der Verkooping van Amelandsche Veulens, Jaarboekje der Sociëteit tot Aanmoe di -

ging der Verbetering van het Paardenras in het Koninkrijk der Nederlanden, 1851.
116 Dr. Andrzej Stolarczyk, persoonlijke mededeling, 20 april 2008.
117 Grote Winkler Prins Encyclopedie, deel 21, 458.
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ges). Het is een kleine (schofthoogte 1,10-1,20 m) muisgrijze pony met een
aalstreep en staande manen en soms met atavistische zebrastrepen als over -
blijfsel van ‘wilde genen’. Tijdens de terugtocht van Moskou werd de Konik
Polski door het zich terugtrekkende Franse leger gebruikt als vervanging van
hun verloren gegane paarden. Dit leverde potsierlijke taferelen op, wanneer
cuirassiers of carabiniers van 1,80 m zo’n ‘cognat’ (zoals de Fransen ze noemden)
van 1,15 m bereden. Hun voeten raakten haast de grond. De Koniks hoefden niet
beslagen te worden, hetgeen bij gebrek aan ijzers toch al niet kon, omdat ze
heel brede hoeven hebben, waardoor ze, ook al dankzij hun lage zwaartepunt,
niet snel uitglijden. Sommige hadden een heel aparte manier om van besneeuwde
of beijzelde heuvels af te dalen: ze zakten door hun achterbenen en gleden dan
zittend op hun achterwerk naar beneden.

4.7 T R A I N I N G  VA N  D E  J O N G E  PA A R D E N

Een paard kwam daadwerkelijk in dienst in het leger als het vijf jaar oud was. Na
1812 werd dat vier jaar in verband met het grote gebrek aan paarden. Het had dan
in principe (goedaardige) droes gehad en was gecastreerd, twee be lang rijke
oorzaken voor tijdelijke ongeschiktheid van jonge paarden om dienst te kun -
nen doen. Voor die tijd waren ze in de remontedepots al getraind en gewend
aan vermoeienissen.118

De Duitse maarschalk Maurits van Saksen die in 1723 als Maurice de Saxe in
Franse dienst kwam, was een vernieuwer op het tactische vlak van de oor logs -
voering, vooral berustend op een goede samenwerking tussen infanterie, artillerie
en cavalerie. De beste ruiters kregen de nieuwe paarden om ze te laten wennen
aan handen en voeten van hun berijder.

Training van jonge paarden hield volgens Geisweit van der Netten onder
meer in: ‘Men moet jonge paarden gewennen aan het vuur door pistoolschoten
aan de deur der stallingen, terwijl men ze haver geeft. Insgelijks zal men de paar -
den aan de beweeging en het wapperen der vaandels en standaarden, aan de
trom mels en in het algemeen aan alle krijgsrumoeren moeten gewennen’.119 Daar -
naast moesten ze leren in groepen te lopen, nu eens vooraan dan weer ach ter aan
en wennen aan het bit, aan snel wisselende gangen, plotseling stoppen, aan
hanteren van de sabel, karabijn (in stilstand waarbij de ruiter zijn wapen richtte
tussen de oren van het paard door) en pistool (al rijdende). De perioden van
vrede tussen de veldslagen waren echter te kort voor een goede opleiding van
ruiter en paard, waardoor die te wensen overliet en het meeste tijdens de cam -
pagne geleerd moest worden.120

118 Chalain, La cavalérie napoléonienne, 47.
119 Geisweit van der Netten, Provisioneel Reglement Exercitiën en Manoeuvres, 31.
120 Chalain, La cavalérie napoléonienne, 47.
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Ook Bourgelat zag het nut van training in: ‘Zonder oefening en rust, zal de
dierlijke machine weldra verwoest zijn. De oefening, wanneer men zich beperkt
tot matige beweging, helpt mee aan de onmerkbare transpiratie, die [...] de
belangrijkste van alle excreties is’. De transpiratie blijft in de ogen van Bourgelat
uiterst belangrijk, vooral voor de verwijdering van schadelijke stoffen uit het
lichaam. ‘Maar evenzo is het belangrijk het paard te laten wandelen, het te laten
wennen en het te onderwerpen aan arbeid afgestemd op zijn meer of minder
robuuste temperament’.121

4.8 R E M O N T E R I N G

De remontering, de jaarlijkse aanvulling van paarden bij de bereden wapens,
leverde in Engeland en Duitsland in het algemeen weinig problemen op. Enge -
land was vanouds al een paardenland met een zeer gevarieerd en uitgebreid
bestand aan rij- en trekpaarden, waaruit eventuele verliezen aangevuld konden
worden. Dankzij de oprichting van vele stoeterijen door Frederik de Grote en
de vele paardenfokkende boeren was ook in het paardenrijke Duitsland de
remontering geen groot probleem.

In Frankrijk lag dat moeilijker. Tijdens het koningschap van Lodewijk XIV
deden zich voor het eerst problemen voor bij de remontering van het Franse
leger. De vele oorlogen verstoorden het evenwicht tussen fokkerij en gebruik
van paarden in het leger. De fokkerij kon de grote verliezen aan paarden niet
compenseren. Daarom werden op voorstel van de minister van Financiën Jean-
Baptiste Colbert diverse stoeterijen (haras) opgericht om aan de vraag naar
krijgspaarden te kunnen voldoen. In de napoleontische tijd waarin Frankrijk met
nog veel grotere verliezen aan paarden te kampen had, moesten verder gaande
maatregelen getroffen worden. De rekwisities, in eigen land en in overwonnen
landen, die noodzakelijk waren om voldoende paarden te krijgen, hadden tot
gevolg dat de boeren liever muildieren of runderen (trekossen) gingen fokken,
waardoor er een nog groter gebrek aan paarden ontstond. Alleen tussen 1806

en 1812 kon Frankrijk zich voldoende voorzien van paarden uit de overwonnen
gebieden.

Wat betreft de remontering van de Hollandse troepen in het napoleontische
leger kan opgemerkt worden dat de kurassiers en carabiniers hun paarden voor -
namelijk uit Duitsland betrokken, de dragonders uit Calvados, Eure, Manche,
Seine Inférieur en L’Ourthe en de chasseurs en huzaren uit de Ardennen, Cor -
rèze, Le Nièvre, Pyrenées en de Haute Vienne. Paarden uit onze gebiedsdelen
werden dus niet veel gebruikt.122

121 Bourgelat, Élémens de l’art vétérinaire, 399.
122 Thomassen, ‘Nederlandse remonten in het napoleontische leger’, 281.
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Toen de Fransen in 1813 uit Nederland vertrokken, namen ze al het bruikbare
paardenmateriaal mee naar Frankrijk, zodat de remontering van het leger in
het Koninkrijk der Nederlanden problematisch was, maar niet onmogelijk. Zo
schrijft H.N.C. van Tuyll van Serooskerken over de remontering van het 6e

Regiment Huzaren in 1814: ‘Op welke wijze men destijds in het aanschaffen van
paarden voorzag is met geen zekerheid te bepalen doch hoe dit ook zij, die
manier moet goed geweest zijn, want reeds het volgend jaar beweezen de aan -
geschafte paarden de beste diensten’.123 Hoewel toch getwijfeld moet worden
aan de geschiktheid van de geremonteerde paarden aangezien ze toen ze dienst
gingen doen in het leger, zoals bij ‘Het Friese paard’ al vermeld werd, vaak nog
niet eerder bereden waren geweest.124

Koning Willem I trachtte met het oprichten van stoeterijen in Wolverdange
(Luxemburg 1818) en het weer openen van Borculo (1822), die nadat de vluch -
tende Fransen de dekhengsten naar Frankrijk hadden meegenomen in 1813

gesloten was, verbetering te brengen in de productie van paarden voor militair
gebruik. Op de dekstations waren 34 hengsten gestationeerd. De merries van
boeren en burgers werden ‘om niet’ gedekt, maar de fokkers verkochten hun
producten vaak naar het buitenland, waardoor er toch onvoldoende voor het
leger overbleef. Na het opheffen van de stoeterij van Borculo (1841), omdat die
toch niet aan het beoogde doel voldeed, vond voortaan de remontering voor -
namelijk plaats vanuit het buitenland.125

4.9 C O N C LU S I E

In de door mij onderzochte periode was er van echte rassen, afgezien van de
Arabier, waarvan de genealogie al eeuwenlang mondeling en op lokale schaal
ook schriftelijk, werd bijgehouden, en het Engelse volbloedpaard, waarover in
1791 door James Weatherby een eerste genealogisch boek geschreven werd, nog
geen sprake. Wel bestonden er vele verschillende soorten paarden met speci fie ke
kwaliteiten en eigenschappen, maar van rassen met uniforme raskenmerken en
registers waarin de genealogie werd bijgehouden, kan pas vanaf de tweede helft
van de negentiende eeuw gesproken worden. Een mooi voorbeeld van de vóór
die tijd binnen het ‘ras’ bestaande heterogeniteit vormt het Normandische paard,
dat in de vele departementen waaruit de regio Normandië bestaat in vele ver -
schil lende vormen voorkwam. Het onderling contact tussen de verschillende
agglomeraties op het platteland was gering. De wegen waren slecht of bestonden
zelfs niet en zonder paard kwam men in het algemeen niet verder dan twee uur

123 Van Tuyll van Serooskerken, De lichtblaauwe hussaren van Willem Boreel, 15.
124 Forbes Wels, De Nederlandse Cavalerie, 42.
125 Van Overbeek, Remonteren, 7; Klein Bleumink, ‘Stoeterijen in Borculo’, 9.
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lopen van zijn huis.126 Dat zorgde er niet alleen voor dat de sociale contacten
buiten de eigen woonplaats beperkt bleven, maar ook dat de genenuitwisseling
tussen de locale paarden-‘rassen’ op een laag peil bleef. Gedurende de napo -
leon tische tijd en vooral daarna zou dat gaan veranderen.

Over het uiterlijk van de toenmalige paardenrassen, dat in bepaalde ge val -
len aan zienlijk verschilde van hun tegenwoordige naam/rasgenoten, is dankzij
contem poraine afbeeldingen redelijk veel bekend. Het Engelse paard in het al -
gemeen en het Engelse volbloedpaard in het bijzonder werd, volgens vriend en
vijand, beschouwd als het ideale krijgspaard. Weliswaar werd ook in Frankrijk
getracht het enorme succes dat in Engeland behaald was bij de kruising van het
in heem se paard met de Arabier te evenaren, maar tevergeefs. Enerzijds zal dit
het gevolg zijn geweest van de mindere geschiktheid van het Franse paard als
‘ga lop peur’, aan de andere kant kan vastgesteld worden dat de Engelse fok kers
het geluk gehad hebben in de loop van een betrekkelijk korte periode de be schik -
king gehad te hebben over drie ideale ‘founding sires’, dankzij welke het Engelse
volbloedpaard een vliegende start beleefde. In hoofdstuk 8 zal nader ingegaan
worden op de wetenschappelijke benadering die met de oprichting van de
veterinaire scholen haar intrede zal doen in de paardenfokkerij.

Het Nederlandse paard speelde geen belangrijke rol in de napoleontische
oorlogen. Als cavaleriepaard was er niet veel vraag naar bij het Franse en Duitse
leger, omdat die in voldoende mate beschikten over hun eigen, minstens gelijk -
waardige, rijpaarden. Wel werden Gelderse en Groninger paarden op be schei den
schaal ingezet bij de trein, terwijl het Friese paard een gewild koetspaard was.

Wat betreft een eventueel verschil in gevoeligheid voor infecties en ziekten
tussen de verschillende rassen geeft de literatuur geen uitsluitsel, afgezien van
de door Von Winkler veronderstelde mindere gevoeligheid van het Poolse paard
voor koliek ten gevolge van dieetveranderingen. Wel is bekend dat Arabieren en
Berbers goed tegen ontberingen bestand zijn en waren, evenals het Ardenner
paard, waarvan in vergelijking met andere rassen een relatief groot aantal de Rus -
sische veldtocht overleefde.127 In het algemeen kan gesteld worden dat hoe kleiner
en pittiger een paard is, hoe beter het tegen ongunstige invloeden bestand is.

Tevens is bekend dat jonge paarden (drie à vier jaar oud) minder weerstand te -
gen infectieziekten bezitten en ook gevoeliger zijn voor zwaar werk dan vol was sen
dieren (zeven à acht jaar oud), waardoor in perioden van paardenschaarste, toen
te jonge dieren gebruikt moesten worden, een groter aantal dieren verloren ging
dan in tijden dat er geen sprake was van gebrek aan paarden. In verband met deze
laatste opmerking zal het duidelijk zijn dat vroegrijpheid een be lang rijke factor
was voor het beoordelen van de geschiktheid van een ras voor gebruik als krijgs -

126 Portegies,‘Militaire patiënten met de diligence’, 148.
127 Henri-Jaspar, ‘La grande misère des chevaux en Russie’, 1.
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paard. Een reden temeer waarom het Engelse volbloedpaard allerwegen als hét
ideale krijgspaard werd bestempeld.

Kan uit het bovenstaande de vraag die in de conclusie van hoofdstuk 3 ge steld
werd, of het gebruik van de nationale rassen die de verschillende legers in de strijd
inzetten, gevolgen gehad hebben ten aanzien van de slagkracht, de snelheid en de
kwetsbaarheid tijdens het krijgsverloop bevestigend beantwoord worden, een
verklaring voor de grote successen die de napoleontische legers be haalden
vormen zij niet. Het militaire genie van Napoleon, de buitengewoon grote kwa -
li teit van velen van zijn generaals, het grote enthousiasme waarmee de Franse
soldaten aanvankelijk de strijd ingingen en natuurlijk ook het feit dat de cava lerie
uiteindelijk niet het wapen is dat de beslissing brengt, vormden voor ‘la grande
armée’ lange tijd voldoende compensatie voor de mindere kwaliteit van haar
cavalerie.128

Naast het paard speelde het muildier onder bepaalde omstandigheden als
last- en trekdier vele honderden jaren een belangrijke rol in de oorlogsvoering.
Daarom zal aan deze tot de equiden behorende bastaard het volgende, korte
hoofdstuk worden gewijd. Daarin wordt voor de volledigheid ook aan de trekos
die in het Franse leger gedeeltelijk een vergelijkbare functie vervulde, nog enige
aandacht besteed.

128 ‘Met een zwakke cavalerie is wel een slag te winnen, maar het verloop erná wordt nadelig
beïnvloed. De verhouding inf.:cav. beweegt zich tussen 4:1 en 6:1. Het voetvolk is het
hoofdwapen, de artillerie is minder goed te missen dan de cavalerie. De vraag is altijd:
‘Wieviel Artillerie kann man ohne Nachteil haben, und mit wie wenig Reiterei kann man
sich behelfen’. De cavalerie beweegt zich sneller dan de zich terugtrekkende infanterie.
‘Das Verfolgen ist im Kriege nächst dem Schlagen das Wichtigste’. Von Clausewitz, Vom
Kriege, 515-517 en 1062. 
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Muildieren als rij- en trekdieren in het leger aangewend. Niet nader geïdentificeerde afbeel -
ding (free image internet).
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Mijn inzettingen zult gij bewaren, gij zult van uw vee niet twee

verschillende soorten laten paren [...].

Leviticus 19: 19

5.1 I N L E I D I N G

In het vorige hoofdstuk werd nader ingegaan op de verschillende paarden ras sen
die in de verschillende legers werden ingezet. Een bijzondere vertegenwoordiger
van de familie der Equidae vormt het muildier, dat vanwege zijn belang in de oor -
logs  voering aparte aandacht vraagt. Hetzelfde geldt voor trekossen.

Hoewel de Israëlieten volgens bovenstaande tekst zelf geen, volgens hun geloof
onreine, bastaarden mochten fokken, was het gebruik maken ervan niet verboden.
Koning David en zijn zoon Salomo bereden zelf uit omringende landen geïm -
por  teerde muildieren.1 Maar al veel eerder, vermoedelijk voor het eerst door de
Hittieten uit de binnenlanden van Klein-Azië, werden drieduizend jaar ge leden
paard en ezel gekruist om een hybride (bastaard) te verkrijgen die behal ve als rij -
 dier van koningen en geestelijken en als lastdier vele eeuwen lang een be lang rijke
rol gespeeld heeft in de oorlogsvoering in de Zuid-Europese en Noord-Afri kaan -
se gebieden.

Voor het vervullen van welke functies en onder welke omstandigheden was
het muildier bijzonder geschikt? Welke legers maakten er gebruik van? Vormden
trekossen een gelijkwaardig alternatief?

1 In de Statenvertaling (1637), Eerste boek der Koningen 1:33 zegt David: ‘Doet mijn zoon
Salomo rijden op de muilezelinne die van mij is’. In de nieuwe Bijbelvertaling (1951) is het
taalgebruik aangepast en is er sprake van een muildier. 
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5.2 N O M E N C L AT U U R

De soberheid, robuustheid en de zekerheid van de voeten2 maakten door alle
tijden het muildier geschikt voor militair gebruik. Terwijl over het paard vanaf
de verre oudheid (relatief) veel geschreven is, blijft de bijdrage van het muildier
duister en vergeten. Wel veranderde de benaming van de Romeinse arts van het
trek vee veterinarius3 in een edict van 301 na Chr. van de Romeinse keizer Dio -
cle tianus (243-316) in mulomedicus (geneesheer van het muildier), hetgeen er
wel licht op duidt dat het muildier in het Romeinse leger belangrijker werd dan
het paard. In de hippiatrische geschriften van bijvoorbeeld Vegetius blijft de
nadruk toch op de behandeling van het paard liggen.4

Vanaf het midden van de negentiende eeuw toen muildieren zware kanonnen
over de bergen trokken of droegen, wordt er iets meer over hen gesproken.
Daar om worden hier, als een soort eerbetoon aan al die vele tienduizenden
muildieren die in de loop van vele eeuwen het leven hebben gelaten ter meer -
dere glorie van de oorlogsvoerende mens, enkele bladzijden aan deze bastaard
gewijd. Exacter is natuurlijk te spreken van twee verschillende bastaarden. De
kruising tussen een merrie en een ezelshengst heeft een muildier tot resultaat,
terwijl de kruising tussen een hengst en een ezelin een muilezel oplevert. De laat -
ste kruising zal in het algemeen een toevallig fokproduct zijn, dat door zijn
geringe grootte niet van veel nut zal zijn. Terwijl het muildier het resultaat is van
een bewuste poging van de mens een dier te produceren dat de kracht van het
paard en de soberheid, de robuustheid en de zekerheid op moeilijk begaanbaar
terrein van de ezel in zich verenigt.5

Het muildier kan beschouwd worden als hét voorbeeld van ‘heterosis’ (bas -
taard kracht), de kracht van het paard gekoppeld aan de soberheid van de ezel,

2 In het Frans bestaat voor een moeilijk begaanbaar bergpad een speciale naam: ‘mulassière’.
3 In het Lateinisches Etymologisches Wörterbuch van Walde wordt bij de beschrijving van het

bijvoegelijke naamwoord ‘veterinarius’ vermeld: ‘zum Zugvieh gehörig’, tevens noemt hij
de zelfstandige naamwoorden ‘veterina’ (Zugtiere), ‘veterinarius’ (Tierarzt) en ‘veteri na rium’
(Hospital für Zugtiere). Walde verwijst ook naar de Romeinse taalgeleerde Sextus Pom pe ius
Festus (tweede eeuw n. Chr.) die een Epitoma [Uittreksel] van een uit twintig delen be -
staand werk De verborum significatione quae supersunt [Wat over is van ‘Over de betekenis
van woorden’] van Verrius Flaccus schreef, waarin hij verwijst naar Cato: ‘Veterinam bes tiam
iumentum Cato appelavit a vehendo [Cato noemde een dier om iets mee te vervoeren een
‘veterina’]. Marcus Porcius Maior Cato (234-149 v. Chr.) schreef dit in een technisch werkje
over de landbouw De agri cultura. Ook verwijst Festus naar Opilius die zegt dat veterina
bestia zou komen van venter (buik), omdat de last aan de buik bevestigd werd. De ver kla -
ring die het Etymologisch woordenboek van Van Dale naast ‘tot het trekvee behorend’
noemt als mogelijke verklaring: ‘dieren die oud genoeg zijn om te trekken’ (van vetus
[oud]), lijkt vergezocht en onjuist. 

4 Doyen-Higuet, ‘Griekse teksten over de hippiatrie’, 51.
5 Milhaud & Coll, ‘Utilisation du mulet dans l’armée française’, 60.
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ten gevolge van de grote heterozygotie van de bastaard.6 Maar waar heterosis
in de plantenwereld in het algemeen niet gepaard gaat met nadelige gevolgen, is
er bij dieren vaak sprake van minder levensvatbaarheid en vruchtbaarheid. Van
zowel het eerste als van het laatste is bij het muildier sprake. De opfok van muil -
dieren verloopt vaak moeilijk, 25% van de dieren sterft vóór het vierde levens jaar.
Maar wanneer die leeftijd wordt gehaald, is de levensverwachting hoog en
kunnen ze makkelijk 25 tot 30 jaar worden.7 Interessant is dat daarbij ook nog
verschil bestaat tussen de homogamete sekse (xx) en de heterogamete (xy) (bij
vrijwel alle dieren dus xx=�en xy=�, uitgezonderd bij vogels en vlinders xy
=�en xx=�). De homogamete sekse is in het algemeen levensvatbaarder en
vruchtbaarder dan de heterogamete. Voor wat betreft het muildier gaat dit in
ieder geval op voor de vruchtbaarheid.

Muildierhengsten zijn vrijwel altijd onvruchtbaar, terwijl dit bij muildier -
mer ries niet het geval is. Bij vele verschillende diersoorten (zoogdieren, vogels,
vlinders, diptera [vliegen en muggen], watervlooien en luizen) is dit ver schijn sel
vastgesteld. Kortweg gezegd: wanneer in de F1 producten (de eerste generatie)
van twee verschillende species één sekse afwezig, zeldzaam of steriel is, is die sekse
de heterogametische. Dit fenomeen, dat bekend staat onder de naam ‘Hal dane’s
rule’,8 berust er waarschijnlijk op, dat een gen op het ene geslachtschromosoom
(x) van de ene ouder, dat niet goed functioneert in het genoom van de bastaard
(xx), door het gen van de andere species op het andere x-chromosoom wordt
gemaskeerd, waardoor de negatieve effecten van dat gen worden onderdrukt,
terwijl dat bij de heterogametische (of digametische) sekse (xy) niet het geval is.
Of deze regel ook opgaat voor de levensvatbaarheid van het muildier, dus of er
meer muildiermerries dan -hengsten geboren worden of de volwassen leeftijd
bereiken, is uit de spaarzame literatuurgegevens niet te achterhalen. In ieder
geval is het wel vastgesteld bij kruisingen tussen Bos taurus x Bison, waarbij veel
meer, weliswaar steriele, vrouwelijke kalveren dan mannelijke geboren worden.9

De Buffon maakte onderscheid tussen de twee bastaarden: ‘Er zijn twee soor -
ten ‘mulets’, de eerste noemt men gewoon ‘mulet’, die voortkomt uit de ver eniging
van ezelhengst en de merrie, de tweede is kleiner en noemt men ‘bardeau’, die
uit de hengst en de ezelin voortkomt. De eerste werd ook wel ‘mulet grand’, de

6 Veen, Mating decisions in a hybrid zone, 14. Een heterozygoot is een individu dat ontstaan
is uit twee genetisch ongelijke geslachtscellen (gameten).

7 Huzard, Instruction sur l’amélioration des chevaux, 247.
8 Haldane, ‘Sex ratio and unisexual sterility in hybrid animals’ 101-109; Ruse & Travis, Evo lu -

tion, 627: J.B.S. Haldane (1892-1964) was een bekend Schots bioloog en populatie-geneticus
die samen met R.A. Fisher (1890-1962) en S. Wright (1889-1988) beschouwd wordt als één
van de drie architecten die in de jaren twintig van de twintigste eeuw de basis legden voor
de moderne evolutietheorie door de synthese van het idee van de natuurlijke selectie van
Darwin en de erfelijkheidswetten van Mendel (de neo-darwiniaanse synthese).

9 Ibidem, 104.
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tweede ‘mulet petit’ genoemd.10 In het hoofdstuk ‘Dégéneration des Animaux’
gaat hij verder in op de mogelijke verdere kruisingen. ‘De muildierhengst pro -
duceert met een merrie een dier dat de ‘Ouden’ hinnus of ginnus noemden, men
heeft zelfs verzekerd dat vrouwelijke muildieren gemakkelijk drachtig wor den,
maar vaak de dracht niet voltooien.11 Graag had hij alle mogelijke krui sings -
proe ven willen uitvoeren, maar helaas ontbraken hem de middelen daartoe.
In te ressant tenslotte is zijn opmerking ‘On sait que les mulets ont souvent pro -
duit dans les pays chauds, l’on en a même quelques exemples dans nos climats
tempérées’.12 Misschien dat de ezelhengst in een gematigder klimaat ook wat ge -
matigder is in zijn seksuele gedrag, waardoor de muildierteelt daar moeizamer
verloopt.

In de Nederlandse taal bestond het verschil in naamgeving van de twee bas -
taarden eind achttiende eeuw nog niet.13 Mogelijk is het feit dat geen van beide
bastaarden hier veel voorgekomen zullen zijn er de oorzaak van dat ze zonder
onderscheid vroeger beide muilezel genoemd werden.14 In het in 1727 uitge ge ven
Oorsprong en uytlegging van dagelijks gebruikte Nederduytsche Spreekwoorden
van Carolus Tuinman werd dit onderscheid al wel gemaakt.15 De Amsterdamse
natuurhistoricus en medicus F. Houttuyn (1720-1798) schrijft in zijn Natuur lijke
Historie, een gecommentarieerde versie van Linnaeus’ Systema naturae: ‘Muil -
ezels zijn eigentlijk halfslagtige Dieren voortkoomende uyt de vermenging van
Ezels en Paarden [...]. Deze dieren hebben de kragt der Paarden en de hardheid
der Ezelen, zodat men ze tot allerlei zwaar Werk kan gebruiken: doch ze zijn
veelal zeer koppig en kwaadaardig, ook dikwijls schrikagtig zoodat het met
sommigen niet veilig is om te gaan’.16

Noël Chomel wijdt ook enige regels aan de muilezel:

10 De Buffon, Histoire Naturelle, Tome XV, clxxxvii.
11 Dat laatste is zeker waar, maar zoals hierboven al vermeld is, is de muildierhengst steriel

(Haldane’s rule) en is een hinnus een kind van een muildiermerrie en een paardenhengst.
12 De Buffon, Histoire naturelle, Tome XIV, 336-338.
13 Van der Sijs, Leenwoordenboek, 506.
14 Kluyver e.a., Woordenboek der Nederlandsche taal, IX, 1206: ‘Muilezel – muildier wordt

tegenwoordig (1913) wel gebruikt (wellicht naar voorbeeld van Duitsche Maultier), maar
muilezel is veel gewoner. Hinnus wordt verklaard als jong van ezelin en hengst, mulus van
merrie en ezelhengst. In 1881 wordt dit onderscheid in Album der Natuur van Lubach al
gemaakt, door Chomel nog niet, maar in zuidelijke landen wordt dit onderscheid wel
gemaakt’.

15 Tuinman, Spreekwoorden, II, 57. ‘Aardig zegt een fabel dat een muilezel gevraagt naar zijn
stamhuis, om een groot edelman te schijnen, zeide dat hij was een Zoon van des Konings
lijfpaard, maar verzweeg dat zijn moeder een ezelinne was’.

16 Houttuyn, Natuurlijke Historie, 398.
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De muilezel is een viervoetig dier van een Paard en Ezelin, of van een Ezel en Merrie geteeld.

[...] De naamen welke dit Dier in de Europeaansche taalen heeft zijn van ’t Latijn sche

woord mulus afkomstig. […] Dieren van een Paard en Ezelin geteeld [noemden de Ouden]

hinnuli, om dat zij hinniken als het Paard, en die van een Ezel en merrie voortgebragt muli,

dewijl derzelver balken volkoomen met dat van een Ezel overeenkomt. De heer Linnaeus

[…] plaatst dit Dier in den rang van de Lastdieren welke de Latijnen Jumenta noemen [...].

Op het zien van de merrij worden de Spring ezels zo doldriftig dat men ze altoos ge muil -

band moet houden, op dat zij die geen welke ze naar de Merrij brengt, niet door het slaan

met de kop beledigen. Eertijds was men in de waan, dat een Muilezel met een Muilezelin niet

konde voorttelen, dewijl dit Dier voor een monster wierde gehouden. Doch de onge grond-

heid van dit gevoelen blijkt zeer duidelijk, dewijl het verscheidene maalen is gebeurt, dat

eene Muilezelinne een Jong voortbragt. [...] Ook zijn deeze dieren buiten gemeen geil en

driftig om te paaren, doch men moet hun zulks beletten, dewijl zij anderzints door hunne

kwaadaardigheid niet handelbaar zijn.17

Of een muildier- of muilezelmerrie nageslacht kan krijgen is afhankelijk van
het aantal chromosomen van haar en haar partner samen. Is dat even dan is het
mogelijk, is het oneven dan niet. De kans op nageslacht is echter zelfs bij een
even aantal chromosomen zeer gering. De Romeinen hadden een uitdrukking
om aan te geven dat iets heel onwaarschijnlijk was: ‘Net als een muildier dat een
veulen krijgt’. Toch zijn er uit de recente tijd in de Verenigde Staten veertien ge -
vallen bekend van muildieren die een veulen kregen, zodat het in de Romeinse
tijd met zijn tienduizenden muildieren ongetwijfeld ook regelmatig gebeurde.18

Charles Darwin vroeg zich in zijn On the origin of species af wat de zin ervan
is dat in de natuur de vorming van bastaarden eigenlijk is toegestaan:

Why should some species cross with facility and yet produce very sterile hybrids. Why is

it, may even be asked, has the production of hybrids been permitted? To grant to species

the special power of producting hybrids and to stop their further propagation by different

degrees of sterility not strictly related the facility of the first union between their parents

seems to be a strange arrangement.19

Wanneer je er van uit gaat dat alles in de natuur zin moet hebben, wat Darwin
kennelijk deed, een legitieme vraag.20

17 Chomel, Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konst woordenboek, 2203.
18 Hyland, Equus, the horse in the Roman world, 35.
19 Darwin, On the origin of species by means of natural selection, 260.
20 In de eerste druk van On the origin of species heeft Darwin het nog over ‘the creator’.
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5.3 E X T E R I E U R

Behalve het verschil in geluid dat ze maken en het verschil in grootte bestaat er
ook een verschil tussen muildier en muilezel voor wat betreft de staart. Zoals in
hoofdstuk 4 besproken wordt heeft, in tegenstelling tot wat De Buffon en Bour -
gelat schreven, de moeder de meeste invloed op de achterhand, terwijl hoofd
en voorhand meer de vaderlijke trekken vertonen. Vandaar dat een muilezel
een ezelsstaart heeft en het muildier ongeveer een staart als een paard heeft.21

Het muildier heeft langere oren dan een paard, terwijl de muilezel weer kortere
oren heeft dan zijn moeder, de ezel. De jugulair groeve (dé plaats om ader te laten)
is bij het muildier niet zo duidelijk zichtbaar als bij het paard, door de sterke
halsmusculatuur van het muildier.

Ten slotte bestaat er ook nog verschil in temperament: de ezel is, vooral
seksueel, veel hartstochtelijker dan de hengst en dat temperament wordt aan zijn
nageslacht doorgegeven. De muilezel (bardeau) is dan ook veel minder heftig dan
het muildier (mulet) en bovendien veel lastiger om te fokken. In het algemeen is
het noodzakelijk een muildierhengst te castreren om hem geschikt te maken als
lastdier.

Anatomisch-osteologisch gezien is het verschil tussen de resten van een ezel en
van een paard gemakkelijk te onderscheiden, maar tussen die van een muil dier en
een paard niet. Vandaar dat uit bodemvondsten in Nederland en Duitsland uit de
Romeinse tijd moeilijk met zekerheid op te maken is of de Romeinen hier naast
paarden ook muildieren hebben gebruikt.22 Ezelsresten zijn in de Romeinse
leger plaatsen niet gevonden, zodat het waarschijnlijk is dat het muildier in onze
streken niet gefokt is.23 In het proefschrift van Joris Peters wordt uitgebreid in -
gegaan op de (geringe) anatomisch-osteologische verschillen tussen het paard en
het muildier. Zo vertoont het distale deel van de laterale zijde van het schoude r -
blad van het muildier een geringe torsie om de lengteas, die vooral bij het collum
scapulae (schouderblad-hals) zichtbaar is door een sterkere buiging van de
mar go caudalis en de zich daarop bevindende spierkam (aanhechtings plaats).
Ook aan de radii (opperarmbeen), de tibiae (scheenbeen), metacarpi en meta tar -
si (middenvoetsbenen) en ook aan het gebit zijn kleine verschillen op te merken
tussen die van het paard en die van het muildier, verschillen die overigens ook
onderling weer kunnen verschillen.24 Maar feitelijk, moet Peters toegeven dat al:
‘Gibt es einige feinmorphologische Merkmale z.B. am Gebiss oder am post kra nia -

21 Clutton-Brock, A natural history of domestic animals, 95.
22 Bistolfi & De Grossi Mazzorin, ‘I resti equini’, 455.
23 Storm, ‘Archeologisch onderzoek Romeins paard’, 10.
24 Peters, Römische Tierhaltung, 162.
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len Skelett, die es ermöglichen, beide Formen zu unterscheiden, eine Zuweisung
ist, besonders bei zerschlagenen Knochenfunden, zumeist unmöglich’.25

Niettemin wordt op grond van dergelijke, niet voor de volle honderd pro cent
overtuigende, bewijzen met grote zekerheid gesteld dat de Romeinen, ook ten
noorden van de Alpen, muildieren in groten getale gebruikt zouden hebben. Cor -
respondentie over het feit dat noch bij Caesar (De bello gallico), noch bij Tacitus
(Germania) het woord mulus gebruikt wordt, leverde het volgende antwoord:
‘Caesar schreibt nur von Equus, er unterscheidet nicht zwischen Pferd und
Muli und hat sich vielleicht nicht so detailliert damit befasst’.26 Dat is natuurlijk
mogelijk. Wanneer men bedenkt dat, terwijl beide Romeinse schrijvers in hun
werken uitgebreid ingaan op het uiterlijk en de kwaliteiten van de paarden,
maar zij over hun muildieren letterlijk met geen woord spreken, lijkt het niet
erg waarschijnlijk, dat die ook in zo grote mate gebruikt werden. Wellicht dat
nader onderzoek in de toekomst tot andere ideeën zal leiden. Mogelijk biedt
DNA-on der zoek van uit de Romeinse tijd afkomstige skeletten uitkomst om een -
 voudiger en betrouwbaarder vast te stellen of er sprake is van een paard of een
muildier.27 Uit het onderzoek van overblijfselen van equiden uit de Romeinse tijd
is in ieder geval wel vastgesteld dat de door de Romeinen in noordelijke ge bieden
gebruikte muildieren daar niet gefokt zijn, want de voor de fok nood zakelijke
ezels zijn er nauwelijks aangetroffen. De muildieren zullen dus uit zuidelijker
gelegen gebieden geïmporteerd moeten zijn.28

De koppigheid van de ezel is spreekwoordelijk en volgens Plinius is dat bij een
muilezel nog sterker het geval, terwijl hij daarnaast nog eens ‘hopeloos traag’ is.
Bij slechte behandeling gedragen muildieren zich agressief, maar door hen regel -
matig wijn te laten drinken is in veel gevallen het achteruitslaan te voorkomen.29

5.4 M U I L D I E R T E E LT

De muildierfokkerij kende in de zeshonderd jaar dat de Arabieren over Spanje
heersten een grote bloei. Koning Alfons X de Wijze probeerde na de herovering
van Castilië in 1248 het gebruik van muildieren en daarmee de herinnering aan
de Moorse tijd te verminderen. Hij vaardigde daarom een wet uit die het Spaanse
edelen verbood muildieren te berijden. Geestelijken en vrouwen bleef het

25 Ibidem, 149. Niettemin wordt door Moosbauer en Wilbers-Rost zonder dat daar aan vul -
lend bewijs voor wordt aangedragen, beweerd dat de op het slagveld van de tweeduizend
jaar geleden geleverde slag tussen de Romeinen en de Germanen gevonden, geïsoleerde
botresten van muildieren afkomstig zijn.‘Kalkriese und die Varusschlacht’, 63.

26 Dr. Henriëtte Obermaier, München, persoonlijke mededeling, 10 juli 2009.
27 Dr. S. Kemp, geneticus van het AMC, persoonlijke mededeling, 10 augustus 2009.
28 Peters, Römische Tierhaltung, 163.
29 Plinius, Naturalis historia, liber VIII, 171-173.
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toegestaan. Ook in Engeland was rond het jaar achthonderd het muildier het
belangrijkste rijdier voor de geestelijkheid. Na de reformatie toen de nieuwe,
ge huwde protestante geestelijken paarden gingen berijden, kwam aan dit gebruik
een einde.30

De Solleysel schrijft in zijn Nouvelle methode pour dresser les chevaux (1677)
dat vooral de Spaanse muildieren van goede grootte zijn, ze hebben een hoofd
als een Berber en zijn enorm sterk (tweemaal zo sterk als een groot paard!). Ze
werden gebruikt als rij-, trek- en lastdier.31 Toch had Frankrijk zelf ook een
bloeiende muildierfokkerij. Vooral in de Poitou (omgeving van Bordeaux) wer -
den midden achttiende eeuw jaarlijks tienduizenden muildieren gefokt. In Melle
bestonden eenentwintig ‘asineries’ met minstens zes dekezels, in Niort dertig en
zo waren er vele steden in de Poitou met vele ezelharas in hun omgeving. De
Baudet de Poitou had een grote naam als ‘springezel’.32 Het is (hij bestaat nog
steeds) een grote ezel (140-156 cm) met een groot hoofd, dik behaard met bruine
vacht, rond neus en ogen is de vacht grijsachtig, veel behang en matig been werk.
Met de ‘Jument Mulassière Poitevine’ vormt hij de perfecte combinatie voor
de muildierfokkerij. Deze merrie is van een met Scandinavisch en Nederlands
bloed ge fokt trekpaardras, waar alles mis mee is: groot, zwaar, steile schouder,
lang lichaam, grof beenwerk, geen goed werkpaard, maar het brengt perfecte
muildieren voort. Om de dekking van een merrie door de kleinere ezelhengst
te vergemakkelijken hadden de Romeinen al constructies bedacht. Ook uit de
achttiende eeuw zijn afbeeldingen bekend waarop getoond wordt hoe het de
dekezel eenvoudiger gemaakt kon worden zijn taak te vervullen. Georg Simon
Winter von Adlersflügel33 schrijft in 1672 ‘Dass bei belegen dem Esel ein Vortheil
soll gegeben werden indem die Stute wenn sie rossig und wohl gespannet ist,
in einer genugsamen Tieffe stehen soll, damit der Esel die Matricem [moeder]
recht erreichen, und seine Operation unverhindert thun könne’.34

Muildieren zijn duur omdat de opfok lastig is. Ze hebben dezelfde zorg nodig
als paarden, maar moeten een vaste verzorger hebben (een voor drie dieren), die

30 Grzimek & Ebbers, Paarden, 81.
31 De Solleysel, Nouvelle methode de dresser les chevaux, 72. 
32 Guide Michelin, Côte de l’Atlantique, 102: ‘Dans leurs “ateliers” de St.-Martin-lès-Melle ces

reproducteurs sélectionnés, l’aristocratie de la raçe asine, honoraient les juments du pays’.
33 Georg Simon Winter von Adlersflügel (1629-1701) bezocht in 1655 en 1656 de Reitschule van

Heidelberg en werd Hof- und Stutenmeister in Marbach, maar legde zich al snel toe op het
schrijven van hippologische werken. In 1678 verscheen van zijn hand Bellerophon sive eques
peritus, hoc est Artis equestris accuratissima institutio (Kurioser Stallmeister oder volständige
Ross-artznei-Kunst), waarin een hippiatrisch onderdeel ‘Hippiater expertus seu Medicina
equo rum absolutissima’ [De vakkundige paardenarts of de meest volledige paarden genees -
kunde] is opgenomen. Winter kreeg zijn mooie naam van de Duitse keizer Leopold I
(1640-1705), nadat hij zijn boek Fohlenzucht aan de Keizer had opgedragen.

34 Geciteerd bij Von den Driesch & Peters, Geschichte der Tiermedizin, 35.
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verstand van boerenwerk heeft en zachtaardig is, dan blijven de muildieren het
ook. Als ze slecht worden behandeld, worden ze kwaadaardig en kan gebeuren
wat in 1811 in Pau gebeurde waar diverse soldaten doodgetrapt werden en nie -
mand ze meer durfde te voeren.35

5.5 M I L I TA I R  G E B R U I K

Veel van de in Frankrijk gefokte muildieren werden naar Spanje geëxporteerd,
maar een groot aantal werd door het Franse leger ingezet bij de strijd in Spanje
en Italië. Generaal de Ségur, adjudant van Napoleon, spreekt in zijn, uit drie delen
bestaande, memoires die de tijd van 1800 tot 1815 beslaan, slechts zeer spaar zaam
over paarden. Maar in het eerste deel bij de beschrijving van het overtrekken
van de Alpen om Italië binnen te vallen in november 1800 vertelt hij dat ruim
honderd muildieren verongelukten door lawines en spekgladde wegen van de
San-Tyéno: ‘Le pied manqua à des mulets; ils roulèrent brisés de roc en roc,
leurs cris retentirent quelques instants et ils diparurent’.36 Als zelfs muildieren
zich niet staande wisten te houden, is het vanzelfsprekend dat paarden dat al
helemaal niet konden. De Ségur beschrijft dat tijdens diezelfde veldtocht (de
cam pagne de Grisons) zestig dragonders, lopend naast hun paarden, met hun
generaal La Boissière voorop, overvallen werden door een lawine van dertig
meter doorsnede. De generaal bleef ongedeerd, maar dertig dragonders en hun
paarden verdwenen in het geweld. De generaal werd uren later eenzaam, ver -
zwakt en halfbevroren teruggevonden.

Zelfs muildieren kunnen zich op beijzelde, spiegelgladde bergwegen niet staan -
de houden. Maar op voor mensen en paarden vrijwel onbegaanbare bergpaden,
ter ere van hen ‘chemins mulassières’ genoemd, lukt hun dat op wonder baar lijke
wijze. Ook tegenwoordig zijn ze bij de legerafdelingen die in de bergen dienst
doen in gebruik (Italië, Zwitserland). Het Duitse leger was tijdelijk overgestapt op
Haflingers, doch die bleken niet zo goed in staat haakse bochten op heel smalle
bergpaadjes te nemen, zodat er toch weer op muildieren overgegaan is.

Vanaf 1808 werden bij het Franse leger in Spanje muildieren gebruikt om
demontabele artilleriestukken te verplaatsen. De tweehonderd kilo wegende lopen
werden onderweg gegoten voor 3- en 4-ponders en 12-pondhouwitzers (mor -
tie ren) en gedragen (door twee muildieren) of getrokken (door één muildier).
Vaak werden de dieren ter plaatse gekocht of gerekwireerd om bergpassen over
te trekken.37 Het Engelse leger, onder leiding van Wellington, schafte zijn muil -
dieren en een groot deel van zijn paarden pas bij aankomst in Spanje aan.

35 Ambert, Esquisses de l’armée française, I, 98.
36 De Ségur, Un aide camp de Napoléon, 60.
37 Milhaud & Coll, ‘Utilisation du mulet dans l’armée française’, 62.
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De Hollandsche Brigade, die tijdens het korte bestaan van het Koninkrijk
Holland onder koning Lodewijk Napoleon, dienst deed bij het Franse leger in
Spanje, deed daar ook enige ervaring op met muildieren. Bij terugkeer van het
korps huzaren onder commando van kolonel J.B. van Merlen in 1810 uit Madrid
in Deventer deed zich een bureaucratisch probleem voor. De legerwagens
waren bespannen met muilezels [ongetwijfeld waren het muildieren] in plaats
van paarden. Deze dieren bestonden ‘organiek’ niet. De regimentscommandant
informeerde ijlings naar instructies uit Den Haag ‘Zijnde voor muilezels geen
fourage binnen het Rijk op generaal tarief toegestaan’.38 Over de afhandeling
van deze problematiek zijn in de archieven geen nadere gegevens te vinden.

Afgezien van genoemde ervaringen van de Hollandsche Brigade hadden de
Staatse troepen eerder al veelvuldig muildieren gebruikt in de Spaanse Suc ces sie -
oorlog (1701-1713). In een artikel over de geschiedenis van de militaire dierenarts
in Nederlands Oost-Indië wordt de aanwezigheid van muildieren in het ko lo niale
leger wel genoemd, maar verdere gegevens over aantallen ontbreken in ge noemd
artikel.39 In De Hoefsmid uit 1911 is een kort artikel getiteld ‘Ezel, muildier, muil -
ezel’ opgenomen dat onder meer gewijd is aan de hoef van het muildier. ‘Voor ons
mogen zij van minder belang zijn omdat ze behalve eerstgenoemde dier soort
weinig, eigenlijk slechts sporadisch, worden aangetroffen. Toch is enige bekend -
heid met hun eigenaardigheden en afwijkingen van bouw waaronder die van
de hoeven, in de diensten die ze verrichten en die andere eischen aan dit beslag
stellen, belangrijk genoeg zijn om aan hen hier een artikel te wijden’.40

Hierna volgt een beschrijving van de hoeven, die kleiner, steiler, holler, dik ker
van hoornwand zijn en meer zekerheid van steun geven, waardoor ze op de steil -
ste bergpaden zeker zijn. De hoef is smal en de steunsels staan vrijwel loodrecht,
de zool is uitgehold en de straal loopt tot voorbij de verzenen door. De hoeven
zijn gepigmenteerd. Hoewel het beslaan van muildieren het hoefmechanisme
(zie hoofdstuk 7) nadelig beinvloedt en daardoor ook de zekerheid op moeilijk
begaanbaar terrein, werden muildieren onder bepaalde omstandigheden toch
beslagen. Er bestond zomer- en winterbeslag in elf verschillende modellen.

De voornaamste verschillen met hoefijzers voor paarden waren dat de ijzers
dikker waren. De voorijzers overal even dik, terwijl de breedte naar achter toe
kleiner werd. De achterijzers waren aan de toon twee mm dikker dan aan de
takken, terwijl de toon van het ijzer voor de toon van de hoef uitstak. Bij het
winterbeslag zaten achter de achterste nagelgaten schroefgaten voor kalkoenen
en staken de achterijzertakken een cm achter de hoef uit. Bij lastdieren staken
ook bij het zomerbeslag de takken ruim achter de hoeven uit, omdat anders bij
een steile afdaling, waarbij de dieren hun achterbenen ver onder het lichaam

38 Nationaal Archief, Ministerie van Oorlog voor 1813, Relatieven 21 juni, nr.14-16, 1810.
39 Steltenpool, ‘Dienaren van Aesculaap en Mars’, 187. 
40 M., ‘Ezel, muildier, muilezel’, 51.
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plaatsen, de ballen van de hoeven te veel zouden slijten, hetgeen beschadiging
en kreupelheid tot gevolg zou hebben.41 Nederlandse hoefsmeden zullen zelden
of nooit winterbeslag bij muildieren ondergeslagen hebben. Mogelijk dat het
zomerbeslag in het toenmalige Nederlandsch-Indië wel toegepast is. Overigens
wordt in een recente dissertatie over de veehouderij op Java (1850-2000) geen
mel ding gemaakt van het gebruik van muildieren.42

Evenmin wordt door W.C. Schimmel bij de behandeling van de ‘Paarden ras -
sen in Nederlandsch Indië’ in zijn Handleiding tot de Paardenkennis gesproken
over het bestaan, laat staan het gebruik, van muildieren in het koloniale leger.43

Maar in de paragraaf ‘Voorschrift nopens het hoefslag bij het Nederlandsch-In -
disch leger’ wordt terloops gemeld ‘Inheemsche paarden en muildieren worden
als regel slechts van voren beslagen’.44

In het Nationaal Archief Den Haag bevindt zich een stuk waaruit blijkt dat
op advies van de Generale Staf, de Minister van Oorlog op 12 november 1919 be -
slo ten heeft 24 muildieren te kopen in België ten behoeve van de artillerie.45

Curieus is dat de muildieren, die ongetwijfeld bestemd waren voor het ver voe -
ren van artilleriestukken over de bergen in Nederlands Indië, uit België en niet
uit een zuidelijker gelegen land betrokken werden.

In de jaren zestig van de negentiende eeuw werden muildieren voor het
Neder lands-Indische leger geïmporteerd uit Argentinië, Syrië en vooral China.
Voor het vervoer van de stukken van de bergartillerie waren ze zeer geschikt,
maar verder eigenlijk niet. Ze konden slecht tegen het vochtige, warme klimaat.
Pakpaarden en dwangarbeiders (kettingberen genoemd) voldeden eigenlijk
beter voor het vervoeren van vracht.46

De geneeskunde van het muildier verschilt niet van die van het paard. Af ge -
zien van het feit dat de jugulair groeve in de hals bij het muildier ondieper is
en het af  nemen van bloed uit de vena jugularis dus wat lastiger kan zijn. Het
belangrijkste verschil tussen beide equiden is de veel grotere gevoeligheid van
het muildier voor kwade does (malleus). Deze infectie verloopt bij de ezel, het
muildier en de muilezel altijd acuut en is snel dodelijk, terwijl zij bij het paard
in het algemeen een chronisch verloop kent.

41 Ibidem, 53.
42 Barwegen, Gouden Hoorns. De geschiedenis van de veehouderij op Java.
43 Schimmel, Handleiding tot de paardenkennis, II, 108. 
44 Ibidem, II, 171.
45 Nationaal Archief, archief Generale Staf, inv. nr. 251. Minister van Oorlog aan chef Gene rale

Staf 12 november 1919. Ze kwamen in 1919 op proef in dienst bij de vestingartillerie in
Breda, nadien te Gorinchem, zie NA, archief ministerie van Oorlog, inv. nr. 4975.

46 Teitler, ‘Pakpaarden en kettingberen’, 185-187.
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5.6 T R E K O S S E N

Ten tijde van het Empire waren er in Frankrijk 12 miljoen stuks rundvee (tegen
1,8 miljoen paarden), waarvan tweeëneenhalf miljoen trekossen.47 In alle Franse
departementen werd de os als trekdier voor arbeid op het land geprefereerd
bo ven het paard. Vooral bij de veldtocht naar Rusland (1812) werden ossen, bij
gebrek aan voldoende paarden, door het leger ingezet. Napoleon gebruikte in
verband met de door hem gewenste grote snelheid waarmee hij gewend was op
te trekken, zijn trekpaarden liever voor de artillerie, dan voor het vervoer van de
foeragetrein.48 In een rapport van het ministerie van landbouw (14 janu ari 1812)
wordt, aan de vooravond van die veldtocht, geadviseerd ossen uit de Bourgogne
of de Vogezen te gebruiken omdat die wat nerveuzer en meer aan arbeid ge wend
zijn dan de ossen uit andere streken. Maar er wordt bij gezegd dat ossen niet echt
geschikt zijn om lange, meerdaagse tochten mee te maken. In moerassig gebied
komen ze moeilijk vooruit en hun klauwen worden te zacht. Beslaan van ossen
is moeilijk en er zijn maar weinig hoefsmeden die daar ervaring mee hebben. Het
voornaamste bezwaar is dat ze te langzaam zijn.49 Meer dan twintig kilo meter
per dag kunnen ze niet lopen, terwijl de cavalerie makkelijk zestig kilometer per
dag aflegde, soms zelfs het dubbele, terwijl de infanterie lopend veertig kilome -
ter per dag aflegde.50 De ossen konden het leger dus niet bijhouden, waardoor
de voor hen uit bewegende troepen voortdurend detachementen naar achteren
moesten sturen om proviand op te halen.

Meer dan acht à tien dagen achtereen in een kudde voortgedreven, konden
de ossen al niet halen, dan bleef al meer dan 12,5 % achter, aangespannen voor
zware wagens lag het uitvalpercentage nog veel hoger. Nu was een geringe uitval
wel ingecalculeerd, want het was de bedoeling dat onderweg regelmatig run de -
ren zou  den worden geslacht om het leger van vlees te voorzien, maar het tempo
waar in de trekossen stierven, werd zo hoog dat een groot gedeelte van de vijfen -
twintighonderd, door vier ossen getrokken, foeragewagens moesten worden
achtergelaten.51 Met betrekking tot de geringe snelheid van de ossen, tot slot een
curieuze opmerking van Arthur Wellesley (1769-1852), de latere hertog van Wel -
lington, prins van Waterloo, die in 1804 toen hij gouverneur van Mysore (India)
was, opmerkte: ‘Rapid movement cannot be made without good cattle, well

47 Of het echt allemaal ossen waren is niet zeker, maar het Franse woord ‘bœuf de trait’
betekent trekos of -rund en is mannelijk. Wellicht waren de ‘vaches’ die honderd kilo minder
wogen dan de driehonderd kilo zware ossen te licht om als trekdier te fungeren. Maar
niemand zal verwachten dat een in Frankrijk gekochte ‘langue de bœuf ’ ook zeker van
een os afkomstig is.

48 Chalain, La cavalérie napolénienne, 67.
49 Bidault, Les chevaux de l’armée, 75.
50 Guillot, ‘Napoléon et la vitesse’, 953.
51 Chalain, La cavalérie napoléonienne, 67.
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driven and well taken care of ’.52 Napoleon zal het niet beaamd hebben. Ook in
Nederlands-Indië werden ossen gebruikt voor vrachtvervoer, maar ook daar gold
het bezwaar dat ze erg langzaam waren en alleen bruikbaar als er wegen waren.

5.7 C O N C LU S I E

Ondanks het feit dat in de militair-historische literatuur vrijwel geen aandacht
besteed werd en wordt aan het muildier, speelde deze paardenbastaard vooral
in de warme, bergachtige streken van Frankrijk, Spanje, Italië, Zuid Duitsland,
Zwitserland, Oostenrijk, Azië en de noordelijke gebieden van Afrika in de
oorlogsvoering in de periode 1762-1874 als last- en trekdier een belangrijke rol.
Vooral het transport van artillerie- en geniematerieel over nauwelijks begaan -
bare bergpassen zou zonder hen vrijwel onmogelijk geweest zijn. Zelfs de
tegenwoordig in die gebieden opererende legers maken nog steeds gebruik van
hun diensten.53 Het gebruik van trekossen bleef voornamelijk beperkt tot de
veldtocht naar Rusland, toen Napoleon niet over voldoende trekpaarden kon
beschikken om zijn verschillende treinen te verplaatsen.

Het inzetten van dieren ten behoeve van de oorlogsvoering werd uiteraard
pas mogelijk vanaf het moment dat de mens zijn wil op kon leggen aan het veel
sterkere dier. In eerste instantie lukte dat enigszins nadat teugels en een primi -
tief bit waren uitgevonden en door een buitengewone behendigheid in het
paardrijden, maar met de ontwikkeling van de stang en trens, het zadel en de
stijgbeugel werd de mogelijkheid, een paard dat te laten doen wat de ruiter
wilde, aanzienlijk eenvoudiger. Deze hulpmiddelen die voor wat betreft het zadel
ook zeer ongunstige gevolgen konden hebben, zullen in het volgende hoofdstuk
behandeld worden. 

52 Keegan, A history of warfare, 304.
53 Het Korps Mariniers van de Koninklijke Marine in de Verenigde Staten experimenteert

met het gebruik van muilezels [bedoeld zijn ongetwijfeld muildieren] in bergachtige
gebieden, met het oog op toekomstige acties in bijvoorbeeld Afghanistan. Het belangrijkste
van de training bestaat uit het op de juiste wijze aanbrengen van de bepakking en het op
de goede manier leren omgaan met de dieren. ‘You have to look after them like they were
one of our marines’, werd de mariniers toegevoegd door de Amerikaanse instructeur.
‘Mariniers trekken in de bergen op muilezels’.
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Links: Over zadeldrukkingen, uit: Wolstein, Das Buch für Thierärzte (1797); rechts: een serie
bitten, uit: Cavendish, La méthode nouvelle et invention extraordinaire de dresser les chevaux
(1657), plaat 39.
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Bei der Reiterei vermehrt sich die Zahl gedrückter

und lahmer Pferde in steigende Progression [...] es

fehlt daher nie dass ein Heer nach einem Zuge van 100

Meilen und darüber sehr geschwächt ankommt [...].1

Uit: Vom Kriege

Von Clausewitz, 1833

Waarde vriend, laat uw harnachement nauwkeurig

door uw zadelmaker nazien. Zonder goede wapenen

een goed paard en een goed zadel betekent een ruiter

niets.2

Uit een brief aan een vriend

Oliver Cromwell, 11 november 1642

6.1 I N L E I D I N G

Het harnachement ofwel het zadel en de tuigage van het paard, kent een lange
geschiedenis. Vanaf de domesticatie van het paard tot de tegenwoordige tijd
evo lueerden nut en vorm ervan. Naast een kort historisch overzicht van de
ontwikkeling van de bestanddelen van het harnachement, waardoor het voor de
mens mogelijk werd het paard zijn wil op te leggen, het te berijden en als trekdier
te gebruiken, zal in dit hoofdstuk antwoord gegeven worden op de vol gende
vragen. Welke uitvindingen zijn van belang geweest bij het nuttig gebruik
kunnen maken van de kracht en de snelheid van het paard? In hoeverre speelde
de ontwikkeling van het bit, het zadel en de stijgbeugel hierbij een rol? Welke
blessures waren het gevolg van niet (meer) goed passende zadels en tui gage bij de
paarden van de cavalerie en de artillerie? Hoe was het gesteld met de vete ri naire
verzorging van die blessures en was die bij alle legers even adequaat? Bestond

1 Von Clausewitz, Vom Kriege, 563.
2 Nolan, Geschiedenis en taktiek der cavalerie, 148.
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er überhaupt verschil tussen de kennis en ervaring bij de militairen van de ver -
schil lende legers in de omgang met en verzorging van de aan hen toe ver trouw de
dieren en zo ja had dat invloed op de gezondheid van deze? Heeft dit een rol ge -
 speeld in de uiteindelijke uitkomst van de oorlogshandelingen in de onderzochte
periode?

6.2 G E S C H I E D E N I S

Nadat vele eeuwen na zijn domesticatie het paard in de strijd voornamelijk
als trekdier voor de tweewielige strijdwagen werd gebruikt, werd het vanaf circa
900 jaar v. Chr. steeds vaker als rijdier ingezet. Bereden krijgers waren sneller
en konden vooral op moeilijk begaanbaar terrein beter uit de voeten, terwijl het
voor een goede ruiter geen probleem was al galopperend pijl en boog of zwaard
te hanteren. En dat terwijl de stijgbeugel nog niet was uitgevonden en het zadel,
zoals op gouden en bronzen kunstvoorwerpen uit de tijd der paardenvolken te
zien is, bestond uit twee kussentjes en slechts diende ter bescherming van de
dijen van de ruiter en in het geheel geen steun gaf.

6.3 D E  S T I J G B E U G E L

De Romeinen hadden al een voorgevormd ‘gehoornd’ zadel, waarbij aan weers -
zijden vóór en achter een gebogen steun was aangebracht, waardoor de ruiter
bij het gebruik van lans (het belangrijkste wapen) of zwaard goed gesteund in
het zadel kon blijven zitten, hetgeen anders, omdat de stijgbeugel (begin achtste
eeuw) nog niet was uitgevonden, veel minder het geval zou zijn geweest.3 Boven -
dien kon hij met veel meer kracht en effect zijn wapen gebruiken. Het bit (een
eenvoudige ringtrens) was toen, zoals later zal worden beschreven, al eeuwen lang
in gebruik. De uitvinding van de stijgbeugel had een grote invloed op de wijze van
strijden. Vóór die tijd was het paardrijden tijdens een veldslag een hachelijke
onderneming. Dankzij sporen en bit kon de ruiter zijn rijdier weliswaar contro -
leren en een eenvoudig zadel maakte zijn zit wel iets comfortabeler en vaster,
maar zonder stijgbeugels was het hanteren van zwaard of speer een moeilijke
zaak. Bij een mislukte sabelhouw of speerstoot zou de ruiter gemakkelijk van
zijn paard kunnen vallen en de kracht waarmee hij zo’n wapen kon gebruiken
kwam uitsluitend uit zijn schouder en biceps. Maar staande in zijn beugels kon
de snelheid van het paard ook nuttig gebruikt worden, wanneer met de hand de
lans werd gericht, terwijl die onder de arm tegen het lichaam werd gedrukt. De
snelheid en de kracht waarmee de lans in het lichaam van de vijand werd ge stoten

3 Deschler-Erb, Militärische Ausrüstung, 247.
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werd verveelvoudigd.4 Dit had ook gevolgen voor de vorm van de wapens die
gebruikt werden. De lans drong door de veel grotere kracht waarmee gestoten
werd dieper in het lichaam van de tegenstander, zo diep dat het terugtrekken van
het wapen vaak niet lukte, waardoor de aanvaller zijn wapen kwijt was en on -
gewapend een gemakkelijke prooi voor een andere tegenstander werd. Daarom
werden kort achter het lemmet dwarsuitsteeksels gemaakt, die ervoor zorgden
dat het wapen niet te ver in het lichaam kon dringen. De ontwikkeling van deze
nieuwe vorm van lansen verliep synchroon met het gebruik van stijgbeugels.5

In China werden beugels al in de zesde eeuw gebruikt, getuige vele uit die tijd
afkomstige sculpturen.6 Uit Iran zijn vondsten uit eind zevende eeuw bekend.
Mogelijk dat de komst van de Saracenen in 711 en de daaropvolgende verove -
ring van Spanje de introductie van de stijgbeugel in West-Europa betekende.7

De stijgbeugel wordt door verschillende historici beschouwd als een van de be -
langrijkste uitvindingen van de afgelopen tweeduizend jaar, vergelijkbaar met
de uitvinding van de klok, de drukpers, de stoommachine en de computer. Het
gebruik van stijgbeugels zou volgens de historicus Lynn White zelfs de aan zet
geweest zijn voor de riddertijd en het feodalisme.8 Een gevolg dat in Azië bij de
mongolen niet gezien werd9.

Een exacte datum van het eerste gebruik van de stijgbeugel in West-Europa is
niet te geven. Wel is in Duitsland vastgesteld dat in graven waarin paarden waren
bijgezet tot in de tweede helft van de zevende eeuw wel sporen en bitten zijn aan -
getroffen, maar geen stijgbeugels. De eerste beugels zijn te dateren in het begin
van de achtste eeuw. Op afbeeldingen uit die tijd verschijnen de eerste paarden
met stijgbeugels.10 Illustratief is dat ook het woordgebruik beïnvloed werd door
de nieuwe ontwikkeling. In Latijnse teksten werd vóór de achtste eeuw geschreven
‘insilire’ en ‘desilire equos’ 11 [te paard springen respectievelijk er vanaf springen],
terwijl dat daarna vervangen werd door ‘ascandere’ en ‘descendere’ [op- en af -
stij gen].12 Overigens werd in de laat-Romeinse tijd, dus vóór het gebruik van

4 White, Medieval technology, 1.
5 Ibidem, 27.
6 Dat de Hunnen bij hun invallen in het Romeinse rijk (vijfde eeuw) al de beschikking

hadden over stijgbeugels, zoals Jared Diamond zonder bronvermelding stelt in zijn Guns,
germs and steel (91) is niet waarschijnlijk. Weliswaar hadden de Hunnen in hun contacten
met de Chinezen kennis kunnen maken met het hoefijzer, maar dat die uitvinding dan niet
met hen verder naar het westen zou zijn doorgedrongen, is vreemd.

7 White, Medieval technology, 14.
8 Ibidem, 14.
9 Clarke, ‘The stirrup gave cavalry an unprecedented advantage’, 12.

10 Ibidem.
11 Ibidem, 27.
12 Zie Caesar, De Bello Gallico, Liber quartus, caput 2, 3, p. 64: Equestribus proeliis saepe ex

equiis desiliunt ac pedibus proeliantur [bij ruitergevechten springen [de Germanen] vaak
van hun paard en strijden dan te voet].
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stijgbeugels, naast ‘insilire’ en ‘desilire’ ook al gesproken van ‘ascendere’ getuige
de uit 390 n. Chr. daterende tekst van Vegetius, waarin beide woorden in één zin
achter elkaar gebruikt werden: ‘Zodanig goed werd er voor gezorgd dat ze [de
ruiters] heel goed leerden zowel van de rechter- als van de linkerkant op en
van een paard te springen [insilire] met zwaard of speer in de hand, opdat ze in
het strijdgewoel zonder aarzeling op zouden stijgen [ascenderunt], zoals ze in
vredes tijd zo ijverig geoefend hadden’.13

6.4 H E T  Z A D E L

Ieder Frans regiment had vier zadelmakers (selliers) in dienst, van wie de gezond -
heid en inzetbaarheid van de paarden voor een groot gedeelte afhankelijk was.14

Daarnaast was de kennis en ervaring van de commanderende officieren van groot
belang.

De Brack geeft dat ook duidelijk aan: ‘Een commandant die een zadel op de
rug van een paard van zijn eskadron past, moet niet alleen kijken naar het effect
dat dat zadel zal hebben op de rug van het door de rust in het garnizoen vet
geworden paard, maar vooral ook naar wat het effect zal zijn op diezelfde rug,
wanneer die vermagerd is door de vermoeienissen van de oorlog of een lange
mars’.15 De gevolgen van onvoldoende nauwgezette controle van de comman -
dant kan tot gevolg hebben dat een paard ongeschikt wordt om dienst te doen:
‘[...] Waarom is de ruiter achter gebleven in het “petit depôt” (opvangplaats voor
zieke paarden)?’ ‘Omdat zijn paard geblesseerd was’. ‘Wie heeft het ge daan?’ ‘Het
zadel’. ‘Waarom heeft het zadel dat gedaan?’ ‘Omdat de escadronscommandant
en de ruiter, die daarvoor aangewezen waren, toen ze het ontvingen de vorm van
het zadel niet nauwgezet hebben bestudeerd op de rug van het paard’.16 Een zadel
moet eerst ‘sec’ op de rug geplaatst worden om te kijken of de zadelboog (arçon)
goed past, zodat de hele rug en niet voornamelijk de schoft te zwaar wordt belast,
want dan bestaat gevaar voor ‘mal de garrot’, een pijnlijke drukking op de schoft,
waardoor het paard voor lange tijd uit de roulatie gaat.

Vooral bij het Franse paard dat volgens De Brack, in het algemeen overbouwd
was (kruis hoger dan de schoft), kwam deze aandoening veel voor. Aan de andere
kant dreigt bij een paard met een hoge schoft het zadel wat naar ach teren te
zak ken, waardoor de ‘porte-manteau’ (bagagerol) teveel op de nieren drukt.17

Offi cieren moesten ook regelmatig de bagagerol van de manschappen contro -
le ren om te kijken of er geen verboden zaken in verstopt zaten, die het paard

13 Vegetius, Epitoma rei militaris, Liber I, caput XVIII.
14 Chalain, La cavalérie napoleonienne, 51.
15 De Brack, Avant-postes de cavalérie légère, 47.
16 Ibidem, 44.
17 Ibidem, 47-49.
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onnodig zouden belasten. Dergelijke (vaak gestolen) zaken werden vernietigd
en de sol daat werd streng gestraft. Tijdens de terugtocht uit Moskou was er van
controle door officieren geen sprake meer. Paarden en wagens werden volge -
stouwd met buit, zelfs munitie en smidsbenodigdheden werden weg ge gooid om
plaats voor buit te maken.18 Officieren belastten vaak het paard van hun ad judant
met hun persoonlijke bezittingen. In de napoleontische tijd was dat echter
expliciet ver bo den: ‘Le cheval de chasseur appartient de l’état, ses forces ne
doivent être employées qu’au service de l’état’.19

Bij de verschillende soorten cavalerie waren weer verschillende soorten paar -
den én verschillende zadels in gebruik. De zware cavalerie bestaande uit de
cuirassiers, carabiniers en de dragonders (van oorsprong bereden infanteristen)
gebruikte het ‘selle à la française’, dat van hout was en erg zwaar en erg on -
gemakkelijk voor ruiter en paard. De zadels werden in Duitsland en Frankrijk
ge maakt, maar hadden als groot bezwaar dat de pennen voor de ‘pen in gat-
verbin  dingen’ gemaakt werden van groen hout, dat bij uitdroging kromp,
waar door ze los kwamen te zitten en contusies20 veroorzaakten. Later werden
metalen zadel bogen gebruikt ter versteviging en werden kussens toegevoegd
waardoor er minder blessures optraden. Het houten zadel van de huzaren en
chasseurs (‘selle à la hongroise’) was licht en kort, met voor en achter een even
hoge zadelboog. In plaats van een zadelkussen had het een vlechtwerk van dik
touw. Het leek op het tegenwoordige racezadel, met korte stijgbeugels waardoor
de sporen van de ruiter in de flanken drukten. De paarden werden alleen met
een bit gereden, zodat ze als ze even stilstonden meteen wat konden grazen.21

Het zadel werd op een meerdere malen opgevouwen dikke deken gelegd, die
ook diende om onder te slapen en als paardendek. Het opvouwen van de deken
moest heel secuur gebeuren opdat er geen valse vouwen ontstonden, die druk -
kin gen konden veroorzaken. Bovenop het zadel lag bij de lichte cavalerie een
schaapsvacht die het zadel en de geladen pistolen, die samen met reserve-ijzers
en hoefnagels aan weerszijden van het zadel in holsters hingen, bedekte.22 Deze
vacht bedekte de borst, de rug en de flanken tot aan de staart.23

Bij de zware cavalerie was de sjabrak in plaats van een vacht een zadelkleed
van laken, dat over het zadel lag, in de regimentskleuren, met fraai geborduurde
re gi mentsaanduiding, uitlopend in een punt op de zijkant van de dijen. ‘Het
scha brak dient om de panden van den rok des ruiters voor het zweet van het
paard te bewaren’ vermeldt het Provisioneel reglement op de exercitien en ma -
noeu vres der Kavallerie uit 1815. De betekenis van het woord ‘sjabrak’ is in de

18 Zamoyski, 1812 Napoleons fatale veldtocht naar Moskou, 328.
19 Ibidem, 44.
20 Drukkingen.
21 Ambert, Esquisses historiques de l’armée française, tome II, 87.
22 Pigeard, La cavalérie légère de Napoléon, 16.
23 Ambert, Esquisses historiques de l’armée française, tome II, 87.
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loop der tijd veranderd: tegenwoordig verstaat men daaronder de vacht of het
stuk vilt dat op de rug van het paard onder het zadel ligt, terwijl de sjabrak vroe -
ger veel groter was en óp het zadel lag en een groot deel van de rug bedekte. Ook
in een boekwerk over harnachement uit 1860 geeft de naamgeving aanleiding
tot onduidelijkheid. De zadeldeken (chabrak) dient daar ‘om het zweet op te
nemen en het paard tegen de onmiddellijke aanraking van zadel, bepakking,
wapens enz. te beschermen’ en ligt dus kennelijk onder het zadel. Terwijl het
laken of de vacht, die op het zadel ligt en dient om te voorkomen dat de ruiter
teveel in het zadel heen en weer schuift, ‘waltrap’ wordt genoemd. Overigens
was de waltrap een omstreden onderdeel van het harnachement dat volgens S.
Chr. von Barth als ‘overtollig’ beschouwd diende te worden wegens de sterke
slijtage die het onderging en omdat het de ‘[...] de warmte op den rug van het
paard, onder den zadel vermeerdert en doordat de zadelkamer er van achter
door gesloten wordt en [daardoor] de uitwaseming belet’.24

De lansiers hadden speciale, van een grote zadelknop voorziene, zadels die
van achter omhoog liepen, om te zorgen dat de ruiter bij het gebruik van zijn
lans voldoende steun in zijn rug had.25 Ze waren gewapend met een lans van
bamboe- of essenhout, acht voet lang, met een stalen punt en roodwitte vaan
en op het zwaartepunt een leren riem om haar vast te houden. Het stompe eind
paste in een houder (de ‘schoen’) aan de buitenkant van de stijgbeugel.26

6.5 Z A D E L D R U K K I N G E N

De onvoldoende training van ruiters én paarden en het ondoelmatige har -
nache ment had rampzalige gevolgen voor het verloop van diverse campagnes
van Napoleon. Tijdens de campagne op het Iberisch schiereiland konden de
Engel sen het Franse leger op een halve mijl afstand ruiken, omdat de paarden
abcederende wonden en gangreneuze ontstekingen op de rug hadden door ver -
waarloosde zadeldrukkingen. De recruten hadden niet behoorlijk leren rijden
en de veteranen waren vaak dronken, waardoor ze in het zadel heen en weer
schoven. Dit laatste kon overigens voorkomen worden door de regimenten in
draf te laten marcheren, want de ruiters moesten dan wel rechtop blijven zitten.
Ondanks het feit dat de paarden dan harder moesten lopen, waren ze zo toch
beter af zoals French terecht opmerkt.27 Tijdens de campagne van Rusland vroeg
Napoleon aan een kapitein van een Pruisisch regiment hoeveel paarden met
kapotte ruggen er waren. ‘Geen een’, was het antwoord. Napoleon geloofde het

24 Von Barth, Beredeneerde beschrijving van harnachement en bepakking, 46.
25 French, Goodbye to boot and saddle, 127.
26 Plink, Vaandels en standaarden bij de Nederlandse krijgsmacht, 25.
27 French, Goodbye to boot and saddle, 159.
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niet en liet alle paarden afzadelen om te kunnen constateren of dat echt zo was.
Overigens zijn er in de literatuur ook gevallen bekend dat een ruiter door
steentjes onder het zadel te leggen expres een zadeldrukking veroorzaakte,
waardoor zijn paard ongeschikt werd aan een campagne deel te nemen.28

Opmerkelijk is dat in de contemporaine Engelse en Duitse militaire litera tuur
regelmatig vermeld wordt dat het opvalt dat de Franse paarden een veel slechtere
conditie hebben, magerder en kleiner zijn dan hun eigen paarden en dat er erg
veel zadeldrukkingen bij voorkomen (bij 30% van de paarden).29 Zelfs Von
Clause witz schrijft over het veelvuldig voorkomen van zadeldrukkingen bij de
paarden tijdens de opmars van het Franse leger naar Moskou: ‘De auteur [hij
schrijft in de derde persoon] kan zich nauwelijks herinneren tijdens de terug -
tocht [van het Russische leger] gezien te hebben dat de lichte cavalerie [van de
Fransen] de paarden afzadelde; bijna alle paarden hadden zadeldrukkingen’.30

De Duitse paarden werden in het algemeen veel beter verzorgd. Bij rust wer -
den ze afgezadeld en bij vermagerde paarden werd er stro onder het zadel gelegd
als matras (paillasion). Dat de Duitsers hun paarden veel beter ver zorg den dan
de Fransen was De Solleysel al ruim honderd jaar eerder opgevallen. Bij zijn
lang durige verblijf in Duitsland had hij van mensen die zich met paarden
bezig hielden, heel veel geleerd over de omgang met paarden. Dankzij de al lang
bestaande interesse van de vele Duitse vorsten in het oorlogvoeren had ‘[…]
Ihre Reiterei den Ruf der Vortrefflichkeit erworben [...] Auch zieht Niemand in
Abrede, dass die Deutschen in der Behandlung der Pferde und in der Art, ihre
Krankheiten zu heilen, sehr geschickt sind’.31

Ook de Engelse paarden hadden veel minder last van drukkingen, hoewel ook
hun zadels van slechte kwaliteit waren, omdat de Engelse ruiters, veel meer dan
de Franse, gewend waren met paarden om te gaan. Ook zij zadelden hun paarden
bij rust af en wreven de rug droog om tegen afkoeling te beschermen.32 Het be -
handelen van een eenvoudige beginnende zadeldrukking was simpel: wonden
uitwassen en verbinden met gewaste [met was behandelde] linnen lappen. Vol -
gens Geisweit van der Netten moest de bedekking van de wonden echter zo
licht mogelijk zijn ‘[...] aangezien de toegang der dampkringslugt in geenen
deele schadelijk is’.33

Oedemen moesten gemasseerd worden met adstringerende watertjes (lood -
acetaat of ijzersulfaat). Maar zonder behandeling traden snel complicaties op.
Het belangrijkste was natuurlijk rust, helaas was dat vaak niet mogelijk. Door in

28 Chalain, La cavalérie napoléonienne, 64.
29 Bidault, Les chevaux de l’armée, 99.
30 Von Clausewitz, The campaign of 1812 in Russia, 177.
31 Citaat in Schrader & Hering, Biographisch-literarisches Lexicon der Thierärzte, 404

32 Cadoux, La cavalérie brittanique, 177.
33 Geisweit van der Netten, Handboek der Paardenkennis, deel II, 94.
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een kussen van vilt een gat (fontaine) te knippen op de plaats van de druk king
kon de druk wel verminderd worden.34

Volgens Flavian Aldéguier, rij-instructeur aan de École de Cavalérie van
Saumur, was de oorzaak van het gebrek aan ervaring van de Franse soldaten in de
omgang met paarden gelegen in het feit dat de Franse landbouwgrond met ossen
bewerkt werd. Frankrijk bracht geen echte paardenmensen voort.35 Waarbij als
extra complicatie kwam dat de revolutie juist onder de cavalerieofficieren, van
wie in 1789 90% van adel was, veel slachtoffers had gemaakt, waardoor in 1794

nog maar 4% van de cavalerieofficieren van adel was. De plaatsen van de oude
geguillotineerde of geëmigreerde officieren, die in het algemeen wél paarden -
kenners waren, werden ingenomen door gewone soldaten, die op grond van hun
dapperheid en prestaties officier waren geworden, maar de hippologische tra di -
tie misten.36 Ook Napoleon, hoewel van (lage Corsicaanse) adel, kende die traditie
niet en was bovendien als artillerist niet bijzonder in paarden geïn te resseerd
en had er weinig verstand van. Wat dat betreft is de uitlating van De Brack veel -
zeggend: ‘Napoléon n’était pas un chevalier. Pour lui, les chevaux pouvaient
porter tous les pois, vivre partout, marcher toujours’.37

Geen cavalerie heeft ooit zoveel paarden verloren aan blessures ten gevolge van
zadelkneuzingen als de Franse in de napoleontische tijd. Voor veel cavaleristen
waren die blessures slechts in tijd van oefeningen van belang en niet in tijd van
oorlog ‘A la guerre tout cela guérit en marchant’ werd gezegd, maar het tegen deel
was het geval.38 Heel belangrijk was of er tijdens de campagnes (onder-)offi cie -
ren aanwezig waren die verstand van paarden hadden. Voortdurende bijstelling
van het zadel was nodig bij de steeds meer vermagerende paarden en ook bij
verandering van paard was het noodzakelijk dat iemand met kennis van zaken
controleerde of het zadel van het vorige paard wel goed paste.

In geval van een drukking ten gevolge van een niet goed passend zadel beval
De Brack aan te kijken of een ander zadel beter paste. Vooral was hij zeer en thou -
siast over het onverslijtbare, houten raamwerk van het Hongaarse zadel:

Alle keren dat er door de dood van een paard of door de vangst van vijandelijke paarden

zadels beschikbaar komen, moet men ze pas naar achter het front sturen of ze op het slag veld

achterlaten nadat eerst geprobeerd is of ze op de ruggen van uw geblesseerde of over verhitte

paarden passen. Ik beveel vooral de houten Hongaarse zadels aan, ze zijn de beste die u

kunt bezitten, ze zijn onverslijtbaar, en passen bij bijna alle paarden.39

34 Muller, Le cheval dans la cavalérie française, 85.
35 French, Goodbye to boot and saddle, 113.
36 Keegan, A history of warfare, 350.
37 Chalain, La cavalérie napoléonienne, 74.
38 Bidault, Les chevaux de l’armée, 102.
39 De Brack, Avant-postes de cavalérie légère, 54.
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Ook is het belangrijk bij de dood van je paard het zadel mee te nemen, want
wellicht is het precies goed voor een ander paard.

Geisweit van der Netten behandelt de zadelkwetsingen door zadel of man -
tel zak op schoft, rug of lendenen. Ze worden veroorzaakt door ‘[...] langdurige
drukkingen van het zadel vooral bij aanhoudende bewegingen in den stap;
alsdan worden de fijne huidvaatjes te zamen gedrukt en verlamd en de in deze
langzame beweeging traaglijk omloopende vochten kunnen deze tegenstand niet
overwinnen’.40 De Oostenrijkse veterinair Johann Gottlieb Wolstein (1738-1820),41

die na zijn studie in Alfort in 1787 een school stichtte in Wenen, gaat in Das Buch
für Thierärzte im Kriege (1797) uitgebreid in op de complicaties die het gevolg
kunnen zijn van zadeldrukkingen. Het hoofdstuk ‘Vom Satteldrucke’ opent met
de zin: ‘Der Satteldruck ist ein grosses und fast allgemeines Übel bei Armeen’.42

Daarna beschrijft hij hoe een eenvoudige drukking door onzorgvuldige be -
handeling kan resulteren in een flegmoneuze, purulente ontsteking (met veel
zwelling en pusvorming gepaard gaande) of locale mummificatie van de huid.
Als de drukking nog dieper gaat ontstaat ‘der Brand’ met veel bloed onder de
zwelling. ‘Wordt de paardenarts tijdig geroepen, dan kan die de gevolgen van
de kwaal door insnijdingen verminderen [...]. Bij diepe zadeldrukkingen kan men
nooit te vroeg overgaan tot het gebruik van het mes’. Maar wanneer er een lijk -
lucht te ruiken is ten gevolge van necrotische processen waarbij kraak been- of
zelfs botweefsel betrokken is ‘darf der Thierarzt nicht auf gute Wirkung von
den Hilfsmittel hoffen [...]. Wenige [Pferde] entkommen denn dem Tode’.43

Het zal deze lijklucht geweest zijn die de Engelsen in Spanje geroken hebben.
Jonge dieren lopen bij beschadiging van de schoft meer risico dan oudere

paarden, omdat bij de laatste de wervels al verbeend zijn, maar aan de andere
kant is de weerstand tegen zwaar gebruik van oude paarden weer minder groot.
Vooral in de zomer zijn zadeldrukkingen gevaarlijk. ‘Die grosse Hisse schwächt
der Körper, verändert die Safte und macht sie übelartig. Durch die heftige Ei te r -
ung verlieren die Kranken die Säfte, die Kräfte und das Leben’.44 Maar voor het zo
ver is krijgen de paarden dikke benen, wordt het neusslijmvlies bleek en krijgen
ze longtering. Het wegkwijnen, de huidworm, de kwade droes, de borst water -
zucht en dergelijke ziekten maken ten slotte een einde aan het lijden.

40 Geisweit van der Netten, Handboek der Paardenkennis, 219.
41 Wolstein, Das Buch für Thierärzte im Kriege, 5. Johann Gottlieb Wolstein (1738-1820), Dr.

med. et chir. studeerde in 1769 in Alfort bij Bourgelat en Chabert, had in Parijs veel contact
met Lafosse (fils), reisde van Engeland via Denemarken, Mecklenburg en Holland naar
Oostenrijk waar hij in 1777 in Wenen een veeartsenijschool opende die zich onder zijn
professoraat vooral op de praktijk gerichte diergeneeskunde richtte. Hij publiceerde vele
werken over veterinaire onderwerpen, waaronder Verletzungen der Pferde durch Waffen
(1788) en Über das Verhalten der Kriegspferde in Winterquartieren (1793). 

42 Wolstein, Das Buch für Thierärzte im Kriege, 102.
43 Ibidem, 109.
44 Ibidem, 110.
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Ten slotte, om het onderwerp zadels af te sluiten nog een nuttige raadgeving in
de memoires van Wolfe-Tone van de 8e Chasseurs:

Onze jonge dienstplichtigen, die nog nooit het vuur van het gevecht hadden meegemaakt,

vielen met veel moed aan, maar ik heb opgemerkt dat er in de loop van een schermutseling

diversen van hun paard vielen, omdat het zadel omdraaide wanneer zij met de sabel wilden

slaan. Zij hadden er niet aan gedacht hun singel vaster aan te trekken, zoals iedere goede

ruiter voor de strijd moet doen.45

6.6 T U I G A G E  VA N  A R T I L L E R I E PA A R D E N

Ook bij de artilleriepaarden kwamen veel schoftdrukkingen voor, doordat de
hamen van hout waren en vaak slecht pasten en niet voldoende gepolsterd
waren.46 Begin september 1805 vertrok maarschalk J. de Dieu Soult (1769-1851)
van Boulogne-sur-Mer, na het afgelasten van de invasie van Engeland, naar
Ulm in Duitsland. Reeds binnen twee weken kon hij niet al zijn stukken meer
bespannen en op 1 oktober moesten van de 600 paarden die hem nog over ble ven
er 150 achterblijven met de kanonnen en munitiewagens vanwege ernstige schoft -
beschadigingen, die door de bemanningen van de artillerietrein onvoldoende
verzorgd waren, waardoor de paarden niet meer ingespannen konden worden.
Uiteindelijk stierf van het restant aan paarden dat in Ulm arriveerde nog het
grootste deel door het slechte weer.47

Het uitvallen van grote hoeveelheden van de trekpaarden had niet alleen tot
gevolg dat kanonnen en munitie achter moesten blijven, maar ook dat de over -
blijvende, nog wel tot dienst in staat zijnde, dieren overbelast werden. Bij de
terugtocht uit Rusland, toen verreweg het grootste deel van de Franse paarden
al uitgeschakeld was, moesten drie paarden een kanon trekken dat normaal
door zes paarden getrokken werd. Dat lukte natuurlijk niet, zeker niet toen het
ging vriezen en de wegen glad werden. Een artilleriegeneraal van de Garde stelde
Napoleon voor een deel van de kanonnen achter te laten, maar ‘Hélas, l’Empereur
se faisait illussion et cette erreur entraînait notre perte’, aldus De Caulain -
court.48 Het resultaat van de dwaling van Napoleon was dat na enkele dagen
niet alleen diverse kanonnen achtergelaten moesten worden, maar ook vele
uitgeputte paarden.

45 Chalain, La cavalérie napoléonienne, 27.
46 Bidault, Les chevaux de l’armée, 104.
47 Ibidem 104; Chalain, La cavalérie napoléonienne,74.
48 De Caulaincourt, La campagne de Russie, 90.
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De Caulaincourt, stammend uit een oud adellijk geslacht en dus opgevoed in de
hippologische traditie, schreef een vrij kritisch verslag over de campagne naar
Rusland, vooral waar het de behandeling en het gebruik van de paarden betrof.
Wel  licht naar aanleiding van de kritiek die graaf de Ségur, adjudant van Napoleon
tijdens die campagne in 1825 te verduren kreeg, toen zijn La campagne de Russie
gepubliceerd werd, heeft De Caulaincourt zijn nog veel kritischer rapport niet
openbaar gemaakt. Pas in 1933 werden zijn Mémoires de la campagne de Russie
uitgegeven, nadat de familie de Caulaincourt daartoe eindelijk toestemming
had gegeven. De uitgave was een ‘événement’. Zonder pluimstrijkerij of slaafs -
heid stond De Caulaincourt de keizer bij in voor- en tegenspoed. Hij was zo’n
beetje de enige van wie Napoleon kritiek kon accepteren, hoewel hij zich er in
het algemeen niet veel van aantrok. De Caulaincourt was in 1811 uit Rusland naar
Frankrijk teruggeroepen, na een ambassadeurschap van vier jaar en kende het
land en tsaar Alexander goed. Hij kende uit persoonlijke ervaring de Rus sische
winter en raadde Napoleon sterk af daar een campagne te beginnen. Toen hij
in 1812 het Franse leger naar Duitsland zag marcheren, was zijn commentaar:
‘Tout ce qui passe là est perdu; il n’en reviendra pas un homme’.49

6.7 H E T  B I T

Zoals in hoofdstuk 3 al is besproken, is op grond van osteo-archeologisch on -
der zoek ten noorden van de Zwarte Zee bij Dereivka (250 km ten zuiden van
Kiev) de conclusie gewettigd dat het begin van de domesticatie van het paard
ruim 5.500 jaar geleden plaats heeft gevonden, enige honderden jaren voor de
uitvinding van het wiel.50 Uit die tijd (de kopertijd (eneolithicum), liggend tussen
het neolithicum en de bronstijd) dateert een ritueel graf, waarin onder andere
een complete paardenschedel gevonden is waarvan de voorrand van de tweede
premolaren (melkkiezen) van de onderkaken een abnormale slijtage vertonen.
Een slijtage die alleen het gevolg geweest kan zijn van de pogingen van het paard
een bit met zijn tong op de kiezen te leggen in plaats van op het gevoeliger dia -
steem (de tandenloze ruimte tussen de snijtanden en de eerste premolaar). Bij
wilde paarden wordt deze slijtage nooit gezien. Ook recenter onderzoek gaf
dezelfde slijtage te zien.51 Daar domesticatie pas mogelijk werd, nadat het paard
door middel van een bit goed in bedwang te houden was, kan op grond van deze
vondsten geconcludeerd worden dat het bit 6000 jaar geleden uitgevonden werd
met tegelijkertijd een riemenstelsel waarmee het paard bestuurbaar werd.52

49 Lenotre, La petite histoire. En suivant l’Empereur, 214.
50 Von den Driesch, Geschichte der Tiermedizin, 9.
51 Outram e.a., ‘Earliest horse harnessing and milking’, 1334.
52 Anthony e.a., ‘The origin of horseback riding’, 46; Vilà, ‘Widespread origins of domestic

horse lineages’, 474.

167

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:03  Pagina 167



Een eeuwenlange evolutie leidde uiteindelijk tot het Dessault-bit, dat bij het
Franse leger in gebruik was.53 Een bit met heel lange wangstukken, waardoor de
hefboomwerking van de stang enorm versterkt werd. Bij onoordeelkundig ge -
bruik, en dat was gebruikelijk bij de onervaren Franse ruiters, werden jonge
paarden, en ook daar bestond de Grande Armée na jarenlange oorlogs hande -
lingen voor een groot gedeelte uit, voor het leven verpest. ‘In het algemeen zal
een stang sterker werken [...] naarmate de betrekkelijke lengte van de scharen
grooter is en de kinketting vaster is aangehaald en dat de stang meer werkt op
de lagen dan de trens, welke meer op de mondhoeken inwerkt’, staat in de
Handleiding behoorende bij het voorschrift voor het onderricht in het paardrijden
(ruiterschool) te lezen.54 De verklaring hiervoor is dat de gevoeligheid van de
lagen een gevolg is van het feit dat het gevoelige beenvlies onmiddellijk onder
het slijmvlies ligt. Net zoals de grote gevoeligheid van de scheen van de mens
komt doordat het beenvlies direct onder de huid ligt. Al honderd jaar eerder
waarschuwde W. van der Duyn, 1e luitenant-adjudant bij de Koninklijke Mili -
taire Rijschool, tegen het ‘op stang jagen’:

Worden jonge paarden vroeger op de stang gereden [...] voordat ze de noodwendige

buigzaamheid hebben bekomen [door africhting op de trens] om voor deszelfs scherpere

werking door de zich aangewende buigzaamheid en lenigheid te kunnen ontwijken, dan

kunnen zij voor de pijn welke de stang hun veroorzaakt niet wijken en deze wordt op zich -

zelve de oorzaak dat tevoren op de trens volgzame paarden nu gehoorzaamheid wei ge ren

en zich tegen de vorderingen van de ruiter meer of minder verzetten.55

De jonge Franse paarden die zonder enige vooropleiding de oorlog werden
ingestuurd zullen ongetwijfeld de gewenste ‘buigzaamheid en lenigheid niet
bekomen hebben’.

6.8 C O N C LU S I E

Uit het voorgaande blijkt dat slecht materiaal, slecht opgeleide soldaten én
paarden en onvoldoende hippologische kennis bij het kader (juist bij de cava lerie
had de revolutie bij het officiersgilde veel slachtoffers gemaakt) een belangrijke
rol hebben gespeeld bij diverse catastrofaal verlopen campagnes van het Franse
leger.56 Als gevolg van onvoldoende zorg voor het zadel (zadeldrukkingen) en
tuigage van paarden, konden significante aantallen paarden niet voor de strijd
worden ingezet. Een conclusie die bevestigd wordt door Geisweit van der Netten:

53 Johnson, Napoleons cavalry and his leaders, 159. 
54 Handleiding behoorende bij het voorschrift voor het onderricht in het paardrijden, 41.
55 Van der Duyn, Bijdrage tot het afrigten van paarden, 7.
56 Keegan, A history of warfare, 350.

168 HOOFDSTUK 6 – HARNACHEMENT

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:03  Pagina 168



Tijdens de oorlog is geen tijd voor genezing, zijnde het voornamelijk hieraan toe te schrij ven

is dat de cavalerie vóór de overgang van de Dnjepr [hij bedoelt de Niemen, de grensrivier

tussen Polen en de Russische vazalstaat Litouwen] reeds de helft harer paarden verloren

had. Het is dan ook niet zo vreemd dat het korps cavalerie zelfs zonder de vijand gezien te

hebben ten gronde gaat, als het uit zoodanige manschappen en paarden bestaat.57

Naast het harnachement en het zadel die het berijden en het in bedwang hou den
van het paard aanzienlijk vereenvoudigden, is er nog een uitvinding die van groot
belang geweest is voor het benutten van het paard. En dan vooral voor wat be -
treft de tijdsduur van dat nut. De uitvinding van het hoefijzer maakte lange
veld tochten mogelijk, zonder dat slijtage van de hoeven het gebruik van een paard
tijdelijk onmogelijk maakte. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan
op deze belangrijke uitvinding.

57 Geisweit van der Netten, Handboek der Paardenkennis voor de Burger- en Krijgsstand, 124.
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Boven: winterbeslag; uit: F.C. Hekmeijer, Beschrijving van verschillende wijzen van winter -
beslag bij het paard, of van het zoogenaamde op scherp-zetten (1876). Onder: enkele ijzers in de
collectie van het Museum Diergeneeskunde te Utrecht.Van links naar rechts en van boven
naar beneden: halvemaanvormige ijzers van Lafosse (fils); ijzer uit de Late Middeleeuwen; win-
ter beslag volgens Dominik en winterijzer met losse kalkoenen.
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Les bons maréchaux sont rares. J’ai toujours vu qu’en

campagne l’escadron qui comptait le plus de chevaux

dans le rang était celui dont les maréchaux avaient été

les meilleurs et plus surveillés

Uit: Avant-postes de cavalérie légère

De Brack, 1831

1 Xenophon, Paardrijden, 67.
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7  H O E F B E S L A G

7.1 I N L E I D I N G

In dit hoofdstuk zullen, na een korte historische inleiding, diverse aspecten van
het gebruik van hoefijzers belicht worden en de rol die de hoefsmeden in de mili -
taire geschiedenis gespeeld hebben. Hierbij zal antwoord gegeven worden op
vragen betreffende nut en noodzaak van hoefijzers en de gevolgen die het ge brek
aan ijzers onder bepaalde omstandigheden kon hebben. Tevens wordt ingegaan
op de vraag wat de invloed was van het functioneren van de hoefsmeden in het
leger, aan wie de hoefverzorging van de militaire paarden was toevertrouwd.

7.2 O O R S P R O N G  VA N  H E T  H O E F B E S L A G

In geschriften uit de Griekse en Romeinse oudheid zijn vele vermeldingen te
vinden, waaruit op te maken valt dat de paarden uit die tijd nog geen hoefijzers
droegen. Maar tevens dat de behoefte eraan in verband met de grote afslijting
van de hoeven tijdens langdurige veldtochten wel gevoeld werd. Zo schrijft
Diodorus Siculus (eerste eeuw v.Chr.) in zijn geschiedwerk Bibliotheca (Boek
XVII, hoofdstuk 94) dat na langdurige tochten van Alexander de Grote door
het voortdurend marcheren de hoeven der paarden waren afgesleten. Ook
Polybius (200-120 v.Chr.) vermeldt in zijn Historiae (3e Boek, hoofdstuk 79)
dat in de Apennijnen vele paarden van Hannibals leger ‘hun hoeven verloren’,
tengevolge van de voortdurende marsen door de modder, waardoor de hoorn -
laag zo zacht werd dat deze geen belasting meer kon verdragen.1 In het oude
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Griekenland werden de hoeven extra hard gemaakt met hars om te snelle
slijtage te voorkomen.2 Dikwandige hoeven zijn volgens Xenophon te verkiezen
boven dunwandige, terwijl bij de stalling voorkomen moet worden dat de paarden
op te gladde, vochtige bodem staan. Het beste is een vloer bestaande uit stenen
ter grootte van de hoeven, want daardoor worden de hoeven sterk. Ook raadt hij
het dagelijks wassen van de benen af, want door teveel vocht worden de hoeven
zwak.3

Voor trekdieren werden in de Romeinse tijd wel de hipposandalen (soleae
ferreae en soleae sparteae) gebruikt: bestaande uit respectievelijk een metalen
zool of een zool gemaakt van sterk, hard esparto- of vedergras 4, die met riemen
aan de ondervoet werd bevestigd om overmatige slijtage van de hoef op de ge -
plaveide wegen van het Romeinse Rijk te voorkomen. De bevestiging was echter
niet zodanig, dat de hipposandaal geschikt was om bij galopperende paarden
te gebruiken.5

Dat de Kelten reeds vroeg de kunst van het ijzersmeden beheersten, was al
lang bekend. Maar toen in Frankrijk, Zwitserland en Engeland (in de nabijheid
van Romeinse vestigingen) hoefijzers gevonden werden in graven, die dateer den
uit de eerste eeuw en toegeschreven moesten worden aan de Kelten, begonnen
arche o logen zich af te vragen of de Kelten van noordelijk Europa toen al hoef -
ijzers kenden. De Kelten bewoonden de noordwestelijke streken van Europa, waar
in het algemeen vochtiger weercondities heersen dan in de mediterrane wereld.
Aangezien vocht een slechte invloed op de hardheid van de hoorn van de hoeven
heeft, zullen de hoeven in die vochtiger streken sneller slijten. De hoorngroei
bedraagt, afhankelijk van de voeding en het individuele paard, 5-10 millimeter
per maand. Bij intensief gebruik van een paard kan de slijtage groter zijn dan de
hoorngroei, waardoor het dier gedurende enige tijd niet meer gebruikt kan wor -
den. De combinatie van de kennis van het ijzersmeden en de sterke slijtage van
de hoeven van de paarden van de Kelten zou hen ertoe gebracht kunnen hebben
hoefijzers te gaan gebruiken. Voor de Romeinen was de behoefte hieraan veel
kleiner, aangezien zij in een droger klimaat leefden en wellicht dat hun paarden
ook een, door selectie genetisch bepaalde, hardere hoorn vormden.6 De Grie ken

2 Muller, Le cheval dans la cavalérie française, 44. 
3 Xenophon, Paardrijden, 65.
4 Stevenson, Yoshitoshi, 65. Een interessante afbeelding van soleae sparteae staat in het werk van

de Japanse houtsnedekunstenaar Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) van een Japanse generaal
Saito Kuranosuka (1582), wiens paard op sandalen van stro loopt tijdens een geheime
verkenningstocht. Om dezelfde reden omwikkelden de spionnen van Napoleon de hoeven
van hun paarden met lappen, niet zo zeer om slijtage tegen te gaan, maar om zich zo stil
mogelijk te kunnen voortbewegen.

5 Von den Driesch, Geschichte der Tiermedizin, 29; Hyland, Equus: the horse in the Roman
world, 124. 

6 Hyland, Equus, the horse in the Roman world, 36.
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en Romeinen wisten overigens ook dat de donkergekleurde hoeven van bruine
en zwarte paarden een betere, hardere hoornkwaliteit bezitten dan die van
lichtergekleurde dieren, zodat er zoveel mogelijk donkere vossen en bruine of
zwarte paarden in het leger werden gebruikt.7 Het gebruik van de cavalerie als
flankbescherming van de infanterie, als het leger over de geplaveide Romeinse
wegen optrok, impliceerde dat de paarden in de zachte berm liepen, waardoor
ook minder slijtage van de hoeven optrad.8

Tot ver in de twintigste eeuw overheerste onder archeologen de mening dat de
Kelten reeds hoefijzers kenden, maar in de tweede helft van de eeuw ont ston den
er twijfels aan de juistheid van die mening. In Hoefkunde en hoefbeslag (3e druk
1935) zeggen Gallandat Huet en Van der Plank over het vermeende hoefbeslag van
de Kelten dat deze hoefbescherming door de Romeinen zou zijn overgeno men.
Zo zou uit grafvondsten gebleken zijn, terwijl een alinea erboven juist gezegd is
dat ze geen hoefbeslag toepasten.9 Maar in de zesde druk (1976) wordt vermeld
dat de Grieken en Romeinen het hoefbeslag niet gekend hebben en dús blijk -
baar niet nodig hadden. Deze laatste bewering is aanvechtbaar: het feit dat ze
het niet kenden, is nog geen bewijs dat ze het niet nodig zouden hebben. Dat er
mededelingen in de literatuur zijn over het gebruik van middelen om de hoorn
harder te maken, wijst er op dat er juist wel behoefte bestond de slijtage van de
hoeven te beperken.10

In 1989 schrijft Angela von den Driesch dat het niet zeker is of de Romeinen
hoefijzers gebruikten, waarschijnlijk wel, maar zeker niet algemeen bij het mi -
litaire paard.11 In de tweede, in samenwerking met Joris Peters bewerkte, druk
(2003) zijn zij al wat stelliger in hun opvatting betreffende hoefijzergebruik bij de
Romeinen. Zij zijn nu van mening dat de Romeinen het hoefijzer niet ken den en
stellen ‘Diese Technik scheint erst zu Beginn des Mittelalter vom Osten her über -
nommen zu sein’.12 In geen van beide drukken vermeldt zij overigens het door
andere schrijvers veronderstelde gebruik bij de Kelten. Het probleem is dat be pa -
ling van de ouderdom van hoefijzers natuurlijk niet op grond van C14-datering
kan plaatsvinden. Wel is het mogelijk de vindplaats (aan de hand van koolstof-
hou dende resten) te dateren, maar het ijzer zelf kan daar altijd op een later tijd stip
in terecht gekomen zijn. Hyland meent, op grond van sporadische vondsten in
Engeland, dat het gebruik bij de Romeinen zeker niet algemeen was, misschien
alleen bij speciale diensten of bij de paarden van rijke eigenaren.13

7 Ibidem, 23.
8 Ibidem, 125.
9 Gallandat Huet & Van der Plank, Hoefkunde en hoefbeslag, 263.

10 Kroon & Gallandat Huet, Hoefkunde en hoefbeslag, 288.
11 Von den Driesch, Geschichte der Tiermedizin, 29.
12 Von den Driesch & Peters, Geschichte der Tiermedizin, 38.
13 Hyland, Equus: the horse in the Roman world, 125. 
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Een belangrijk argument om aan het veronderstelde gebruik van hoefijzers
door de Kelten te twijfelen is ingebracht door de Amerikaanse hoogleraar mid -
del eeuwse geschiedenis L. White, die stelt dat de vondst van één hoefijzer in de
nabijheid van een Keltisch graf eerder doet veronderstellen dat dat ijzer er later
toevallig in terecht is gekomen, bijvoorbeeld doordat een paard een ijzer ver -
loor, doordat het in een konijnenhol in de nabijheid van een Keltisch graf
trapte. Het ijzer komt dan in een, archeologisch gezien, veel oudere laag terecht
en wordt dan ten onrechte beschouwd als bij andere archeologische artefacten
uit die laag behorend. Als de Kelten een paard als grafgift aan hun doden mee
zouden hebben gegeven, zou men bovendien mogen verwachten wel meer dan
één ijzer aan te treffen. De opmerking van Mortimer Wheeler dat hij in 1943 bij
Dorset tijdens een opgraving een hoefijzer had gevonden in een uit het einde van
de vierde eeuw stammende laag, beoordeelt White dan ook niet als ondub bel -
zinnig bewijs dat het ijzer dús uit die tijd afkomstig is.14 In diepe modder kan
een paard wel een ijzer verliezen veertig cm onder het maaiveld. Het lijkt ook
waarschijnlijk dat de Romeinen de veronderstelde uitvinding van de Kelten
snel zouden hebben overgenomen, omdat ze er blijkens de hierboven vermelde
me de  delingen van Diodorus Siculus en Polybius best behoefte aan gehad heb -
ben. Een sterk argument om aan het gebruik van hoefijzers door de Kelten te
twijfelen, is ook dat Romeinse historici als Tacitus en Caesar die evenals Polybius
uitvoerig over de Keltische strijders schrijven, geen melding maakten van hun
gebruik van hoefijzers. Terecht merkt White dan ook op: ‘Since the veterinary
care of horses was of much concern to military writers, their failure to mention
the horseshoe has more force than have most arguments from silence’.15 Volgens
White is er geen duidelijk bewijs voor het gebruik van hoefijzers vóór het einde
van de negende eeuw.16 De eerste onomstreden opgraving van hoefijzers stamt
uit de ruitergraven in de Yenisei-regio in Siberië uit de negende-tiende eeuw,
hetgeen natuurlijk nog niet betekent dat ze niet al eerder gebruikt werden.17

Volgens R.J.E.C. Lefebvre des Noëttes18 stonden de oudste afbeeldingen van
beslagen paarden in een Grieks manuscript uit de tiende eeuw en uit de elfde
en twaalfde eeuw waren diverse Latijnse manuscripten bekend, waarop zowel
beslagen trek- als rijpaarden stonden afgebeeld. Het feit dat er uit de oudheid
geen afbeeldingen of teksten bekend waren die melding maakten van het ge -
bruik van hoefijzers en het feit dat er bij schrijvers uit die tijd regelmatig sprake
was van overmatige slijtage van de hoeven tijdens veldtochten en ten slotte het

14 Wheeler, ‘Maiden Castle, Dorset’, 290.
15 White, Medieval technology, 58.
16 Ibidem, 57.
17 White, Medieval technology, 58.
18 Richard Lefebvre des Noëttes (1856-1936) was een Frans officier die na een ongeluk geen

dienst meer kon doen en zich vervolgens wijdde aan het bestuderen van de techniek in de
oudheid.
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feit dat bij gecontroleerde opgravingen de vondst van een hoefijzer nooit vroeger
gedateerd was dan de tiende eeuw, leidden volgens Lefebvre tot de enig mogelijke
conclusie dat de veronderstelling dat de Kelten al hoefijzers kenden, onjuist was.19

Een andere belangrijke, gezaghebbende archeoloog op het gebied van de vroege
middeleeuwen, de Fransman Dom Henri Leclercq, vatte na een gron di ge bestu -
de ring van de bibliografie betreffende het eerste gebruik van hoefijzers zijn
mening bondig samen: ‘En ce qui regarde la ferrure des chevaux, nous laissons ce
sujet à ceux qui ont des loisirs [vrije tijd].20 Dit alles leidt dan ook tot de com -
munis opinio onder de hedendaagse archeologen dat het hoef ijzer een uit het
oosten stammende middeleeuwse uitvinding is.21

Wat betreft het hoefijzergebruik bij de Arabieren bestaat er een, volgens de
overlevering uit het eind van de zevende eeuw daterende, mededeling uit on -
verdachte bron. De tekst van soera 100, Al Adiyat, in de Koran ‘[...] de hijgende
voortrennende [paarden], die met hun hoeven vonken slaan uit de stenen [...]’,
zou erop kunnen wijzen dat, in de tijd van Mohammed, door de Arabieren al
hoefijzers gebruikt werden. Met ‘blote voeten’ vonken slaan uit stenen lijkt toch
niet mogelijk. Als de datering (halverwege zevende eeuw) van de op schrift stel -
ling van de koranteksten juist is, zou dat betekenen dat hoefijzers dus twee
eeuwen eerder gebruikt werden dan algemeen wordt aangenomen. Helaas is de
korantekst bij geen der archeologen en hippologen, die zich met bovenstaande
materie hebben beziggehouden, bekend, er wordt althans geen melding van ge -
maakt.22

7.3 O N T W I K K E L I N G  VA N  H E T  H O E F B E S L A G  
I N  D E  A C H T T I E N D E  E E U W

In de tweede helft van de achttiende eeuw werd het door Bourgelat aanbevolen
‘Franse beslag’ gekenmerkt door een breed ijzer dat naar achter iets smaller werd
en van buiten naar binnen iets afhelde en met acht grote zgn. ‘Franse nagels’ met

19 Lefebvre des Noëttes, La force motrice animale, 98.
20 Leclercq, Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, 2056.
21 Lefebvre des Noëttes, L’Attelage et le cheval de selle à travers les ages, I, 237; Poulle-Drieux, ‘La

medicine des chevaux’, 7; White, Medieval technology, 15; Digard, Une histoire du cheval, 91.
22 Indien de mening van de ‘Revisionisten’, een aantal historisch-kritische koran-onder zoe kers

dat op linguïstische gronden stelt dat de koran niet uit de zevende eeuw stamt, maar twee
eeuwen later is geschreven juist is, stemmen de datering van de koran en van de eerste
hoef ijzers met elkaar overeen. Zie het artikel van Vlasboom, ‘De Hollandse moefti’ in NRC
Handelsblad, 21 maart 2009, Wetenschap, 4, en mijn reactie daarop in NRC Handelsblad, 28

maart 2009, Wetenschap, 2; reactie daarop van prof. Van Koningsveld, 4 april 2009 Weten -
schap, 3, en mijn reactie daarop, 11 april 2009, Wetenschap, 3.

23 Schimmel, Handleiding tot de paardenkennis, II, 194.
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grote koppen werd vastgezet. De koppen staken buiten het ijzer uit en voor kwa -
men dus het uitglijden. De achterijzers waren iets dikker en voorzien van een
kleine kalkoen.23

Etienne Guillaume Lafosse (père) heeft met zijn Nouvelle pratique de ferrer
les chevaux de selle et de carosse (1756) een belangrijke impuls gegeven aan een
in grijpende vernieuwing van de maréchalerie (hoefsmidswerk).24 Hij was in
de wereld van de hoefsmeden een uitzondering met een wetenschappelijke be -
na dering van zijn vak door een nauwkeurige bestudering van de anatomie van
het paard(enbeen). In 1754 had hij al een belangrijk werk geschreven over de
ana to mie van het paard: Observations et découvertes faites sur des chevaux. Een
belangrijke verbetering die op zijn advies werd ingevoerd was het afstappen van
de zware ijzers met grote klampen (kalkoenen) en dikke takken, die met zware
nagels aan de hoeven bevestigd werden. De zware nagels beschadigden de hoeven
onnodig en met de achterhoeven werden regelmatig de voorijzers afgetrapt.
Ook vermoeiden de zware ijzers de paarden onnodig. De klampen bemoei lijk ten
het lopen en het hoefmechanisme werd er door verstoord. Onder het hoef me -
cha nisme verstaat men de veranderingen die de hoef ondergaat wanneer een
groter of kleiner deel van het lichaamsgewicht erop komt te rusten. Bij meer
belasting drukt het kroonbeen meer op het achterste deel van het hoefbeen en
het straalbeen, waardoor deze wat naar beneden en naar achteren zakken. De
elastische hoornwand maakt deze beweging mee, waardoor de kroonwand naar
achter schuift: de hoef neemt in hoogte af. Daarnaast wijken de drachtwanden
wat naar buiten, waardoor een afplatting van de zoolvlakte optreedt waarbij de
straal de grond raakt. Als door te dikke ijzers de straal de grond niet kan raken,
zakt de zoolvlakte naar beneden door en wijken de drachtwanden niet naar
bui ten. ‘Het hoefmechanisme zorgt door het voortdurend samentrekken en
uitzetten van de hoef ervoor dat de bloedsomloop binnen de hoef bevorderd
wordt, hetgeen van belang is voor de hoorngroei. Daarnaast bevordert het een
nauwkeurige en uitgebreider aanraking van de hoef met de bodem en belem -
mert dus het uitglijden’.25

Etienne Guillaume Lafosse propageerde het ‘fer en croissant’ (halvemaan
ijzer), waarbij de verzenen (het achterste deel van de hoornwand) niet beslagen
zijn, waardoor het hoefmechanisme nauwelijks gehinderd wordt, maar het
nadeel ervan was dat het achterdeel van de hoef te snel slijt, waardoor de hoef
steeds langer werd en de toonwand veel schuiner kwam te staan dan de koot.

Zijn zoon Philippe Etienne Lafosse, Maréchal des Petites Écuries du Roi,
schreef in 1766 de Guide de Maréchal waarin hij pleitte voor de oprichting van
een École de Maréchalerie als het zekerste middel om de hoefsmidkunde op
dezelfde graad van perfectie te brengen, waar de overige kunsten in Frankrijk al

24 Mégnin, Histoire du harnachement et de la ferrure du cheval, 390.
25 Schimmel, Handleiding tot de paardenkennis, II, 152.
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waren gekomen. Die school zou aan alle cavalerieregimenten kundige leerlingen
kunnen bezorgen, waar zo’n grote behoefte aan bestond.26

Belangrijke informatie over hoefbeslag is te vinden in door contemporaine
auteurs geschreven handboeken, bedoeld als leidraad voor tot de bereden wa pens
behorende militairen.27 Als voorbeelden hiervoor kunnen gelden Avant-postes de
cavalérie légère van De Brack en de vele door Geisweit van der Netten geschre ven
militaire handboeken. Het werk Avant-postes de cavalérie légère (1831), uitge -
geven in handig zakformaat voor de Franse cavalerist, zowel voor wat betreft
het militair-tactische optreden van de lichte cavalerie, als voor wat betreft de
verzorging van het zieke en gezonde paard. Waar De Caulaincourt een kritisch
ooggetuigeverslag deed van de veldtocht naar Rusland, schreef De Brack die ook
deelnam aan de veldtocht, meer een handleiding hoe de cavalerist zich onder
alle mogelijke omstandigheden diende te gedragen. Ook voor wat betreft het
hoefbeslag geeft hij de nodige adviezen. Voor De Brack is een goede hoefsmid én
controle van de commandant van zijn werk zeer belangrijk. De commandant
moet regelmatig controleren of de voorraad ijzers en hoefnagels groot genoeg is
en als dat niet zo is meteen nieuwe laten smeden. Een slechte hoefsmid be slaat ‘en
musique’: de nagels nu eens laag, dan weer hoog; met het risico van vernage -
ling. De commandant moet niet aarzelen een hoefsmid die niet zorgvuldig
werkt en bij het beslaan regelmatig het leven raakt, te degraderen tot eenvoudig
chasseur.

Daarnaast ‘[...] moet hij als het seizoen gevorderd is erop letten dat iedere
man buiten zijn gewone voorraad nagels ook een zekere hoeveelheid “clous à
glace” (ijsnagels) bij zich heeft’.28 De Brack schreef zijn boek, dat gedurende de
gehele negentiende eeuw de bijbel van de cavalerist zou zijn, geruime tijd na de
campagne van Rusland en uit zijn opmerking betreffende winterbeslag blijkt
duidelijk dat hij zijn les daar geleerd heeft. Als een paard dood is moet niet al -
leen het zadel afgenomen worden, maar ook de ijzers. Alles moet er op gericht
zijn dat er zoveel mogelijk ijzers zijn. Zo moet de achterste ruiter van het gelid
goed opletten of er geen afgevallen ijzer op de weg ligt en het teruggeven aan de
ruiter die het kwijtgeraakt is. Een verloren ijzer is bijna altijd de schuld van de
ruiter: Vóór het vertrek moet iedere ruiter de hoeven van zijn paard onder -
zoeken en bij een rust weer en als er een nagel ontbreekt moet hij de hoefsmid
waarschuwen. In bergachtig terrein moet men goed op het hoefgetrappel letten;
als dat onregelmatig klinkt ontbreekt er een ijzer of zit er een los.29

26 Sourdeau de Beauregard, ‘Le Chardonnet, de la place d’armes au théâtre équestre’, 107.
27 De Brack, Avant-postes de cavalérie légère; Geisweit van der Netten, Handboek der Paarden -

kennis e.v.a.; Nolan, Geschiedenis en taktiek der cavalerie.
28 De Brack, Avant-postes de cavalérie légère, 58.
29 Ibidem, 57.
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Ook Geisweit van der Netten die als ritmeester in Franse dienst aan de Rus si sche
campagne deelnam, haalt herinneringen op aan zijn belevenissen in Rusland en
geeft daarbij adviezen aangaande het beslag:

Het is goed zorgvuldig register bij te houden van het beslag en bij iedere compagnie eenige

manschappen zoo ver in de beginselen van het beslaan te doen onderwijzen, dat zij des -

noods een ijzer kunnen bevestigen en dus een hamer en verder gereedschap bij zich moeten

hebben. Manschappen moeten altijd één voorijzer en één achterijzer en een aantal nagels

bij zich hebben. Een paard dat een ijzer kwijt is, moet niet bereden worden, maar aan de

hand geleid.30

7.4 H O E F B E S L A G  I N  D E  N A P O L E O N T I S C H E  O O R LO G E N

Op zich had Napoleon door de nodige voorschriften wel geregeld dat de paarden
van zijn leger goed beslagen hun werk konden doen. Het probleem was dat er
onvoldoende controle was op de naleving van zijn verordeningen.31 Tijdens de
campagne van september tot december 1805 in Oostenrijk (slag bij Austerlitz)
werden er grote hoeveelheden ijzers verloren, hetgeen Napoleon het besluit deed
uitvaardigen dat ieder cavalerieregiment zelf voor zijn ijzers moest zorgen en
daarvoor per paard per jaar twaalf francs ontving. De regimenten moesten ervoor
zorgen dat er een ‘forge de campagne’ (een mobiele smederij) was en dat er een
voldoende voorraad ijzers en nagels was.32 Nu was die twaalf francs al niet ge -
noeg om een paard gedurende een jaar van ijzers te voorzien en daar kwam nog
bij dat de regimenten voor de aanschaf van voer en van nieuwe paarden ook al
niet genoeg geld kregen. Er moest dus bezuinigd worden en dat gebeurde, om -
dat er toch geen controle was, op het beslag. Dit hing overigens in belangrijke
mate af van de commandant.33 Er waren regimenten, waar iedere ruiter drie
reserve-ijzers en de benodigde nagels bij zich had in zijn aan het zadel hangende
pistoolholster. Maar vaker moest onderweg naar ijzer gezocht worden om hoef -
ijzers van te maken. In Spanje (1808-1812) was geen ijzer te vinden,en konden
vele paarden niet gebruikt worden: ‘Un corps hollandais est en entier déferré’.34

In Polen (1812) op weg naar Moskou was ook geen ijzer en ook geen kolen te
vinden, zodat de mobiele smederijen voor niets waren meegevoerd.

30 Geisweit van der Netten, Handboek der Paardenkennis, 96.
31 Chalain, La cavalérie napoléonienne, 78.
32 Dumas, La cavalérie française du premier Empire, 206.
33 De Brack, Avant-postes de cavalérie légère, 57.
34 Bidault, Les chevaux de l’armée, 206.
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7.5 W I N T E R B E S L A G

Al enige malen kwam in dit hoofdstuk het winterbeslag ter sprake. Er bestaan
twee manieren om een paard ‘op scherp te zetten’. Ofwel door de ijzers te voor -
zien van klampen of kalkoenen (crampon) of door gebruik te maken van ijs nagels
(clou de glace). Een kalkoen is een rechthoekig naar beneden gebogen vierkant
uiteinde van een hoefijzer (niet dikker dan het ijzer dik is). Ze hinderen het hoef -
me chanisme, omdat de straal niet op de grond komt. Men overschat in het
al gemeen hun werking als voorbehoedmiddel tegen uitglijden, en dat terwijl de
straal, die normaal een functie heeft tegen uitglijden, niet werkzaam is. Boven dien
slijten ze erg snel (binnen twee weken). Aan de achterhoeven schaden kalkoe nen
minder dan aan de voorhoeven. Bij het door Bourgelat gepropageerde hoefijzer
zaten ze standaard op de buitentak van de achterijzers. Bij die Franse ijzers werden
acht erg zware nagels gebruikt, die met hun kop buiten de nagel gaten uitstaken,
waardoor het uitglijden werd tegengegaan.

Los te gebruiken gedeeltelijk uit staal bestaande schroefkalkoenen werden,
wanneer dat nodig was in het van twee schroefgaten voorziene ijzer geschroefd.
Wanneer de kalkoenen niet gebruikt werden, werden er stompe kalkoenen in de
schroefgaten (met een heel fijne en diepe schroefdraad) gedraaid. Ook wer den
stift kalkoenen (insteekkalkoenen) gebruikt die gewoon in daartoe bestemde
gaten werden gestoken, maar die vielen nogal gemakkelijk uit het ijzer, vooral
in diepe sneeuw. Bovendien waren ze, wanneer ze afgesleten waren, moeilijk uit
het ijzer te verwijderen.35

In plaats van kalkoenen werden ook ‘ijsnagels’ gebruikt. Dit waren iets zwaar -
dere en langere nagels dan normaal met een puntige kop, die twee maal zo groot
was als normaal. Per ijzer werden er twee gebruikt, een op de binnen-, een op de
buitentak. Ze sleten zeer snel en moesten na één dag al vervangen wor den. Na
enige keren vervangen was de hoefwand dan zo erg beschadigd, dat de hoef
voorlopig niet meer beslagen kon worden en zonder ijzer sleten de hoeven zo snel
dat het paard voor lange tijd uitgeschakeld was. De Franse veterinair Del perrier
ontwikkelde in de tweede helft van de negentiende eeuw een spe ciaal winter hoef -
ijzer met twaalf nagelgaten, waarvan er vier heel schuin naar buiten gericht waren.
De heel korte, puntige nagels die door deze gaten door het ijzer werden geslagen
kwamen er meteen uit zonder in de hoef te komen en konden dan op het ijzer
omgeslagen worden. Hiermee kreeg het paard aan iedere hoef vier ijsnagels, die
als ze versleten waren heel eenvoudig vervangen konden wor den zonder het ijzer
af te nemen. Een handeling die zonder hulp van de hoefsmid door de ruiter zelf
verricht kon worden.36

35 Schimmel, Handleiding tot de paardenkennis, 157 e.v., 172 e.v., 193 e.v.
36 Mégnin, Histoire du harnachement et de la ferrure, 442.
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7.6 C O N C LU S I E

Faute de clou, on perd le fer

Faute de fer, on perd le cheval

Faute de cheval, on perd le cavalier

Et faute de cavalier, on perd la bataille37

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat ook in de oudheid tijdens lang -
durige veldtochten de behoefte aan voorzieningen om te grote slijtage van de
hoeven tegen te gaan al wel bestond, maar dat men vermoedelijk technisch nog
niet in staat was bescherming van de hoeven effectief te bewerkstelligen. De
ver onderstelling dat de Kelten al in staat waren hoefijzers te produceren die door
middel van hoefnagels aan de hoeven bevestigd werden, is volgens de huidige
archeologische inzichten onjuist. Het eerste gebruik van hoefijzers dateert naar
alle waarschijnlijkheid uit de middeleeuwen.

De ambachtelijke hoefsmeden speelden in de militaire geschiedenis een be -
lang rijke rol. Ondeskundig aangebrachte hoefijzers hadden een negatieve invloed
op de inzet en mobiliteit van paarden. In de achttiende eeuw werd getracht het
niveau van de hoefsmeden te verhogen door de oprichting van scholen. Met de
komst van de veeartsenijscholen werd de hoefkunde meer wetenschappelijk be -
naderd. Hoe mooi het in theorie allemaal ook geregeld was, in de praktijk bleken
er op het gebied van het hoefbeslag toch nog meer dan genoeg problemen te
bestaan. De onvoldoende voorraad hoefijzers, het onvoldoende beschikbaar
zijn van die voorraad door logistieke problemen en het totaal ontbreken van
winterbeslag hebben een grote invloed gehad op het verloop van de veldtocht
naar Rusland. Deze invloed werd niet zozeer gevoeld tijdens de veldslagen, als wel
door de verliezen die op de terugtocht uit Moskou geleden zijn. Door het vrijwel
ontbreken van de Franse cavalerie die bij gebrek aan (winter-) beslag haar be -
schermende taak van de achterhoede niet kon uitvoeren, hadden de ko zakken
vrij spel en konden de achterhoede en de flanken van het zich terugtrekkende
Franse leger ongehinderd aanvallen. Daarnaast was de kwaliteit van de Franse
ruiters én paarden vergeleken met die van de Russische cavalerie zo veel minder
dat de hele operatie van de aanvang af al ‘une mission impossible’ was. Hoewel …
toen tijdens de voorbereiding van de uiteindelijk afgelaste invasie van Enge land
de Franse maarschalk Soult (1769-1851) in Boulogne-sur-Mer tegen Napoleon
zei dat het onmogelijk was het leger in één dag in te schepen, antwoordde deze:
‘Impossible Monsieur!, je ne connais point ce mot-là! Il n’est pas français, rayez-
le de votre dictionnaire!’38

37 Osché, Les chevaux de Napoléon, 18.
38 De Ségur, Un aide de camp de Napoléon, 159.
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Nadat in de voorgaande hoofdstukken besproken is welke rol het paard in de
geschiedenis gespeeld heeft, welke eisen er aan de paarden gesteld werden en op
welke manier er voor gezorgd was dat het paard in de mens zijn meester er ken -
de, zal in het volgende hoofdstuk behandeld worden hoe de diergeneeskundige
ver zorging van de legerpaarden zich heeft ontwikkeld en hoe de daarmee sa men -
 hangende evolutie van hoefsmid tot militaire paardenarts heeft plaats gevonden.
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Boven links: Portret van Claude Bourgelat (1712-1779). Gravure uit diens Élémens de l’art vétéri-
naire; rechts: Philippe-Etienne Lafosse (fils) (1738-1820). Gravure uit diens Cours d’Hippiatrique
(1772), Fig. 1. Daaronder de titelpagina’s van beide genoemde standaardwerken.
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La médecine du cheval et celle des animaux en général

suppose dans celui qui l’excerce les mêmes qualités et les

mêmes études que celle de l’homme. Cet art est tres étendu

et il est d’autant difficile, que l’animal ne s’explique pas sur

ses sensations.

Encyclopédie van Diderot en D’Alembert, 1765

8.1 I N L E I D I N G

Het tijdvak van 1762 tot 1874 waar dit onderzoek op gericht is, is daarom zo
inte ressant omdat het niet alleen een tijd betreft waarin grote veranderingen in
het optreden van de cavalerie plaats vonden, ook de rijdende artillerie deed haar
intrede in de Europese legers en de trein voor het vervoer van artillerie- en genie -
stukken en foerage werd door Napoleon als legeronderdeel ingevoerd. Het was
ook de tijd waarin de diergeneeskunde een wetenschappelijke basis kreeg door
de oprichting van veeartsenijscholen.

Alle reden dus om in dit militair historisch onderzoek uitgebreid stil te staan
bij de ontwikkeling van het onderwijs in de diergeneeskunde en de rol van de
militaire veterinairen in de verschillende legers. Bij dit onderzoek komt een aantal
vragen naar voren. Wat was de voornaamste aanleiding voor de vraag naar een
wetenschappelijke benadering van veterinaire problemen en in welk land vond
de ontwikkeling van het onderwijs en onderzoek in eerste instantie plaats? In
hoe verre waren de in de zeventiende eeuw opgerichte ruiterscholen van belang
geweest voor het stichten van veeartsenijscholen? Hoe kwam de weten schap pe -
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lijke veeartsenijkunde tot uitdrukking? Hoe werd dat onderwijs verbreid over
de andere Europese landen?

In hoeverre had de ontwikkeling van de paardengeneeskunde een betere
gezondheidszorg van het paard tot gevolg? Hoe verliep het profes sio na li se rings -
proces van de militaire paardenartsen en hoe was de acceptatie en de appreciatie
van de paardenarts in de verschillende legers en verschilde de ontwikkeling van
het onderwijs en van de appreciatie van de militaire paardenarts in ons land
van die in andere landen? Had de appreciatie ook invloed op de status en de
rang, die een militair paardenarts kon bereiken in de verschillende legers?

8.2 R U I T E R S C H O L E N

Als inleiding op dit hoofdstuk mag enige aandacht voor de rij- of ruiterscholen
niet ontbreken. Hoewel zeker niet gesteld kan worden dat de eerste veterinaire
scholen uit de achttiende eeuw een rechtstreeks voortvloeisel zijn geweest van
de ruiterscholen, die vanaf het midden van de zestiende eeuw in Italië en ver -
volgens in vele Europese landen werden opgericht, kunnen ruiterscholen toch
wel beschouwd worden als eerste instellingen, waar veterinair onderwijs, zij
het uitsluitend op hippologisch gebied, gegeven werd.

In het midden van de zestiende eeuw werd door Caraccioli in Napels de eerste
rijschool opgericht. Zijn voorbeeld vond navolging in Rome, Padua en Pisa. Een
grote faam had Frederico Griso die zich vooral op het onderricht in de dressuur
van krijgspaarden toelegde.1 Uit alle landen kwamen leerlingen naar Italië om
het vak van ‘cavaliere’ te leren. Zo ook Antoine Pluvinel (1555-1620) die het onder -
wijs in de hoge rijkunst in 1594 na zijn opleiding daarin naar Frankrijk bracht en
in zijn op Italiaanse wijze geschoolde academie in Parijs de jonge edelen on der -
wees, zodat die voor hun vorming en opleiding niet meer naar Italië hoefden te
gaan, waar ze vaak hun leven en bijna altijd hun geld en gezondheid kwijt -
raakten.2 De vorming van de Franse cavalerieofficieren speelde zich vanaf de
Renaissance voornamelijk in de ruiteracademies af. La Grande Écurie du roi,
waaraan ‘la Maison des Pages’ verbonden was, was het middelpunt van de vor -
ming en markeert de overgang van de ‘chevalerie’ naar een modern leger. De
status van page was sinds de twaalfde eeuw de eerste stage van het ridderwezen.
Op veertienjarige leeftijd kwam een zoon van een heer bij een hogere heer in
dienst. Daar werd zijn opvoeding en militaire opleiding voltooid. De organi satie
van ‘la maison des pages’ werd toen Lodewijk XIV op de troon kwam gereor -
ganiseerd door Mazarin, waardoor het een belangrijk onderdeel van het civiele
en militaire koninklijke huis werd. Gedurende drie jaar kregen jaarlijks veertig

1 Steenkamp, De Nederlandsche Rijscholen, 3.
2 Franchet d’Espèrey, ‘De l’École de cavalérie et de l’équitation française’, 16. 
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tot vijftig pages hun opleiding die hen zou voorbestemmen voor een hoge
militaire rang. Ze werden er niet alleen in de rijkunst onderwezen, maar ook
in de wiskunde, schrijven, tekenen, wapenhandel, dansen, voltigeren en krijgs -
kunde. Op de leeftijd van achttien jaar kwamen ze met een ‘brevet officier’ (van
in fan te rie of cavalerie) in het leger.3 Het geringe aantal van circa vijftien ‘af -
gestudeerde’ pages per jaar was veel te klein om in de behoefte van het leger te
voorzien. Daarom moesten vele jonge edelen uitwijken naar Italië en kwam de
oprichting van de academie van Pluvinel in Parijs als geroepen. Vanaf 1594 wer -
den er in de volgende twee eeuwen in 43 steden academies gesticht, waaronder
in 1729 de École de cavalérie van de opperstalmeester van Lodewijk XV, Robi chon
de la Guérinière, waar zelfs, al dertig jaar voordat de École Vétérinaire van Lyon
geopend wordt, een cursus anatomie en een cursus operatieleer werd gegeven.
In datzelfde Lyon werd Claude Bourgelat directeur van de Academie Royale
Équitation, waar hij lemmata over verschillende aspecten van het paard en zijn
verzorging schreef voor de Encyclopédie van Diderot en D’Alembert. In 1750 stelde
hij in zijn Élémens d’hippiatrique de oprichting van een echte opleiding tot
paardenarts voor.4

Hieruit blijkt de belangrijke rol die de ruiteracademies in de ontwikkeling
van de paardengeneeskunde gespeeld hebben en bovendien één van de im pul -
sen vormden voor de oprichting van de veterinaire scholen van Lyon (1762) en
Alfort (1765).

Ook in de Republiek hebben ridder- of ruiterscholen bestaan. In 1683 kwam
in ’s-Gravenhage door toedoen van stadhouder Willem III en de ridderschap
van Holland een ridderacademie tot stand. Hierbij speelden veiligheids over we -
gingen een rol. De aanzienlijken zagen hun zoons liever in eigen land een goede
opvoeding krijgen dan in het buitenland en bovendien waren op deze wijze de
onkosten aanzienlijk lager. Een derde overweging was dat door het stichten van
zo’n academie buitenlanders hier zouden komen studeren en zo wellicht een
zekere genegenheid jegens de Republiek zouden ontwikkelen.5 In de eerste jaren
was er een redelijke belangstelling voor de academie, ook uit het buitenland,
maar in 1704 kwam er bij gebrek aan voldoende leerlingen een einde aan. Om
studenten uit binnen- en buitenland aan te trekken en het verblijf voor hen in
Utrecht te veraangenamen deed ook het stadsbestuur van Utrecht de nodige
moeite. Zo werd in 1637 besloten een ‘maillebaan’ van 750 meter aan te leggen,
waar het kolfspel beoefend kon worden. Daarnaast bestond er in 1635 een
schermschool waar ‘exercitie vant rappier’ werd bedreven. In het kader van dit
hoofdstuk is de oprichting van een ‘Manegie ofte Academie tot instructie van
jonge Princen, Graven ende Heeren int rijden te peerdt ende andere goede

3 Ibidem, 16.
4 Kreiser, ‘La cendrillon des sciences’, 14.
5 Janssen, Op weg naar Breda, 43.
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exercitien ende uytheemse talen’ van meer belang. In 1704 werd, nadat daar al
vanaf 1644 pogingen toe gedaan waren, door de Regeringen van Stad en Gewest
besloten tot de oprichting van een overdekte rijschool ‘tot dienst en luyster van
de Stadt ende Academie’. Tot rijdermeester werd kapitein Staffa benoemd. Op
4 maart 1705 werd de ‘Academie- of Ridderschool’ geopend. De ‘vermaarde
Ridderlijke Academie werd ten dienste van de adel opgericht om aldaar in de
krijgshandelingen en ridderlijke oeffeningen onderwezen te worden’.6 Zij be -
vatte onder andere een grote stal voor 28 paarden, een kleine stal voor acht
paarden, een overdekte rijschool, een loop- of steekbaan en een toernooiplaats,
waar onderricht gegeven werd in het hanteren van de lansen, ‘al rijdende de
pistool op malkanderen te lossen en met de degen te keer te gaan’. De rijder -
meester was verplicht er voor te zorgen dat, net als op de Franse ruiterscholen,
onderwijs gegeven werd in dansen, schermen en mathesis [wiskunde]. Dit laatste
ten behoeve van het opdoen van kennis van de fortificatie- en vestingbouw, maar
paste bovendien geheel in de geest van de Verlichting, waarbij in na vol ging van
de ideeën van Descartes wiskunde de basis vormde van de natuurwetenschap.
De ridderschool bleek geen groot succes. Het aantal leden bleef, mede door de
hoge lesgelden die Staffa rekende, verre achter bij dat van de gelijksoortige
school van de Leidse Academie, zodat er in 1725 in de Statenvergadering al weer
werd gesproken over sluiting. Maar in 1751 werd besloten van de rijschool toch
een formele Academie te maken. In 1766 besloot de stadsregering ‘tot het maken
van een nieuwe manege of loots ter dienste van de Cavallerye alhier in guar ni -
soen leggende’ naast het terrein van de school. In 1801 vorderde de ‘Agent van
Oorlog’ de rijschool voor het land.7

Uit 1810 stamt een nieuw bericht over de rijschool toen in een door de
burgermeester van Utrecht opgemaakt verslag aan de Directeur-Generaal We -
ten schappen en kunsten over de Toestand der Hoogeschool, vermeld werd dat er
‘eene wel ingerigte manege of rijschool ten dienste van de Hoogeschool staat,
welke voor een derde gedeelte door de stad wordt bekostigd’.8 In 1813 beval Napo -
leon het manegecomplex weer over te dragen aan de stad, waarna de stad de
rijschool aan de Hoogeschool schonk.

Toevallig of niet waren, in hetzelfde jaar dat de Utrechtse rijschool9 van start
ging, de Curatoren van de Universiteit en Burgemeesters van de stad Leiden van
oordeel dat in Leiden een rijschool opgericht diende te worden. Hierbij speelde
concurrentie met de universiteit van Utrecht een rol, omdat de professoren
con stateerden dat vele buitenlandse studenten, vooral edellieden voor wie paard -

6 Chevalier, Description de l’Académie à monter à cheval.
7 Lisman, Van Riddermatige rijschool tot Utrechtse manege, 7-10.
8 Kernkamp, De Utrechtsche Academie, deel I, 218-228.
9 Mathijsen, ‘Eene manaige […] omme te leeren’, 419-438.
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 rijden een onmisbaar deel van de opvoeding was, Leiden meden en naar Utrecht
togen omdat daar de faciliteiten beter waren.10 ‘Curatoren en burgemeesteren
stellen op 28 augustus 1704 voor den tijd van 2 jaar aan tot pikeur van de Stad
en de Universiteit Alexander Erasmus, op een wedde van Fl. 600 ’s jaars, half door
de universiteit half door de stad te betalen. De stad zal bovendien een pikeur- of
rijschool, met stalling voor 6 paarden in den Schuttersdoele voor hem inrichten
en onderhouden’.11

Tot 1717 wordt er in de stukken van de Senaat van de Leidse Universiteit niet
meer over de rijschool gesproken, en dus ook niet in de vergaderingen van
Curatoren en Burgemeesteren.

Op 1 febr. 1717 is door Burgemeesteren ter vergaderinge van C ende B voorgedragen dat

Gaspar de Sanier12 sigh aan haar Ed. Groot Agtb. hadde geadresseert, ten eynde omme in

de stadsmanege ofte rijschool in den Doele des morgens en des nademiddags onderwijsinge

te doen in het te peerd rijden en verdere nodige exercitien, niet geleert wordende bij den

pikeur Erasmus [...]. Ook verscheyde studenten van het eerste fadsoen hadden bij requeste

aan gemelde Burgemeesteren hetzelve versogt [...] omdat zij anders genootsaekt mogten

worden hunne studien te voltrecken op een andere academie, daar sij tegelijck door voorn.

Exercitien leeren kunnen.

Piqueur Erasmus verklaart geen bezwaar te hebben als Saunier de manege voor
zijn exercitien wil gebruiken ‘als sulcx buyten nadeel van sijn tractement quam
te geschieden [...] en eyndelijk dat den voorn. Saunier geen tractement altoos
versogte, als kunnende wel bestaen van de meenigvuldige discipelen die hij kan
krijgen’. En zo wordt De Saunier aangesteld als tweede piqueur van de Uni -
 versiteit, terwijl ‘het tractement van 300 guldens in ’t geheel sal blijven aen den
piqueur Erasmus’.13 Waarschijnlijk vielen de verdiensten die de discipelen hem
opleverden wat tegen, want in 1725 verzocht De Saunier ‘een wedde van 1000

gulden te mogen ontvangen daar hij anders verplicht zal zijn Leiden te verlaten’.
Curatoren en Burgemeesteren besloten de Raadpensionaris te wijzen op het
grote nadeel dat de Universiteit zou lijden, indien daar geen gelegenheid bestond
om rijlessen te nemen’.14 Of aan het verzoek van De Saunier gehoor gegeven
wordt is niet duidelijk, maar kennelijk verliet hij Leiden niet, want op 9 februari
1733 ‘vergunnen C en B den pikeur Gaspar de Sangier hun zeker boek, door hem
over de siektens der paerden ende de wijze van medicineren derselver ge schre -
ven, op te dragen’. Een jaar later melden Curatoren en Burgemeesteren dat ‘sijn

10 Sluyter, Tot ciraet, vermeerderinge ende heerlyckmaekinge der universityt, 181.
11 Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, IV, 213.
12 Op een letter meer of minder keek men niet: nu eens werd zijn naam De Saunier gespeld

als Sanier dan weer als Saugnier of Saungier of Sangier.
13 Molhuysen, Bronnen tot de geschiednis der Leidsche Universiteit, IV, 286.
14 Ibidem, V, 16.
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boek, geintituleert La parfaite Connoissance des chevaux, gevende bij hetselven
genoegsame preuve van sijne kennis, attentie, experientie en onvermoeyden
ijver is’ en vereeren hem met een somme van 300 guldens.15

Een jaar later overleed Erasmus, zodat De Saunier eerste pikeur werd met
bijpassend traktement. Godefredus Boyer wordt in 1737 benoemd tot tweede
pikeur zonder traktement gedurende het leven van De Saunier. Als deze in 1748

overlijdt op 85-jarige leeftijd volgt Boyer hem op. De laatste vermelding in de
stukken van de Senaat van de Academie dateert van 1752, toen Gothfredus Boyer
en Fredericus Bulté Clermont die respectievelijk onderwezen in het paardrijden
en de schermkunst in deze academie (ille equitandi, hic gladiatoriam artem in
hac Academia publice profitentes), een verzoek indienden om in aanmerking
te komen voor vrijstelling van ‘vectigali, thee- en coffigeld en redemptiegeld’
(belas ting-, thee-, koffiegeld en pacht), in welke vrijstelling [van belasting] an -
ders  zins de echte studenten zich plegen te verheugen. De senaat gaat niet in op
hun verzoek.16

In Frankrijk werd door de overheid, al vóór de stichting van een veterinaire
school, ten behoeve van het leger een hippiatrische opleiding verzorgd. Deze École
de Cavalérie in Saumur is de enige instelling van het Franse leger die vanaf haar
oprichting in hetzelfde gebouw gehuisvest is. In 1763 werd de École onder Lode -
wijk XV door minister Choiseul gebouwd als plaats voor het elitecorps van de
Carabiniers de Monsieur, broer van de toekomstige Lodewijk XVI. Choiseul
had gezien hoe belangrijk een goed opgeleide cavalerie geweest was voor de
Pruisische koning sinds de oorlog van 1755 en richtte rijscholen op ‘om de paar -
denmensen te leren en hen die ze commanderen, hun paarden in goede vorm
te houden en hen de kennis over paarden te verschaffen, die ze helemaal niet
hadden’.17

Tussen 1763 en 1793 zond ieder cavalerieregiment een detachement van vier
officieren en vier onderofficieren naar de École de Cavalérie voor cursussen in
de rijkunst én de hippiatrie. Er werden zes cursussen per week gegeven, drie voor
de officieren, drie voor de hoefsmeden en de onderofficieren. De laatste kregen
onderricht in de anatomie van de voet en de regels van het beslag. De officieren
leer den over exterieur, beenstanden, verhoudingen van de verschillende onder -
de len van het lichaam (aan de hand van de hippometer van Bourgelat) en iets
over behandeling van ziekten.18

In 1793 werden de scholen van het Ancien Régime gesloten, maar in 1796 werd
door het Directoire besloten dat een opleiding voor paardrijden noodzakelijk

15 Ibidem, V, 135.
16 Ibidem, V, 351; Otterspeer, Groepsportret, 93.
17 Franchet d’Espèrey, ‘De l’École de cavalérie et de d’équitation française’, 21.
18 Ambert, Esquisses historiques, psychologiques et critiques de l’Armée française, I, 272.
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was, zodat de École nationale d’équitation (voor burgers en militairen) geopend
werd in Versailles. In 1824 werd die school als École royale de cavalérie naar Sau -
mur overgeplaatst. In hetzelfde complex vindt nu nog steeds de opleiding van
de Franse cavalerie plaats, een complex dat men zou kunnen beschouwen als
de oorsprong van de militair-veterinaire geschiedenis.

Vijftig jaar na de oprichting van de ‘École de Cavalérie’ in Saumur werd in
Nederland op militair gebied ook enige activiteit ontplooid ten aanzien van
hippo logisch onderwijs. Op 26 januari 1815 werd aan de Artillerie- en Genie -
school in Delft een rijschool toegevoegd.19 Als directeur wordt majoor C.A.
Geisweit van der Netten benoemd, ‘een ervaren en kundig ruiterofficier en
uitstekend paardenkenner’.20 In het Biographisch Woordenboek der Nederlanden
wordt over hem onder meer vermeld: ‘Zijn beoefening van de vee artse nij kun dige
wetenschap, deed hem tot lid der kommissie tot het examen der veeartsen be -
noemen, aan wier hoofd zich de beroemde professor Brugmans, als voor zitter
bevond’.21 Zijn kennis van de paardengeneeskunde werd in wetenschappelijke
kringen dermate hoog geacht dat hij in deze zogeheten ‘Leidsche Commissie’
gevraagd was. Deze instelling had van 1808 tot 1810 onder Lodewijk Napoleon
bestaan en was in 1814 opnieuw opgericht door de latere koning Willem I. Zij
had tot taak te onderzoeken of in het buitenland veeartsenijkunde gestudeerd
hebbende personen en lieden die praktisch gevormd waren zonder formele
opleiding voldoende bekwaam waren het vak van veearts te vervullen.

De directeur van de Artillerie- en Genieschool generaal-majoor J.H. Voet
schreef op 2 november 1814 een memorie ‘geinviteerd zijnde door de Heeren
Inspecteurs-Generaals voor welke verbeteringen de opgemelde school vatbaar
mocht wezen’. Zo wilde hij een manege met tien tot twaalf paarden en een
Piqueur ‘om jonge lieden het te Paardreiden te leren’. Het was hem bekend ‘dat
eene complete reischool, met den aankleve van dien, kostbaar is, maar hij kent
zonder dezelve geen weg bekwame jonge lieden voor de Kavalerie te formeren’.
In totaal zouden ‘tezamen één en twintig sujetten voor de Kavalerie voueren’,
die na een opleiding van vier jaar als Tweede Luitenant een plaats bij het leger
zouden bekomen.22 Generaal Voet voegt daar als voetnoot nog aan toe ‘[...] het
aller verderfelijkst te vinden voor het onderwijs der jongelieden, om teveel takken
te gelijk onder handen te nemen, weshalve nog in geen jaar aan het Paardreiden
gedacht kon worden’.23

19 Janssen, Op weg naar Breda, 267 e.v. Deze school zou tot in 1827 blijven functioneren, maar
doordat de werkzaamheden aan het Kasteel van Breda niet tijdig voltooid konden worden,
duurde het tot aan het begin van het studiejaar 1828-1829 voordat op de Koninklijke Mili -
taire Academie in Breda de officiersopleiding van start kon gaan. 

20 Steenkamp, De Nederlandse Rijscholen, 164.
21 Van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, XIII, 147.
22 Steenkamp, De Nederlandse Rijscholen, 22.
23 Ibidem, 26.
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8.3 D E  V E R L I C H T I N G

Kunnen de hierboven beschreven ridder- en ruiterscholen vergeleken worden
met de adellijke schermscholen en in zekere zin beschouwd worden als voor -
lopers van de eerste veterinaire scholen, bij het daadwerkelijk tot stand komen
van die scholen hebben zij geen rol van betekenis gespeeld. Anders is dat gesteld
met de Verlichting.24 De stichting van de eerste veterinaire school kan beschouwd
worden als rechtstreeks voortvloeisel van de Verlichting. Om die reden ligt het
voor de hand de periode van 1651 tot 1789 als uitgangspunt te nemen van de ont -
wikkelingen die zich op velerlei terreinen, inclusief de diergeneeskunde, hebben
voorgedaan in West-Europa.

In het algemeen wordt 1651, het jaar waarin Lodewijk XIV (1638-1715) op der -
tien jarige leeftijd door zijn moeder Anna van Oostenrijk en vooral op instigatie
van kardinaal Mazarin25 (1602-1661) meerderjarig werd verklaard en koning van
Frankrijk werd, beschouwd als het begin van de eeuw van de Verlichting. Een
ruime eeuw die zou eindigen met de Franse revolutie van 1789. Het was een
tijdperk waarin op vele gebieden enorme veranderingen plaatsvonden. Tijdens
de regeringsperiode van Lodewijk XIV deden zich, mede door de door hem in
gang gezette ontwikkelingen veranderingen voor, die nog lang na zijn dood
gevolgen zouden hebben voor de geschiedenis van Frankrijk en Europa. Was
voor de buitenlandse politiek en de reorganisatie van het leger tot een perfecte
oorlogsmachine voor het voeren van eindeloze oorlogen vooral de minister
van buitenlandse zaken markies de Louvois, François Michel le Tellier (1639-
1691) verantwoordelijk, voor de binnenlandse zaken bezat Lodewijk XIV in de
persoon van Jean Baptiste Colbert (1619-1683) een perfecte behartiger.26 Dankzij
de vele maatregelen die Colbert nam op het gebied van ontwikkeling van de in -
dustrie en handel werd Frankrijk binnen slechts een tiental jaren het machtigste
en welvarendste land van Europa.27

De koloniën waren voor het mercantilisme een onmisbare voorwaarde. Zij
moesten de grondstoffen leveren voor de Franse industrie. Dankzij invoer rech -
ten op producten uit het buitenland werd de Franse nijverheid beschermd en
door maatregelen betreffende de kwaliteit waaraan Franse producten moesten
voldoen, werd een constante export bevorderd. Afgezien van de oprichting van
‘haras’ (stoeterijen), in een poging de remontering van het Franse leger, in plaats
van door import, door eigen fokproducten te verzorgen, waartoe in 1665 door

24 Hankins, Science and Enlightenment; Kloek & Mijnhardt, 1800 Blauwdrukken voor een
samenleving.

25 Bertrand, Louis XIV, tome I, 96.
26 Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) Frans staatsman onder Lodewijk XIV die zich als

‘Controleur général des finances’ vooral inzette voor een verbetering van de Franse
financiën en de economie om de staatsmacht te vergroten.

27 Bertrand, Louis XIV, tome II, 117.
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Colbert werd besloten,28 was er van activiteiten op agrarisch gebied bij het
colbertisme vrijwel geen sprake. Frankrijk produceerde voldoende runderen
voor eigen gebruik. Zo’n zes en half miljoen stuks melkvee bevolkten de grazige
weiden van het noorden van Frankrijk (Normandië, Bretagne en de Boulon nais)
en voorzag in de behoefte aan melk, boter en kaas, terwijl de huiden voldoende
leer opleverden om in de behoefte te voorzien. Van de hoorn van de klauwen
werden de ruitjes van de scheepslantaarns van de marine gemaakt. Voor export
van bovenstaande producten bleef onvoldoende over, maar ook import was
nauwelijks nodig. De vleesvoorziening voor de Franse bevolking werd vooral door
de productie van vleesrunderen in de streken ten zuiden van de Loire ver zorgd,
evenals de fokkerij van trekossen, die als trekdier in Frankrijk geprefereerd
werden boven paarden.29

De agrarische bevolking in Frankrijk had weinig heil te verwachten van het
colbertisme, ondanks het feit dat 80-85% van de bevolking van 26 miljoen in wo -
ners in 1789 tot de boerenstand behoorde. Van de boeren had in de zeventiende
eeuw overigens vijfenzeventig procent nauwelijks voldoende inkomsten om in
zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Dankzij de economische groei ont -
stonden er geleidelijk grotere bedrijven en zou in de loop van de achttiende eeuw
het lot van de agrarische bevolking langzaam aan verbeteren.30 Aan de an dere
kant had de staat ook weinig vaderlandsliefde van de boerenstand te verwachten
getuige het feit dat, toen ten tijde van het ‘Ancien Régime’ het leger nog uit slui -
tend uit vrijwilligers bestond, slechts 40% van de infanterie uit de boerenstand
afkomstig was, terwijl dat percentage bij de cavalerie slechts weinig hoger lag.31

Vanaf 1750 begonnen diverse Europese vorsten, zoals Frederik de Grote en
Josef II van Oostenrijk, belangstelling te tonen voor de veestapel van hun on -
der danen en een welvaartspolitiek te voeren die de landbouw en veeteelt
bevorderde. De veehouderij had van de uitbraken van veepest die Europa in de
achttiende eeuw geteisterd hadden, grote verliezen geleden.32 Het colbertisme
dat tot in de napoleontische tijd de handelspolitiek van Frankrijk beheerste, had
van het begin af aan weinig interesse voor de landbouw en veeteelt ge toond.33

Wel nam Colbert op wetenschappelijk terrein tal van belangrijke maatregelen
die pasten in de tijd van de Verlichting. Hij beschouwde de wetenschap als een
mogelijkheid de economie te stimuleren. Hij richtte de ‘Académie des Sciences’ op

28 Bogros, Histoire du cheval de troupe, III, 2; Bonie, Les remontes françaises, 8. Om geen dure
administratie voor de belasting te hebben, stalde hij dekhengsten bij de eigenaren en
verleende hen vele voordelen. Hierdoor werden verschillende provincies van mooie paar den
voorzien en werden de ‘paardenbronnen’ flink uitgebreid.

29 Ibidem, 565.
30 Jacquart,‘Les rapports sociaux dans les campagnes au XVII sièle’, 171.
31 Lynn, The bayonets of the republic, 45.
32 Offringa, Van Gildestein naar Uithof, I, 12.
33 Wallerstein, Mercantilisme, deel II, 188.
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die als belangrijk centrum van de wetenschap zou gaan functioneren in Europa.
Ook de veeartsenijkunde werd in deze academie als een belangrijke nieuwe tak
van de geneeskunde verwelkomd.

Encyclopedieën
Het grote belang dat aan wetenschap en wetenschappelijk onderzoek werd
gehecht, bracht uiteraard ook de behoefte aan het vastleggen van de gevonden
data met zich mee. Als eerste uitgave in zijn soort verscheen in 1694 de twee -
delige Dictionnaire des arts et des sciences van de hand van Thomas Corneille
(1625-1709), jongere broer van de beroemde toneelschrijver Pierre Corneille
(1606-1684). Het betrof de eerste technische encyclopedie van niveau. Ze ver -
scheen als supplement op de Dictionnaire de l’Académie des Sciences met een
verklaring van de technische termen. Hoewel de wetenschappelijke informatie
op medisch en vooral fysisch gebied verouderd was (Newton (1643-1727),34 en
Copernicus (1473-1543) worden met wantrouwen behandeld) zijn de artikelen
op natuurhistorisch gebied belangrijk.35

In 1718 verscheen in Parijs de Dictionnaire économique contenant divers
moyens d’augmenter son bien et de conserver sa santé van de hand van Noël
Chomel. Uit de Nederlandse vertaling (1e druk 1743, 2e druk 1792) hiervan is in
deze dissertatie regelmatig geciteerd. Het werk bevat informatie over de jacht,
visserij, fokkerij, huis-, tuin- en keukenmiddeltjes, vooral bedoeld voor be wo ners
van het platteland met snelle antwoorden op al hun problemen.36 Het waren
werken zonder veel pretentie, maar ze hadden wel betrekking op gebie den waarop
zich in de eeuw der verlichting de agronomische en technische wetenschappen
zouden gaan ontwikkelen. In 1696 verscheen het populairste boek van de acht -
tiende eeuw de Dictionnaire historique et critique van de naar de Republiek
gevluchte hugenoot Pierre Bayle (1647-1706), hoogleraar aan de Illustere School
van Rotterdam. Bayle was vooral geïnteresseerd in geschiedenis en godsdienst,
maar in zijn werk is het idee van een encyclopedie, opsomming van feiten en
vervolgens commentaar daarop en noten daarbij, al aanwezig.37

In 1746 verscheen de driedelige Dictionnaire universel de médecine, de chirur -
gie, de chimie, d’histoire naturelle, de botanique, d’anatomie et de pharmacie van
Robert James, een vertaling van A Medicinal Dictionary, welke tussen 1743 en 1745

was verschenen. De vertaling was van Denis Diderot (1713-1784) die daar mee
naam maakte in uitgeverskringen in Parijs. In 1728 was in Londen al de Cyclo -
pae dia or an Universal Dictionary of Arts and Sciences verschenen van Ephraim

34 Terwijl zijn wetten der mechanica al in 1687 in zijn Philosophiae naturalis principia
mathematica (meestal kortweg Principia genoemd) waren geformuleerd.

35 Moureau, Le roman vrai de l’Encyclopédie, 20

36 Ibidem, 22.
37 Ibidem, 32.
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Chambers, waarop een aantal Parijse uitgevers, onder leiding van Le Breton,
Diderot en diens vriend Jean Baptiste Le Rond d’Alembert (1717-1783) in
1747 vroeg een bewerkte Franse vertaling van dat werk te maken. De tot dan toe
versche   nen encyclopedieën waren alle het werk van één auteur geweest. De
Ency  clopédie van Diderot en de wiskundige D’Alembert, die tot 1759 mede-
hoofdredacteur was, werd het gezamenlijke werk van vele auteurs. Besloten werd
dat de encyclopedie ‘raisonné’ moest zijn, dat wil zeggen kritisch en lo gisch
op  ge bouwd. Het beoogde doel van de Encyclopédie was de wetenschappen te
in tegreren in een samenhangend filosofisch systeem.

De Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers
werd geschreven tussen 1751 en 1772, zeventien delen tekst en elf delen illu stra ties
(tekeningen en gravures van Louis Goussier). Ondanks tegenwerking van de over -
heid en de kerk werd zij uiteindelijk een machtig wapen tegen het ab so lutisme en
klerikalisme en werd zij met recht een ‘fidèle miroir des Lumières’,38 door trok ken
als zij was met de ideeën van de Verlichting.

Diderot verzamelde alle mogelijke beroemdheden en leden van de Académie
des Sciences en andere academies, zoals Voltaire, Jean-Jacques Rousseau en
Dau benton als medewerkers om zich heen, bij de totstandkoming van zijn
vooruitstrevende project. Voor wat betreft de veterinaire onderwerpen leverde de
beroemde arts en anatoom Félix Vicq d’Azyr (1746-1794), belangrijke bij dra gen,
evenals Claude Bourgelat. In de inleiding van Tome V van 1755 wordt onder ‘Me -
de deling van de uitgevers’ vermeld:

De encyclopedie heeft een schitterende uitbreiding ondergaan in de persoon van M. Bour ge -

lat, stalmeester van de koning, chef van zijn academie in Lyon en correspondent van de

Académie des Sciences te Parijs. De dieggaande kennis van de heer Bourgelat over de zaken

waar het over gaat beantwoordt aan de zorg waarmee ze gemaakt zijn. Alle artikelen betref -

fen de manege, de hoefsmidkunde en de daarmee in verband staande kunsten. Ze zijn

gemarkeerd met ‘e’.39

Zo verscheen in het zesde deel (1756, p. 408) een lemma over ‘farcin’ (de worm, de
huidvorm van kwade droes) en in het zevende deel (1757, p. 430) over ‘la gale’ (de
schurft). In dat laatste lemma worden de, vanuit het huidige perspectief cor -
recte, bevindingen over de oorzaak van schurft uit 1687 van Bonomo door
Bourgelat afgedaan als de ideeën van een ‘zwakzinnige micrographe’, op grond
van argumenten uit de humorale pathologie die gedurende een groot deel van

38 Ibidem, 59.
39 Onder ieder artikel van Bourgelat staat inderdaad een miniscuul ‘e-tje’. Waarom niet voor

de naam of de initialen van de auteurs is gekozen is niet duidelijk.
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de negentiende eeuw in brede kring nog steeds werd aangehangen.40 Is het voor
de geschiedenis van de diergeneeskunde interessant dat er vooral dankzij Bour -
ge lat, in de Encyclopédie zoveel aandacht aan het paard en zijn ziekten besteed
wordt, voor een onpartijdige, hedendaagse onderzoeker J. Lough, was het aan -
leiding te verzuchten dat, hoewel het paard in die tijd ongetwijfeld wel be  lang rijk
was, de grote aandacht die er vooral in de delen V, VI en VII aan besteed is, toch
wel wat overdreven was.41

De Fysiocraten
Had het colbertisme vanaf het begin af weinig interesse voor de landbouw en
veeteelt getoond, anders lag dat bij de fysiocratische stroming die in de tweede
helft van de achttiende eeuw in Frankrijk opgang maakte. De fysiocratische school
ging uit van het principe dat de rijkdom van een natie zijn oorsprong vindt in
de natuur en de landbouw, de opbrengsten van de natuur zijn productief, ter -
wijl de bijdrage van de handel en ruil als improductief beschouwd werd.42 De
school was gegroepeerd rond François Quesnay (1694-1774), econoom en lijfarts
van Madame de Pompadour, de maîtresse van Lodewijk XV, waardoor de stro -
ming zich in een grote mate van bescherming van het hof mocht verheugen.43

Ook in regeringskringen kende de school veel aanhangers, onder wie minister
van staat H.L.J.B. Bertin (1720-1792) die onder andere de landbouw en de stoe -
terijen onder zijn beheer had.44

De zorg voor de veestapel speelde een belangrijke rol in het denken van de
fysiocraten. De bestrijding van besmettelijke ziekten, zoals miltvuur, veepest,
schaapspokken, schurft en kwade droes werd dan ook als een urgente zaak be -
schouwd.45 In datzelfde ‘fysiocratische licht’ kunnen ook de inspanningen van
Bertin beschouwd worden bij het oprichten van veertien provinciale land bouw -
maatschappijen vanaf 1765. Ook de invloed die hij uitoefende op Bourgelat, om
er bij diens verzoek aan de ‘Conseil Royal de Versailles’ een veterinaire school
op te mogen richten op te wijzen, dat op die ‘École Vétérinaire’ (of ‘École pour le
traitement des maladies des bestiaux’ (Lyon, 1762) niet alleen de hippiatrie, wat
voor Bourgelat het belangrijkste was, maar de behandeling van alle land bouw -
huisdieren (‘bestiaux de toute espèce’) onderwezen zou gaan worden, was van
groot belang.

40 In 1858 publiceerde de Duitse medicus Rudolf Virchow (1821-1902) Die Cellular-Pathologie,
waarin hij de uitspraak deed dat de cel het fundamentele element van een organisme is en
dat iedere cel voortkomt uit een andere cel en dat alle ziekten verband houden met de aan -
tas ting van een cel of van een groep cellen. Zijn theorie zou in de komende jaren de humorale
pathologie verdringen als paradigma in de medische wetenschap.

41 Lough, The Encyclopédie, 176.
42 Grote Winkler Prins Encyclopedie, deel 9, 245.
43 Gaxotte, Le siècle de Louis XV, 366.
44 Ibidem, 374.
45 Offringa, Van Gildestein naar Uithof, I, 13.
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De bijdrage die ons land aan de Verlichting heeft geleverd is betrekkelijk ge ring,
afgezien van het feit dat belangrijke protagonisten als Descartes (1596-1650) en
Bayle hier veilig hun ideeën konden ventileren. Wel kunnen de stichting van de
diverse wetenschappelijke genootschappen in ons land in de achttiende eeuw
beschouwd worden als uitvloeisel van de verlichting.46 Op veterinair terrein moet
zeker de naam van Petrus Camper (1722-1789) genoemd worden die al weten -
schap pelijk onderzoek verrichtte naar de besmettelijkheid van kwade droes (zie
hoofdstuk 11).

Is de eeuw der Verlichting op zich al interessant genoeg gezien de vele ver an -
deringen die daarin plaatsvonden, ook op militair gebied was het een tijd van
vernieuwingen. Toen De Buffon in 1749 het lemma ‘Cheval’ in zijn Histoire na -
turelle générale et particulaire opende met het citaat, waar de inleiding van deze
dissertatie mee begint, zal hij niet bevroed hebben op hoe grote schaal binnen
slechts korte tijd de mens die ‘edele verovering’ zou inzetten om met hem, dat
verfijnde en vurige dier, de vermoeienissen en de glorie van de strijd te delen.
Enkele jaren voor de uitgave van de eerste delen van het omvangrijke werk van
De Buffon voerde Frederik de Grote, koning van Pruisen, na de slag bij Moll witz
(1741), waar hij bijna een gevoelige nederlaag tegen de Oostenrijkers leed, vooral
doordat de laatste over een veel beter functionerende cavalerie beschikten, een
grootscheepse reorganisatie van de Pruisische cavalerie in. De veranderingen die
zich vanaf de zestiende eeuw in de samenstelling van de cavalerie en de wijze van
opereren tijdens een veldslag in West- en Midden-Europa hadden voor gedaan,
zouden vanaf nu van beslissende invloed zijn op het gebruik van de cavalerie.
In alle West-Europese landen werden de vernieuwingen in het gebruik van de
cavalerie ingevoerd, zodat de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin
van de negentiende eeuw beschouwd kunnen worden als een nieuwe fase in de
evolutie van het gebruik van het paard in de oorlogsvoering.

8.4 W E T E N S C H A P P E L I J K E  G E N O O T S C H A P P E N

In de loop van de zeventiende eeuw tot aan de vroege negentiende eeuw werden
in verschillende West-Europese landen, in navolging van de Italiaanse Accade -
mia uit de zestiende en zeventiende eeuw, genootschappen opgericht die gericht
waren op het ondersteunen en aanmoedigen van wetenschappen en kunsten.
Begin zeventiende eeuw kende Frankrijk al diverse particuliere gezelschappen
die zich met kunsten en wetenschappen bezig hielden. Ook in Engeland werd
in navolging van de Franse Académie Royale des Sciences, een in 1645 opgericht
geleerdengezelschap door Karel II in 1662 het predicaat ‘koninklijk’ verleend,
waar mee The Royal Society een feit was. Tegelijkertijd verschenen ook in Duits -

46 Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 25 e.v..
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land natuurwetenschappelijke genootschappen, terwijl Peter de Grote in 1724

de Russische Academie van wetenschappen oprichtte.
Het zou tot 1752 duren voordat er in de Republiek met de Hollandsche

Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem een geleerdengenootschap werd
opgericht, in 1776 gevolgd door de Maatschappij ter Bevordering van den Land -
bouw te Amsterdam. Beide genootschappen vonden hun oorsprong in particulier
initiatief en waren onafhankelijk van kerk en staat, dit in tegenstelling tot de
genootschappen in door koningen geregeerde landen. Beide genootschappen
stelden zich tot taak door het uitschrijven van prijsvragen op velerlei terrein,
antwoorden te krijgen die ‘niet op het oog hebbende de bevordering van be spie -
gelende wetenschappen, maar alleen zoodanigen die daadlijk kunnen worden
in praktijk gebragt en daardoor regtstreeks nut doen’.47 Ook in Middelburg
(1769), Rotterdam (1770) en Utrecht (1778) werden gelijksoortige genoot schap -
pen opgericht.

Voor veterinair Nederland is ongetwijfeld de in 1796 door de Maatschappij
ter Bevordering van den Landbouw uitgeschreven prijsvraag die 25 jaar later
zou resulteren in de stichting van ’s Rijks-Veeartsenijschool in Utrecht, de be -
langrijkste geweest. In deze prijsvraag wordt er de aandacht op gevestigd dat er
in verschillende van de ons omringende landen ‘Vee-Artsenijkundige scholen
onder den naam van Écoles Vétérinaires, waarin de ziekten en kwalen, zoowel
van Paarden als van Runderen, Schapen en andere Dieren onderzogt en indien
mogelijk genezen worden, zijn opgericht die ook in ons land niet dan de groot -
ste nuttigheid hebben kan’.48 Het antwoord op de prijsvraag moet een plan
bevatten ‘naar hetwelk zulk eene stichting onder ons zoude kunnen worden tot
stand gebragt’.49 Het op 7 mei 1799 met een gouden penning bekroonde ant woord
van de Leidse medicus Jan Arnold Bennet zou in 1820 gepubliceerd worden in
de Verhandelingen van de Maatschappij, toen het K.B. tot oprichting van een
veeartsenijkundige school reeds verschenen was.50

47 Ibidem, 25 e.v.; Mathijsen, ‘Veterinaire onderwerpen’, 218- 220; Egter van Wissekerke, ‘De
Oeconomische Tak’, 208.

48 Kroon, Een eeuw Veeartsenijkundig Onderwijs, 26; Paimans, ‘Veeartsenijkunde in Neder -
land’, 18.

49 Paimans, ‘Veeartsenijkunde in Nederland’, 18.
50 Bennet, ‘Ontwerp eener Vee-Artsenijkundige Schoole’; Mathijsen, ‘Veterinaire onder wer pen’,

224. 
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8.5 D E  O N T W I K K E L I N G  VA N  V E T E R I N A I R  O N D E R W I J S

Frankrijk: hoefsmeden en het begin van veterinair onderwijs
Op grond van het voorstel van minister Choiseul werden er vanaf 1769 militaire
leerlingen in Alfort opgeleid om na voltooiing van hun studie gedurende mini -
maal acht jaar dienst te doen in het leger. Met hun komst was de rol van de
‘maréchaux ferrants’ uitgespeeld voorzover het veterinaire werkzaamheden
betrof en waren die officieel alleen nog maar bevoegd als hoefsmid op te tre -
den.51 In de praktijk was de splitsing in de werkzaamheden van paardenarts en
hoefsmid, evenmin als dat het geval was in de humane geneeskunde tussen
chirurgijns en barbiers of veldscheerders, niet zo strikt. Vaak liet de ‘artiste
vétérinaire’ het ‘vuilere werk’, zoals het aderlaten en het bekappen van de hoe -
ven, over aan de hoefsmid, die daar zeker in de eerste jaren meer ervaring in
had.

De hoefsmeden (maréchaux ferrants) werden de personen die de verzorging
en behandeling van zieke paarden op zich namen, als opvolgers van de in de Ro -
meinse tijd in het veterinarium (ziekenstal) werkzame veterinarii of hippi a ters.
Het waren handwerkslieden met weinig status en zonder wetenschappelijke
kennis die het vak ervaringsgewijs vaak van vader op zoon en door schade en
schande leerden.52 De eerste werken over de hoefsmederij verschenen in het
be gin van de zestiende eeuw. De maréchaux ferrants waren dus niet alleen
hoefsmeden, ze zorgden ook voor de gezondheid van de paarden.

In de zeventiende en achttiende eeuw waren de rijkunst en de zorg voor
paar den nauw met elkaar verweven. Iedere ruiter (cavalier) had kennis van de
hippiatrie via mondelinge tradities en dankzij de ruiterscholen waar jonge
adellijke lieden werden ingewijd in de beginselen van de rijkunst.53 Naast deze
officieren waren vooral ook boerenzonen, die wisten hoe met dieren om te gaan,
van belang voor de cavalerie. Het paard was een onmisbaar element in de sa men -
leving (burgerlijk en militair) en zowel een belangrijk middel van transport als
van trekkracht en boerenarbeid, hoewel die laatste, vooral in Frankrijk veel
met behulp van ossen en in Spanje en Italië met muildieren werd verricht.

De kloof die bestond tussen de ouderwetse, empirisch werkende hoef sme -
den en de min of meer op wetenschappelijke wijze werkzame hippiaters, werd
door de oudste zoon van Lafosse père, Philippe Etienne (1739-1820) overbrugd.
Hij werkte al vanaf zijn dertiende in de hoefsmederij van zijn vader en bleek
leergierig. Hij bestudeerde de anatomie van het menselijk lichaam en kreeg
onderricht in de rijkunst. Hij begeleidde zijn vader bij diens ziekenbezoeken en
oefende zich in de handvaardigheden die het beroep van paardenarts vergden.

51 De Lamothe, ‘Essay sur l’histoire des vétérinaires militaires’, 960.
52 Muller, Le cheval dans la cavalérie française, 81.
53 Van Dorssen, ‘De Écuyers’, 1692-1697.
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Bezoeken aan vilderijen en bijwonen van obducties vergrootten zijn kennis van
de anatomie van het paard. Dit had tot gevolg dat hij op achttienjarige leeftijd al
gevraagd werd op zon- en feestdagen anatomiedemonstraties te verzorgen voor
de lichte cavalerie in Versailles. In 1758 nam hij als paardenarts dienst in het leger
en maakte twee veldtochten mee in Duitsland gedurende de Zevenjarige oorlog
(1756-1763). Na terugkeer in Frankrijk schreef hij zich in bij de medische facul teit
van de universiteit van Parijs. In 1767 opende hij op eigen kosten een Amphi -
theater, waar hij lezingen en demonstraties gaf.54

Met de opkomst van de op wetenschappelijke basis gefundeerde medische
wetenschap werd ook de behoefte gevoeld aan een veterinair equivalent, vooral
door de desastreuze uitbraken van veepest in grote delen van Europa tussen 1713-
1719, 1744-1758 en 1768-1786.55 Dat was dan ook de reden dat hoewel Bour ge lat als
écuyer vooral in paarden geïnteresseerd was, minister Bertin hem ervan wist te
overtuigen dat op de op te richten veterinaire scholen zeker ook de verzorging
van vee en de behandeling van veeziekten onderwezen moesten worden. In 1791

gingen de militaire leerlingen na hun studie te Alfort onder de titel van ‘artiste
vétérinaire’ en onderofficier bij de troepen dienen. De afgestudeerden waren
meer handwerkslieden en meer op de praktijk dan op de wetenschap gerichte
personen, precies zoals Bourgelats opzet geweest was.

Na het echec van de Russische campagne nam Napoleon een belangrijk be -
sluit over ‘l’Enseignement et l’Exercice de l’Art vétérinaire’, waarin hij be paalde
dat er vijf veterinaire scholen moeten komen: een van de 1e klasse Alfort en vier
van de 2e klasse te Lyon, Turijn, Aken en Zutphen (de laatste twee zouden ove -
rigens nooit van de grond komen). Op alle scholen werd een driejarige cursus
gegeven die opleidde tot maréchaux vétérinaires. Alleen in Alfort was een aan -
vullende cursus van twee jaar mogelijk die tot médecin veterinair opleidde.56

Was de rol van de hoefsmeden op het veterinaire vlak officieel uitgespeeld,
op dat van de hoefkunde bleef hun functie onveranderd. Ook in hun platte -
lands praktijk bleven ze gewoon functioneren, zoals ze altijd gedaan hadden.
In het leger namen de militaire veterinairen wel de veterinaire werkzaamheden
van de militaire hoefsmeden over.

De eerste veterinaire school
Hoewel het behandelen van zieke en gewonde dieren, vooral van paarden,
natuurlijk al veel langer plaatsvond en er dus al in de oudheid gesproken kon
worden van diergeneeskunde, kan het jaar 1762 beschouwd worden als het ge -
boortejaar van de diergeneeskunde als tak van de moderne wetenschap. Op 1
januari 1762 werd door Claude Bourgelat in Lyon de eerste veterinaire school

54 Dunlop & Williams, Veterinary medicine, 325.
55 Egter van Wissekerke, ‘De Oekonomische Tak der Hollandsche Maatschappij’, 211.
56 De Lamothe, ‘Essay critique sur l’histoire des vétérinaires militaires’, 967.
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ter wereld geopend. Bourgelat (1712-1779)57 was aanvankelijk advocaat die toen
hij ten onrechte een proces gewonnen had, daar zo ontevreden over was dat hij
be sloot de advocatuur te verlaten en toe te treden tot het ‘Corps des Mousque -
taires à Cheval’. Hier vond hij de mogelijkheid zijn passie voor paarden uit te
leven. Zoals eerder vermeld werd hij directeur van de ‘Académie royale d’Équi ta -
tion’ en stelde hij in 1750 voor een veterinaire school op te richten.58 Daartoe
verzocht hij de ‘Conseil Royal de Versailles’ een school te mogen oprichten,
waarop op 5 augustus 1761 de volgende uitspraak volgde: ‘Op het verzoek aan -
geboden aan ‘le Roy en son conseil’59, door de heer Bourgelat inhoudende dat,
nadat hij zich sedert twintig jaar bezig heeft gehouden met de studie van de
ziekten van alle soorten dieren, hij de kennis bezit van de juiste behandeling om
ze te genezen, hetgeen er geleidelijk voor zal zorgen dat de landbouw van het
koninkrijk de middelen krijgt zijn dieren gezond te houden’.60 Het besluit ver -
volgt:

Het is de heer Bourgelat toegestaan een school te stichten in Lyon die tot doel heeft de

kennis en de behandeling van ziekten van runderen, van paarden, van muildieren etc. [te

bevorderen].Voor de stichting van dit instituut, is overeengekomen dat er in de loop van

zes jaar 50.000 pond betaald wordt om de onkosten te betalen van de gebouwen, van een

apotheek, van een laboratorium, van een plantentuin, van de constructie van meerdere

smederijen, van de aankoop van gereedschappen en instrumenten die nodig zijn.61

De steun die Bourgelat van de overheid kreeg zou natuurlijk bij lange na niet
voldoende zijn dit alles te bekostigen, maar uitgangspunt was dat hij er zelf geen
profijt van zou mogen hebben. Het mercantilisme, dat tot ver in de achttiende
eeuw de (protectionistische) economische politiek beheerste, de welvaart moest
bevorderen en de macht van de staat moest vergroten, speelde bij de bescher -
ming van de landbouw en dus bij de bestrijding van besmettelijke veeziekten
geen belangrijke rol, maar was vooral bedoeld om de handel en nijverheid te
steunen. Maar aangezien heel Europa in die jaren geteisterd werd door opeen -
volgende uitbraken van veepest, waardoor enorme schade geleden werd door de
boerenbevolking en de voedselproductie in gevaar kwam, was het dus van groot

57 Mammerickx, Claude Bourgelat; Oldenkamp, ‘Voorgangers’, 16-17.
58 Kreiser, ‘La cendrillon des sciences’, 14.
59 Gaxotte, Le siècle de Louis XV, 378. ‘Le Roi en son conseil’ betekent dat het besluit door de

‘Conseil’op de begane grond van het Château de Versailles genomen was in afwezigheid
van de koning. Wanneer vermeld wordt ‘Le Roi étant en son conseil’ was de koning erbij
aanwezig en was het besluit tijdens de Assemblée op de eerste étage genomen.

60 Chomel, Histoire du corps vétérinaire militaire en France, 36.
61 Hupscher, Les maîtres des bêtes, 33.
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economisch belang dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan zou worden
naar de mogelijkheden van bestrijding van de ‘peste bovine’.62

Op 1 juni 1764 werd Bourgelat benoemd tot ‘Directeur et Inspecteur général de
l’École vétérinaire de Lyon et de toutes les Écoles vétérinaires établies où à établir
dans le Royaume’. Twee dagen later kreeg de school vanwege een konink lijk be -
sluit van 3 juni 1764 het predicaat ‘royale’ om aan te geven dat het instituut onder
directe bescherming stond van de koning, die verwachtte dat de school een
belangrijke ondersteuning van het door veeziekten geteisterde platteland zou
vormen.63 Tussen de twee koninklijke besluiten in werd Bourgelat benoemd
tot ‘Inspecteur Général des Haras royales’.64

De Buffon had in 1749 al geopperd, dat er eens een medicus zou moeten
opstaan, die zich in de ziekten der dieren zou gaan verdiepen waardoor een
studie richting zou kunnen ontstaan en een opleiding gestart zou kunnen worden
voor ‘dierendokters’, verlicht en opgeleid in alle delen van de menselijke ken nis.65

Bourgelat zocht zijn leerlingen echter vooral onder de hoefsmeden ‘avec l’in ten -
tion d’en faire simplement des artistes en leur art’.66 Hij wilde in eerste instantie
een beroepsopleiding voor handwerkslieden opzetten. Hij was van mening dat
er geen chirurgijnen en geen medici moesten worden opgeleid tot veearts, maar
slechts ‘artistes vétérinaires’, hoefsmeden met veterinaire kennis.67 In tegenstelling
tot wat Bourgelat voor ogen stond hadden veel van de buiten landse studenten
die naar de Franse veterinaire scholen kwamen wel een medische of chirur  gische
achtergrond.68 Het empirisme werd verlaten en het nieu we onderricht werd,
ge baseerd op wetenschap en waarneming, daarop afgestemd. Hij schreef een
prospectus Art Vétérinaire die in de Franse kranten verscheen en doorklonk in
heel Europa, waarin hij zijn plannen uiteenzette en de voorwaarden tot toe -
lating duidelijk maakte. Weldra verschenen er door de Deense koning gezonden
leerlingen, leerlingen uit Zweden gestuurd door Linnaeus, hoogleraar in de
medicijnen en de botanie te Uppsala, uit Oostenrijk, Italië, Pruisen en Zwitser -

62 Wilkinson, Animals and disease, 37. De eerste uitbraak van veepest vond plaats in 1711 in Italië
vanuit Rusland via Hongarije en Dalmatië, waarna de ziekte zich in enkele jaren over geheel
Europa verspreidde. Dankzij Giovanni Maria Lancisi (1654-1720), pauselijke lijfarts, die voor -
schriften opstelde om de ziekte in te perken (doden van besmet en ver dacht vee, isolatie en
vermijden van contact, ontsmetten van kribben en drinkbakken etc.) kreeg men in Italië de
ziekte in 1714 onder controle, evenals in Engeland waar Thomas Bates (overleden 1760) lijfarts
van het koninklijk huis, dezelfde maatregelen nam. De Lage Landen bleven echter tot het
einde van de achttiende eeuw door het uitblijven van over heids maat regelen, ten gevolge van
het ontbreken van een centrale overheid, een virus reservoir vormen, van waaruit de om rin -
gen de landen regelmatig door nieuwe uitbraken werden geplaagd (Wikinson p. 53). 

63 Kreiser, ‘La cendrillon des sciences’, 16.
64 Ibidem, 21.
65 De Buffon, Histoire naturelle, Tome 4, 256-257.
66 Chomel, Histoire du corps vétérinaire militaire, 38

67 Offringa, Van Gildestein naar Uithof, I, 14.
68 Kreiser, ‘La cendrillon des sciences’, 22.
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land. Deze leerlingen gingen na drie jaar studie terug naar hun eigen land om
daar als veearts te gaan werken.69 Vaak namen ze het initiatief tot het oprichten
van scholen in hun eigen land. Zo verscheen er in 1773 in Kopenhagen een school
opgezet door Abildgaard, in 1774 in Dresden en in 1775 in Skara (Zweden), in
1777 in Wenen, in 1784 in Hannover, in 1790 in Berlijn en in 1791 in Londen.
Toen in 1821 in Utrecht de opening van ’s Rijks-Veeartsenijschool plaatsvond,
bestonden er al 34 veterinaire instellingen in 15 verschillende Europese landen.70

Bourgelat wilde naast die van Lyon graag een tweede school dichter bij
Parijs. Zijn wens werd vervuld toen in 1765 een tweede ‘École Vétérinaire’ werd
geopend in Alfort (bij Parijs), waarmee het tweede deel van de titel van Bour -
gelat inhoud kreeg. Abituriënten van Lyon en Alfort kregen de titel ‘Privilégiés
du Roy en l’art vétérinaire’. In 1764 kreeg Étienne François hertog van Choiseul-
Amboise (1719-1785), die de Franse buitenlandse politiek, achtereenvolgens als
minister van Buitenlandse Zaken en van Oorlog, van 1758 tot 1770 beheerste,
opdracht van Lodewijk XV in Parijs een school te stichten om hoefsmeden voor
het leger op te leiden.71 Hij belastte Lafosse père met het opstellen van een ‘Plan
d’Instruction’. In 1767 werd door zijn zoon Philippe-Étienne Lafosse in de ‘Écu -
ries Royales’ een ‘École gratuite de maréchallerie’,72 geopend, hetgeen Lafosse
père niet heeft meegemaakt aangezien hij in 1765 was overleden.

69 Dunlop, ‘International dispersal’, 472.
70 Chomel, Histoire du corps vétérinaire militaire, 38; Von den Driesch & Peters, Geschichte der

Tiermedizin, 137: Lyon, 1762; Alfort, 1766; Limoges, 1766 (*1768); Wenen, in 1767 door Scotti
en in 1777 door Wolstein; Turijn, 1769; Göttingen, 1771 (*1777); Kopenhagen, 1773; Padua, 1774

(*1819); Dresden,1774; Skara 1774 (*1886); Giessen, 1777 door Pilger; Hannover 1778 door
Kersting; Freiburg 1783 (*1877); Bologna, 1784; Karlsruhe, 1784 (*1860); Turku, 1786; Ferrara,
1786; Budapest 1787; Marburg, 1784 (*1835); Berlijn, 1790 door Sick en Naumann; München,
1790; Milaan, 1791; Londen, 1791; Würzburg, 1791 (*1869); Modena, 1791 (*1925); Madrid, 1792;
Napels 1798; Charkow; 1805; Bern, 1805; Wilna, 1806 (*1841); St. Petersburg, 1807 (*1883);
Schwerin, 1812 (*1843); Parma, 1815 (*1840); Jena, 1816 (*1846); Zürich, 1820; Stockholm, 1821;
Stuttgart, 1821 door Walz en Herring (*1912); * betekent: weer gesloten. Zie verder Leeflang,
‘An attempt’, 72; Brumme, ‘The emergence of veterinary instruction’, 29. Het onderwijs op de
diverse scholen verschilde aanzienlijk afhankelijk van de achter grond en het oorspronkelijke
beroep van de professoren. Die varieerden van hoefsmid tot cavalerieofficier en van apo the -
ker tot chirurgijn of medicus, hetgeen van invloed was op de wijze waarop het onderwijs
zich ontwikkelde. Ook de reden waarom een school werd opgericht kon verschillen. Zo
werden de scholen in Italië, Denemarken en Nederland vooral ten behoeve van de landbouw
opgericht, terwijl op veel van de Duitse en Spaanse scholen om militaire redenen vooral in
de paardengeneeskunde onderwijs werd gegeven.

71 Quilleriet, La vie et l’œuvre de P.E. Lafosse, 22. 
72 Leeflang, ‘An attempt to summarize’, 71. Ten onrechte stelt Leeflang dat Lafosse in Parijs

een militaire veterinaire school wilde oprichten in 1764 en dat Bourgelat daarom een
nieuwe school in de buurt van Parijs (Alfort) wilde oprichten. Het ‘plan d’instruction’ dat
Choiseul Lafosse liet opstellen was duidelijk gericht op het openen van een school ten
behoeve van de hoefsmeden van de regimenten en zou ook bezocht kunnen worden door
geïnteresseerde burgers. 
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In tegenstelling tot de opdracht die Choiseul aan zijn vader had gegeven, wilde
Lafosse (fils), die aan de ‘Faculté de Médecine’ anatomie en het verrichten van
sec ties geleerd had en bovendien een veel grotere kennis van de hoefsmederij
had dan Bourgelat, hier een ‘Cours d’Hippiatrie’ geven. Bertin probeerde dit tegen
te houden met als argument ‘[...] Que l’ouverture de l’École Royale vétérinaire
d’Alfort promet le plus grande succès’.73 Hij uitte de vrees dat zo’n bastaard school
alleen maar kwaad zou aanrichten, waardoor de omstreken van Parijs met
char latans gevuld zou raken. Lafosse zette toch door en de studenten stroom -
den toe, ook uit Alfort en dan vooral de buitenlandse studenten, onder wie
Schmid en Wolstein. Bertin bleef Lafosse echter tegenwerken en de laatste sloot
in 1770 zijn openbare school en gaf alleen nog les aan particuliere leer lingen.74

Vanaf dit moment was het oorlog tussen Lafosse en Bourgelat, die La fosse door
de machtige vrienden van Bourgelat niet kon winnen. Als de mon stratie van
zijn superioriteit op hippiatrisch gebied boven Bourgelat gaf Lafosse in 1772

Le Cours d’Hippiatrique ou Traité Complet de la Médecine des Chevaux uit, een
prachtig geïllustreerd boek in een oplage van 70.000 exemplaren, waarmee hij
zijn naam als hippoloog vestigt naast die van Ruini, Newcastle, Pluvinel, Winter
en De la Guérinière.75

In 1775 schreef Lafosse Dictionnaire d’Hippiatrique, waarin hij zich afzet
tegen de in Lyon en Alfort verkondigde ideeën, waardoor hij de door hem zo
gewenste positie als leraar of liever nog als directeur van Alfort, als opvolger van
Bourgelat, onmogelijk maakt. Wie het meeste schuld had aan de eindeloze ru zies
tussen Bourgelat en de Lafosse’s is niet te achterhalen. Zeker is dat Bourgelat en
zijn École Vétérinaire in Alfort, dankzij zijn connecties met invloedrijke minis -
ters, al zo’n goede naam hadden dat de kritiek van Lafosse geen invloed had.
Dat gold ook voor Lafosse’s Mémoire sur l’école royale vétérinaire d’Alfort, et
moyens de le remplacer avec beaucoup d’economie pour l’etat waarmee hij in 1789

de regering er toe trachtte over te halen Alfort te sluiten. Hierbij speelde het feit
dat Lafosse uitsluitend in paarden geïnteresseerd was, terwijl de regering een
veterinaire opleiding, waarbij de behandeling van al het groot- en kleinvee aan
bod kwam, voor ogen stond, een grote rol.76

Toen Bourgelat in 1779 overleed, deed Lafosse pogingen de functie van
Bourgelat te krijgen, maar Bertin hield dat tegen. Toch kreeg Lafosse in 1790

erkenning van zijn kwaliteiten in de vorm van de benoeming door Lodewijk
XVI tot ‘Inspecteur Générale Vétérinaire des Remontes de la Cavalérie’.77 In
1820 overleed Lafosse op de leeftijd van tweeëntachtig jaar. Alle auteurs die zich
bezig gehouden hebben met de stichting van de ‘Écoles Vétérinaires’, zijn het

73 Quilleriet, La vie et l’œuvre de P.E. Lafosse, 24.
74 Ibidem, 27.
75 Ibidem, 27.
76 Schrader & Hering, Biographisch-literarisches Lexicon, 234-238.
77 Ibidem, 59.
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er over eens dat het voor de vooruitgang van de diergeneeskunde heel gunstig
was geweest, wanneer Bourgelat en Lafosse samengewerkt zouden hebben: De
professionele bekwaamheid van de hippiater gekoppeld aan de cultuur en de
organisatorische talenten van de oude écuyer leek een mooie combinatie, maar
Bourgelat wilde er niets van weten.78

Militaire studenten
In 1769 kregen alle regimentscommandanten van de cavalerie van Choiseul het
bevel iemand van hun regiment in ‘Alfort’ te detacheren ‘pour y être instruit en
l’Art Vétérinaire’. Ook op de vijf door Choiseul opgerichte rijscholen van de
cavalerie was volgens hem onderwijs in de paardenkennis hard nodig.79 Van de
60 door de cavalerie in Alfort gedetacheerde studenten studeerden er in 1772 45

af.80 De gedetacheerden volgden vier jaar onderwijs en waren verplicht hierna
acht jaar in dienst te blijven als maréchal expert, met de rang van wachtmeester.
Op grond van dit bevel kan Choiseul beschouwd worden als de ‘vader van de
militaire paardenarts’.81

De scholen van Lyon en Alfort kregen een goede naam. Zo schreef Voltaire
(1694-1778) zijn vriend Bourgelat in 1775 om te benadrukken hoe vruchtbaar
de veterinaire instellingen waren: ‘Ik was verbaasd dat vóór u de gehoornde
dieren slechts naar het slager konden en dat de paarden slechts de hoefsmeden
hadden als ‘Hippocrates’; echte hulp ontbrak in de beschaafde landen. U hebt in
uw eentje een eind gemaakt aan deze schande’.82 Ook in de Encyclopédie wordt in
het door Bourgelat zelf geschreven lemma de diergeneeskunde als een belang -
rijke, nieuwe wetenschap beschouwd. ‘De geneeskunde van het paard en die
van dieren in het algemeen, veronderstelt bij diegene die haar uitoefent dezelfde
kwaliteiten en dezelfde studies als die van de geneeskunde van de mens. Deze
kunst is zeer uitgebreid en nog extra moeilijk omdat het dier geen uiting aan
zijn gevoelens kan geven’.83

Vlak voor de Franse Revolutie werden de veterinairen met algemene wel -
wil lendheid beoordeeld. De overheid probeerde zoveel mogelijk het rampzalige
handelen van onwetende genezers in te dammen, terwijl in het leger de zorg voor
de dieren geheel aan de ‘maréchaux experts’ werd toevertrouwd. ‘Maréchaux
experts’ (na 1 januari 1791 werd hun titel ‘artistes vétérinaires’) waren diegenen die
in Lyon of Alfort gestudeerd hadden. Zij waren de enigen die de legerpaarden
mochten behandelen.

78 Ibidem, 82.
79 Deze werden in 1771 alweer gesloten en vervangen door de nieuwe ‘École d’application de

Cavalérie’ of ‘École de Saumur’.
80 Hubscher, Les maîtres des bêtes, 264.
81 Ambert, Esquisses historiques, 76; Chomel, Histoire du corps vétérinaire militaire, 35 e.v..
82 Citaat bij Chomel, Histoire du corps vétérinaire militaire, 43.
83 Diderot & D’Alembert, Encyclopédie, Tome VIII, p. 210, 1765.
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Bij het uitbreken van de revolutie veranderde alles. Vele hoefsmeden en em -
piristen profiteerden van de wanorde en deden zich voor als geschoolde
paardenartsen, zodat er twee soorten van ‘maréchaux experts’ gingen bestaan,
die voortdurend met elkaar overhoop lagen.84 De haat tegen de instellingen van
het Ancien Régime openbaarde zich overal. Lafosse (fils) maakte er gebruik van
en probeerde bij zijn revolutionaire vrienden de onderdrukking van de ‘Écoles
Vétérinaires’ te bewerkstelligen ten faveure van de hoefsmeden, maar tever -
geefs.85

Ook de ‘Societé de Médecine’ deed na de revolutie bij monde van F. Vicq
d’Azyr86 pogingen de diergeneeskunde in de humane medische wetenschap te
incorporeren. Wellicht geïnspireerd door die gedachte deed Talleyrand87 in zijn
rapport over het openbaar onderwijs (1791) het voorstel de geneeskunde en de
chirurgie van de dieren te verbinden met de humane geneeskunde. ‘De grote
principes van de kunst van het genezen blijven hetzelfde, alleen de toepassing
verschilt’. Volgens Talleyrand moest er slechts een soort school komen, waar de
bases van de wetenschap zouden worden gelegd en waar men op verschillende
wijzen alle onderdelen kon perfectioneren. Op die wijze zou de humane ge nees -
kunde zich met de veterinaire moeten bezighouden.88 Er moest, vond Talleyrand,
een opleiding in de ‘Jardin des Plantes’ komen, waar de landbouw, de medische
en de veterinaire wetenschap verenigd waren en in alle medische scholen moest
een veterinaire leerstoel komen. Van dit voorstel kwam niets terecht.

In 1795 bevestigde Ludot, afgevaardigde van de Aube in de Nationale Con -
ventie, het belang van een goede veterinaire opleiding voor de republiek: de
diergeneeskunde moet zich niet beperken tot het genezen van dieren die aan een
ziekte lijden, maar zich ook bezig houden met de opfok, het gezond hou den, de
voortplanting van gedomesticeerde dieren bestemd voor de handel en de land -
bouw. Om te zorgen dat er voldoende leraren zijn moet de republiek ervoor
zorgen dat er voldoende scholen komen en dat de leraren een rechtvaardige
beloning voor hun talenten ontvangen.89

84 Dumas, La cavalérie française, 193.
85 Quilleriet, La vie et l’oeuvre de P.E. Lafosse.
86 Felix Vicq d’Azyr (1746-1794) was een beroemd arts en professor in de anatomie, die zich

met de bestrijding van de veepest bezig heeft gehouden en diverse veterinaire werken heeft
geschreven (o.a. La médecine des bêtes à Cornes (1781). Voor de Encyclopédie methodique
(1772-1832) van de uitgever Pancoucke verzorgde hij het lemma over het paard.

87 Charles Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838) was een belangrijk politicus en diplo -
maat. In 1791 schreef hij een omvangrijk rapport over het openbaar onderwijs. Na een korte
carrière als bisschop van Autun bleek hij in de politiek een opportunist pur sang, die zowel
tijdens (uitgezonderd onder Robespierre) als na de revolutie en ook onder het Con su laat,
het Empire en onder Lodewijk XVIII belangrijke posities bekleedde.

88 Ambert, Esquisses historiques, 68.
89 Ibidem, 69.
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Het veterinaire onderwijs bleef een op zichzelf staand deel van onderwijs en we -
tenschap, hoewel de banden met de humane geneeskunde vrij nauw bleven. Zo
nauw zelfs dat ook tegenwoordig nog de president van de ‘Jury de Thèse’ (pro -
motiecommissie) voor een veterinaire dissertatie in Frankrijk een professor
van de medische faculteit moet zijn, met twee veterinairen als assessoren.90 Dit
is ongetwijfeld een overblijfsel uit een ver verleden, toen de diergeneeskunde
als wetenschap stiefmoederlijk behandeld werd door de beoefenaren van de
humane geneeskunde. Hetgeen Kreiser zijn artikel over de professionalisering
van het veterinair beroep in de achttiende en negentiende eeuw in Frankrijk,
nog in 1997 de titel ‘La cendrillon91 des sciences’ deed geven.92

De toelatingseisen voor potentiële leerlingen waren niet zwaar. Ze moesten
tussen de zestien en vijfentwintig jaar oud zijn, ze moesten gezond en van on -
besproken gedrag zijn, ze moesten kunnen lezen en schrijven en liefst iets van
hoefkunde afweten. Dat laatste was in het algemeen wel het geval want veel van
de leerlingen waren zonen van hoefsmeden.93 Vanaf 1780 werd een speciale cursus
in Alfort gegeven, ten behoeve van schilders en beeldhouwers.94 De ‘École de
principes relatifs à la fidèle représentation des animaux domestiques’, waar
anatomische tekeningen werden gemaakt en het natuurgetrouw weergeven van
dieren werd onderwezen. De leiding berustte aanvankelijk bij een kunstenaar,
G.C. Goiffon (na 1820 bij N.H. Jacob), terwijl een oud-leerling van Alfort, A.F.
Vincent, verantwoordelijk was voor de drie afbeeldingen in Élémens de l’Art
Vétérinaire van Bourgelat met de ‘proportions géométrales du cheval’, waarop
de hippometer was gebaseerd. Hierop wordt een paard van voren, van achteren
en van opzij afgebeeld, waarbij de verschillende lichaamsdelen in hun ideale
verhouding tot de hoofdlengte staan aangegeven (zie hoofdstuk 4).95 De cursus
werd tot 1836 gegeven.96

De militaire veterinairen hadden in het Franse leger weinig aanzien. In rang
stonden ze onder handwerkslieden als de meesterkleermaker, de -laarzen-, de
-wapen-, de -sporen-, de -zadel- en de meesterbroekenmaker en natuurlijk
onder de chirurgijn, allemaal functies waar geen langjarige studie voor vereist
was. Maar in 1799 maakten de ‘artistes vétérinaires’ promotie, althans op papier,
want op de ranglijsten passeerden ze, om onduidelijke redenen, in één keer alle
bovengenoemde maîtres, om te eindigen direct achter de ‘chirurgins de 3e clas se’
die geen vooropleiding genoten hadden. Hun rang bleef overigens, on ver an -

90 Hubscher, Les maîtres des bêtes, 78. 
91 Assepoester.
92 Kreiser, ‘La cendrillon des sciences’, 20 (noot 52).
93 De Lamothe, ‘Essay critique’, 968.
94 Raillet & Moulé, Histoire de l’École d’Alfort, 277-280. 
95 Bourgelat, Élémens de l’art vétérinaire, 356.
96 Raillet & Moulé, Histoire de l’École d’Alfort, 36.
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derd, die van onderofficier. Dit had niet alleen consequenties voor de hoogte
van hun salaris, maar ook voor het gezag dat ze bezaten en de autoriteit die
ze uitstraalden. Iedere officier kon desgewenst de adviezen van de paardenarts
voor wat betreft voeding, huisvesting, onderhoud van en oefeningen met de
paarden naast zich neer leggen. Dat werd nog in de hand gewerkt door het feit
dat het nuttig effect van de wetenschappelijk opgeleide, jonge paardenarts in de
dagelijkse praktijk toch vaak geringer was dan dat van de hoefsmeden, die door
hun jarenlange praktische ervaring nuttiger adviezen konden geven. Zelf stan -
dig optreden van de paardenarts werd niet verwacht, laat staan op prijs gesteld.
In de Instruction de 10 fevrier 1806 betreffende de taken van de paardenarts
bij de cavalerieregimenten en de treinen van de genie en de artillerie wordt in
artikel 39 vermeld: ‘De ‘artiste vétérinaire’ zal geen enkel duur middel toedienen
en geen enkele grote operatie verrichten, zonder daar van te voren van de offi -
cier die daarmee belast is, toestemming gekregen te hebben. [...]’. Deze zal er
rekening mee houden of de behandeling niet meer zou kosten dan het paard
waard is.97

Begrijpelijk is dat de reacties van de militaire veterinairen niet positief zijn
over het gebrek aan waardering voor hun werk. Zo vroegen P. Chabert (1737-
1814)98 en C.M.F. Fromage de Feugré (1770-1812)99 zich af of ‘de taak van de
mi li taire veterinairen niet nuttig genoeg was om enige aanmoediging te ver -
dienen en zou het overdreven zijn als ze dezelfde rang zouden krijgen als de
apothekers en de chirurgijns van de laagste klasse of zelfs die van de assistent
van de militaire arts?100 En in 1804 klaagde J.B. Gohier (177?-1819) die van 1799

tot 1802 als paardenarts bij een cavalerieregiment diende en in 1809 professor
in Lyon werd in zijn Mémoire sur les causes qui dans la cavalérie donnent lieu à
la perte d’une grande quantité de chevaux over de plaats van de paardenarts in
het leger.101

97 Pigeard, ‘Vétérinaires militaires et maréchaux ferrants 1800-1815’, 15. 
98 Chabert die in Lyon gestudeerd had, volgde in 1779 Bourgelat op als directeur van Alfort.

Zie voor zijn opstelling ten opzichte van kwade droes hoofdstuk 11.
99 Fromage de Feugré studeerde in Alfort en maakte als militair paardenarts diverse veld toch -

ten mee, waarvan de veldtocht naar Rusland fataal voor hem afliep. Hij was enige jaren
professor in Alfort.

100 Vogeli, Des vétérinaires militaires en France, 3.
101 Pigeard, ‘Vétérinaires militaires et maréchaux ferrants 1800-1815’, 15. Gohier beklaagt zich,

enkele jaren nadat hij de dienst verlaten heeft, over het gebrek aan aanzien en waardering
voor de veterinairen: ‘Het lijkt of de ‘art vétérinaire’ een ambacht voor handwerkslieden
is, omdat men het plaatst tussen de zadelmakers, wapensmeden, kleermakers […]. Zou men
zich niet moeten afvragen waarom een chirurgijn van de 3e klasse, die vaak geen enkele
cursus heeft gevolgd, de rang van officier heeft, terwijl de “artiste vétérinaire”, die leraar
op een school is geweest, de rang van een eenvoudige wachtmeester heeft’. 
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Dat de rol die de veterinairen in de napoleontische tijd gespeeld hebben be -
trekkelijk gering is geweest, is in de eerste plaats natuurlijk toe te schrijven aan
het feit dat de veterinaire wetenschap zich nog op een zeer laag niveau bevond,
nog bijna in in statu nascendi verkeerde. Hetzelfde gold overigens ook voor de
humane geneeskunde, waar ook de kennis ten aanzien van de ziekteverwekkers
veelal ontbrak, evenals de mogelijkheid met effectieve medicijnen genezing te
bewerkstelligen. Veel van de behandelingen, zoals aderlaten, branden, behan -
de lingen met blaartrekkende, scherpe of kwikhoudende zalven, het zetten van
drachten en het verrichten van trepanaties bij malleus (zie hiervoor hoofdstuk
11) waren op zijn best niet nadelig voor de patiënt. Daarnaast was de positie
van de veterinair in de militaire hiërarchie dermate ondergeschikt, dat zijn
aanbevelingen ten aanzien van hygiëne en gezondheidsbewaking vaak door
hun superieuren niet werden overgenomen.

Dat in de hogere legerkringen aan het nuttig effect van het optreden van de
veterinairen in de periode 1762-1874 ook al getwijfeld werd, moge blijken uit de
verklaring van generaal de Préval, Inspecteur Général de Cavalérie en ‘Maître des
Requêtes au Conseil d’État’ [berichtgever bij de staatsraad], die in 1811 ver klaarde
‘[...] dat men in het korps het belang van de veterinairen en de behoefte dat ze
zeer capabel moesten zijn, overdreef; zeer zelden, zelfs in vredestijd, behandelde
men langdurig zwaar zieke paarden; de prijs van de voeding en de medicijnen,
vergeleken met de waarde van het paard, de onzekerheid van zijn genezing en
wat men moest doen om die te verkrijgen, als dat al zou lukken, deden bijna
altijd besluiten tot verkoop’.102 Al met al een niet al te positieve beoordeling van
het nut van de paardenarts, die met zijn geringe gezag, de beperkte mogelijk -
heden en de stand van de veterinaire wetenschap in die tijd ook niet veel kansen
kreeg daar verbetering in aan te brengen. De beweeglijkheid van de troepen op
campagne en de hoeveelheid paarden die verzorgd moesten worden, ver plicht ten
ertoe de erg zieke paarden achter te laten. Het belangrijkste was dat men van
de paarden gebruik kon maken en wat dat betreft was de ervaring van de
onderwijzende officieren en de paardenhandelaars van groter belang dan alle
theorieën. ‘Nooit kun je een paard beter beoordelen dan wanneer je veel gere -
den hebt en het paard onder de chambrière103 en de zweep hebt laten draven’.104

Hoewel het voor de acceptatie van de diergeneeskunde in de wetenschappe lijke
wereld gunstig was dat in 1840 de veterinair Eloy Barthélémy105 gedurende vijf
maanden de functie van president ad interim van de ‘Académie de Médecine’

102 Ibidem, 15.
103 Dresseerzweep.
104 Pigeard, ‘Vétérinaires militaires et maréchaux-ferrants’, 15.
105 Hubscher, Les maîtres des bêtes, 100 en 250; Schrader & Hering, Biographisch-literarisches

Lexicon, 26. Eloy Barthélémy (1785-1851) studeerde in Lyon, diende als paardenarts onder
andere in 1810 in Amersfoort, waarvandaan hij diverse bijdragen naar Fromage de Feugré
stuurde voor diens tijdschrift Correspondance sur la conservation et l’amélioration des
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bekleedde, zou het tot ver in de negentiende eeuw duren voordat de militaire
paardenarts in de officiersrangen van het leger zou worden toegelaten.

In 1852 merkte maarschalk Armand Leroy de Saint-Arnaud nog op: ‘La
position des vétérinaires est insuffisante en égard aux longues et savantes études
qu’ils devaient suivre’.106 Maar in datzelfde jaar werd door de dan nog president
van de republiek, Karel Lodewijk Napoleon Bonaparte even voordat hij keizer
van Frankrijk werd, besloten dat zij een officiersrang krijgen. Hetgeen ook wel
terecht was, want door de vooruitgang van de wetenschap en de kwaliteit van
hun kennis, waren ze niet meer te vergelijken met de ‘artistes vétérinaires’ van
1813, waarmee niets tekort gedaan wordt aan het goede werk van hun voor gan -
gers uit die tijd.107

Hoe waren de ontwikkelingen in de andere Europese landen? Zoals hier boven
al beschreven is, waren overal vandaan studenten naar Frankrijk gekomen om
de lessen in Lyon of Alfort te volgen om na voltooiing van hun studie in hun
eigen land de diergeneeskunde te bedrijven. Belangrijker was echter dat een aan -
tal ambitieuze abituriënten met steun van de overheid na terugkomst in hun
geboorteland daar nieuwe veterinaire opleidingsinstituten openden.

Duitsland
Bij de Beierse artillerie zou in de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) van 1632 tot
1648 al een Rossarzt in dienst geweest zijn. In 1664 werd bij de artillerie van de
‘Reichsarmee’ een paardenarts aangesteld.108 Wonderlijk dat evenals veel later
in de Republiek der Verenigde Nederlanden de eerste paardenarts niet bij de
cavalerie werd aangesteld, maar bij de artillerie.

In Pruisen en Beieren was vóór die tijd de verzorging van de legerpaarden
toevertrouwd aan de Fahnenschmied (regimentssmid) of de Kurschmied (hoef -
smid). Maar in 1777 was het een Kurschmied al toegestaan met behoud van
loon voor drie jaar de diergeneeskundige colleges in Wenen te volgen om na af -
loop van de studie als Oberschmied (= paardenarts) bij zijn regiment terug te
keren. De Thierarzneischule (1790) van München had naast twintig burger -

animaux domestiques, dat in 1810-1811 verscheen. In 1813 werd hij hoogleraar in Alfort. In
1825 ging hij praktiseren in Parijs, waar hij lid werd van de ‘Académie de Médecine’ en in
1840 als eerste dierenarts, president van deze academie. Daarnaast was hij president van
de Société centrale de médicine vétérinaire; Von den Driesch & Peters, Geschichte der
Tiermedizin, 174. Barthélémy toonde in 1849 samen met François Saint-Cyr (1824-1892),
hoogleraar diergeneeskunde te Lyon, de besmettelijkheid aan van paard op mens van
chronische malleus, bij een dierenarts die na behandeling van een paard met malleus zijn
handen niet waste en na een drie maanden durend ziekbed stierf. 

106 Bocquet & Devautour, ‘Historique de Service vétérinaire’, 297.
107 De Lamothe, ‘Essay critique’, 970.
108 Von den Driesch & Peters, Geschichte der Tiermedizin, 193.
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leerlingen acht militaire leerlingen109 (hoefsmeden, één van ieder van de acht
cavale rie regi menten) die na drie jaar studie (vanaf 1805) als Oberleutnant (eerste
luitenant) bij hun regiment terugkwamen. In 1810 werd de titel Oberschmied
afgeschaft en werd het Pferdarzt, in 1829 Veterinärarzt en in 1873 Veterinär. Al
vrij vroeg kreeg de paardenarts in het Pruisische en Beierse leger dus de rang
van officier.110

Engeland
De eerste editie van de Encyclopaedia Brittanica (1768-1771) vermeldde onder
het lemma ‘Farriery’:

[...] farriery, the art of curing the diseases of horses. The practice of this useful art has been

hitherto almost entirely confined to a set of men who are totally ignorant of anatomy, and

the general principles of medicine. It is not, therefore, surprising that their prescriptions

should be equally absurd as the reasons they give for administering them. It cannot, indeed,

be expected that farriers, who are almost universally illiterate men, should make any real

progress in their profession [...].111

Een weinig optimistische kijk op de toekomst van de verzorging van de leger -
paarden, die evenals in de rest van Europa aan ongeletterde hoefsmeden was
toevertrouwd.

Ook in Engeland werden, evenals in andere Europese landen, eind acht tien de
eeuw wetenschappelijke genootschappen opgericht om het leven van plant en
dier te bestuderen vanuit een wetenschappelijke benadering. Zo erkende een
groep van rijke edelen, de Odiham Agricultural Society of Hampshire, het
belang van en de behoefte aan radicale verbeteringen in de opleidingen. Tijdens
een bijeenkomst in 1785 werd een motie van Thomas Burgess112 aangenomen,

109 Von den Driesch & Peters (p. 193) stellen dat de ‘Thierarzneischule zu Berlin’ in 1790

hauptsächlich ten behoeve van de cavalerie opgericht zou zijn, doch gezien de verhouding
militaire en burgerleerlingen lijkt dat toch niet het geval te zijn geweest. Dat het belang
voor de cavalerie bij de oprichting van andere scholen in Europa een zeer belangrijke rol
gespeeld zou hebben, zoals zij zeggen, is ook twijfelachtig en kan misschien gelden voor
de scholen in Duitsland. Bij de oprichting van de twee Franse scholen was dat zeker niet
het geval, terwijl betwijfeld mag worden of Linnaeus zijn studenten naar Alfort stuurde
met als voornaamste doel dat zij bij terugkomst in Zweden daar veterinaire scholen ten
behoeve van de cavalerie zouden stichten. Ook na de oprichting van ’s Rijks-Veeartsenij -
school in Utrecht duurde het drie jaar voordat de eerste militaire leerlingen daar een
opleiding zouden gaan volgen. 

110 Lindner, ‘Das Veterinärwesen’, 410.
111 Jones, ‘The re-enactment of past thought’, 307.
112 Thomas Burgess (1756-1837) was een Engelse auteur, filosoof, Bisschop van Saint David’s

en Salisbury.
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die beschouwd kan worden als de aanzet tot de stichting van het Camden Town
Veterinary College in Londen in 1791:

[...] that Farriery, as commonly practiced, is conducted without principle of science and

greatly to the injury to the noblest and most useful of our animals. That the improvement

of Farriery established on a study of the Anatomy, diseases and cure of cattle, particularly

Horses, Cows and Sheep, will be an essential benefit to Agriculture and will greatly improve

some of the most important branches of national commerce, such as Wool and Leather

[...].113

Een bezoek aan Alfort van een van de leden, de landbouwkundige Arthur Young
die werd rondgeleid door Chabert, maakte duidelijk dat ‘The improvement of
Farriery would be most effectivily promoted by a regular education in that art
on Medical and Anatomical priciples’. Het viel hem op dat er meer dan 100 stu -
denten waren, uit vele verschillende landen, maar niet één uit Engeland. Er
werd contact gelegd met Benoit Vial de Saint Bel,114 een Franse dierenarts die
les gaf in Alfort.

Door Granville Penn die zich er eerder al over had verbaasd dat de medische
verzorging van de paarden aan hoefsmeden werd toevertrouwd en zich afvroeg
wie op het idee zou komen een dergelijke verzorging bij de mens aan een schoen -
maker toe te vertrouwen, werd Vial (die in Engeland bekend zou worden onder
de naam Sainbel) overgehaald professor te worden aan het op te richten ‘Vete -
rinary College’ in Londen, waar studenten tegen betaling van collegegeld in
drie jaar opgeleid zouden worden tot veearts. Een jaar later – in 1792 – werd de
school geopend met vier leerlingen en al snel daarna overleed Sainbel aan kwade
droes. Hij werd opgevolgd door John Hunter, die na drie maanden overleed. Als
zijn opvolger werd E. Coleman (1765-1839) benoemd die bekendheid genoot
als wondarts en vanwege zijn asfyxie experimenten115 met honden en katten, maar
verder geen veterinaire ervaring had. Coleman kreeg, in kringen die er voor hem
toe deden, al snel een goede naam.116 Hij verdiepte zich in het hoefbeslag van het
paard, publiceerde over anatomie en ziekten van de paardenhoef en speelde,

113 Dunlop & Williams, Veterinary medicine, 344.
114 Wilkinson, Animals and disease, 92. Benoit Vial die zijn naam verfraaide door er de naam

van zijn geboorteplaats aan vast te plakken, had in Lyon en Alfort gestudeerd. Er is ge -
twijfeld aan zijn competentie, maar later onderzoek zuiverde hem grotendeels van die
blaam. Zijn slechte beheersing van de Engelse taal vormde een groot probleem, maar
belangrijker was het feit dat hij geen ondersteuning kreeg omdat er geen geschikte kan -
di daat-leraren waren. Toen hij in 1793 stierf werd hij opgevolgd door John Hunter, die op
zijn beurt na drie maanden overleed. 

115 Verstikkingsproeven.
116 Dunlop & Williams, Veterinary Medicine, 346; N.N., ‘Royal Army Veterinary Corps’, 1-4.,

http://www.army.mod.uk/medical/royal_army_veterinary_corps/rave_history/9-2-2005. 
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dank zij de goede naam die ‘zijn’ College’ kreeg, een belangrijke rol bij het ver -
krijgen van de officiersrang van de militaire paardenarts in het Engelse leger in
1797, waardoor vele goed opgeleide, jonge mannen enthousiast werden gemaakt
veeartsenij te gaan studeren. Hij werd benoemd tot Veterinary Surgeon-
General van het Engelse leger ‘[...] to improve the practice of farriery in the
Corps of Cavalry’, en zorgde er in die functie ook voor dat de ventilatie in de
cavaleriestallen verbeterd werd, waardoor uitbraken van kwade droes minder
vaak voorkwamen.

Opvallend is het redelijk gunstige oordeel over Coleman in diverse con tem po -
raine bronnen, vergeleken met dat van Lise Wilkinson117: ‘He ran the school, to
no body’s advantage save his own, and with a minimum of background knowl -
edge, for nearly fifty years until his death in 1839’. Een van zijn eerste acties bij
zijn aanstelling was het verkorten van de studieduur tot enkele maanden in
plaats van de drie jaar, die Sainbel voor ogen had gestaan. Zogenaamd omdat
het land, in verband met de oorlog met Frankrijk die februari 1793 uitbrak, veel
paardenartsen nodig had. Coleman beschouwde diergeneeskunde ook verre
inferieur aan de humane geneeskunde en vond het paard eigenlijk het enige dier,
dat überhaupt de moeite van genezen waard was. De enkele publicaties die hij
over het paard schreef, geven blijk van onwetendheid op dat gebied. Maar
gesteund door de curatoren van de school bleef hij, ondanks tegenwerking van
zijn beroepsgenoten, tot aan zijn dood in functie.

De eerste paardenarts die in het Engelse leger (bij het 11th Regiment Dra -
goons) werd aangesteld was John Shipp op 25 juni 1796, een datum die wordt
beschouwd als de oprichtingsdatum van de Royal Army Veterinary Corps.118 Het
leger subsidieerde het ‘College’ flink waardoor het aantal studenten snel steeg
en er na vijf jaar al 44 afgestudeerden dienst deden in het leger. De rang van de
paardenarts was cornet, met promotie tot luitenant na tien jaar en tot kapitein
na twintig jaar. Na de napoleontische oorlogen werd de subsidie gestopt en was
het afgelopen met de toestroom van paardenartsen in het leger. Van 1816 tot
1825 werden er nog maar vier nieuwe benoemd. Om toch voldoende studenten
te houden verlaagde Coleman het collegegeld én de eisen waaraan de studenten
moesten voldoen, hetgeen tot gevolg had dat het niveau van de afgestudeerden
aanzienlijk daalde, een ontwikkeling die tot eind negentiende eeuw zou duren.

Nederland
In de zeventiende en achttiende eeuw was de administratie van het leger toe ver -
trouwd aan de korpscommandanten, die voor een bepaalde hoeveelheid geld
hun manschappen en paarden voltallig moesten houden. Naast huursoldaten
be noem den zij ook hun hoefsmeden en ‘hen die eenige kunde hadden van de

117 Wilkinson, Animals and disease, 97.
118 Cadoux, La cavalérie brittanique, 174.
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behandeling van zieke paarden’ (de koersmeden, paardenmeesters of paarden -
doctors).119 In 1792 is er voor het eerst sprake van speciale personen die belast
zijn met het behandelen van zieke paarden. Bij ieder regiment gardes te paard,
gewone cavalerie en dragonders en huzaren was een paardenmeester met de rang
van wachtmeester ingedeeld. Vanaf 1793 is dit ook bij het pas opgerichte Korps
rijdende artillerie het geval. Bij de reorganisatie van het leger van de Ba taafse
Republiek kwamen de paardenmeesters niet meer op de staten van cavalerie en
artillerie voor.

Op 8 januari 1806 ging er van een commissie van de Nationale Neder land sche
Huishoudelijke Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Haarlem, sinds 1795

de nieuwe en nog steeds bestaande naam voor de Oeconomische Tak der Hol -
land sche Maatschappij der Wetenschappen, een circulaire uit:

Hoe dat reeds sedert lange tijd het gebrek aan kundige Veeartzen, niettegenstaande alle

pogingen tot wegneming van het zelve, zoo door het bestuur als door de onderscheiden

Maatschappijen hier te lande aangewend, deszelfs nadeelige invloed ook in dit gewest op

het sterkst doen gevoelen. De landman immers die het ongeluk heeft van zijn vee door

ziekten te zien aangetast, is en blijft blootgesteld, om deszelfs herstelling alleen aan de

krachten der natuur toe te vertrouwen, ofwel in verre de meeste der gevallen zijne toevlugt

te nemen tot Veeartzen die van voorbereidende theoretische kundigheden geheel ontbloot,

hunne denkbeelden aangaande den aard der ziekten, en de wijze der geneezing meer uit

ingezogen vooroordelen en voorouderlijke begrippen, dan wel uit de gesteldheid van het zieke

dier zelve, ontleenen. Van hier dan ook die zonderlinge en somtijds geheel tegen strij dige

zamenstelling van recepten, van hier die ongelukkige uitwerkselen welke men dagelijks

ontmoet.120

De empiristen, die te vergelijken waren met de barbier-chirurgijns bij de humane
geneeskunde, hielden zich op het praktisch terrein bezig met diergeneeskunde, op
het theoretische terrein waren het vooral de medici die daartoe door de over heid
uitgenodigd werden.121 De Leidse medicus Bake merkt over de diergeneeskunde
op: ‘Deeze in ons Vaderland zoo belangrijke tak der geneeskunde wordt, tot
nog toe veel te gering geächt, zij blijft nog, helaas!, in de handen van ruwe
paarde smeden en lompe koe-doctors overgegeeven’.122 Het was duidelijk dat er
maat regelen genomen dienden ter worden om aan deze onbevredigende
situatie een einde te maken.

Op 18 december 1806 bepaalde koning Lodewijk Napoleon dat er in Leiden
een Rij- en Veeartsenijschool moest komen, waaraan per 21 juli 1807 een paar -

119 Schimmel, ‘Korte geschiedenis’, 40.
120 Frijhoff, ‘Een weinig bekend hoofdstuk’, 115.
121 Koolmees, ‘De professionalisering van het veterinair beroep’, 152.
122 Frank, Geneeskundige staatsregeling, III, 86.
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denarts met een officiersrang verbonden moet zijn. In het Naamregister der
Officieren van de Koninklijke Hollandsche Armée over den Jare 1808 (p. 232) komt
de naam Thielleman voor als vervuller van deze functie, zonder vermelding
van zijn rang. Of hij gestudeerd heeft is niet duidelijk, maar gezien het feit dat
hij in het Officiersboekje staat, is het niet onmogelijk.123 ‘Van ieder Esquadron
Cavallery [moest] een officier en een onderofficier naar dezelve school worden
gezonden ten einde er de bekwaamheden te verkrijgen welke voor een goed
officier-instructeur der cavallery benodigd is en ook zal er door ieder regiment
een officier en een onderofficier voor de [Leidse] veeartsenijschool gefourneerd
worden’.124 De instructie duurde zes maanden. Dit was dus de eerste Holland sche
Rij-school of Rijdschool, later de ‘Koninklijke Militaire Rijdschool’ en ‘Instru c tie -
school voor de troepen te paard’. De Leidse Rij- en Veeartsenijschool bestond niet
lang. Op 19 januari 1807 werd de geplande Veeartsenijkundige school verplaatst
naar Zutphen en de Rijschool in 1808 naar Den Haag, waar deze in 1810 werd
opgeheven.

Bij het regiment Gardes te paard wordt in 1807 melding gemaakt van een
naam  loze paardenarts, die qua rang tussen de trompetter-majoor en de chi -
rur gijn stond en dus tot de onderofficieren behoorde. Of hij hoefsmid was of
aan een veterinaire school had gestudeerd is niet te achterhalen. Gedurende
zijn koningschap liet Lodewijk Napoleon voor het Hollandse leger enkele ‘ma ré -
chaux experts’ uit Frankrijk komen, maar hun namen zijn evenmin bekend.
Tevens werd door hem een viertal jongemannen naar Alfort gestuurd om op
staatskosten te studeren,125 terwijl in Zutphen een school voor vee artse nij kun -
dig onderwijs werd gestart. Veel verder dan die start is het niet gekomen.126

Vanaf 1805 waren door een groep Gelderse edelen, van wie E.F. baron van
Heeckeren van Enghuizen (1755-1831) en A.P.R.C. baron van der Borch van Ver -
wolde (1766-1836) de belangrijkste waren, pogingen gedaan, een veterinaire school
in Zutphen te openen.127 In het ontwerpplan voor die school staat in artikel 11 te
lezen: ‘[De lessen] moeten bevattelijk zijn en geschikt om uit de eenvoudigste
boer (mits met lust en vermogen voorzien) een Veearts te kunnen vormen, om
alzoo tot nut van den landman waartoe dit Instituut eigentlijk geschikt is te
kunnen dienen’.128

123 ‘Merkwaardige data’, 1917, 231. Hier staat bij 11 juni 1807 vermeld: ‘De eerste paardenarts
met de rang van officier door koning Lodewijk Napoleon benoemd. Vermoedelijk was dit
J. Thielleman. Paardendoctor bij de Koninklijke Rijschool te ’s-Gravenhage (Zie Konink -
lijke Almanak 1809, p.425). Maar zekerheid omtrent zijn rang is er niet, zelfs niet over de
stad waarin de school zich bevond.

124 Steenkamp, De Nederlandse Rijscholen, 12.
125 Frijhoff, ‘Noord-Nederlandse leerlingen’, 372.
126 Schimmel, ‘Korte geschiedenis’, 43; Frijhoff, ‘Een weinig bekend hoofdstuk’, 108.
127 Frijhoff, ‘Een weinig bekend hoofdstuk’, 103; Kroon, ‘De voorbereiding en de oprichting’, 38.
128 Frijhoff, ‘Een weinig bekend hoofdstuk, 118.

214 HOOFDSTUK 8 – VETERINAIR ONDERWIJS EN MILITAIRE PAARDENARTSEN

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:04  Pagina 214



215

November 1809 waren er enige ‘élèves’ die in Zutphen scheikundeles kregen
van de plaatselijke apotheker F. van Beek.129 Ook gaf de in Berlijn gestudeerd
heb bende paardenarts H.C.A. Schultze, afkomstig uit Westfalen, les aan een
paar leerlingen.130 In 1810 werd het koninkrijk Holland bij Frankrijk ingelijfd en
werden paardenartsen op gelijke wijze als in Frankrijk behandeld. Ook werden
enige Franse veeartsen naar ons land gehaald, de meesten daarvan hadden niet
in Lyon of Alfort gestudeerd. In een decreet van Napoleon van 15 januari 1813

werd bepaald dat er naast de keizerlijke veeartsenijschool van de eerste klasse in
Alfort en die van de tweede klasse in Lyon ook in Turijn, Aken en Zutphen ook
een school van de tweede klasse moest komen, maar die van Aken en Zut phen
zijn niet gerealiseerd.131

In de korte tijd van haar bestaan leverde de Zutphense school geen afge -
studeerde veeartsen af, want na het vertrek van de Fransen in 1813 besloot de
regering in Den Haag dat het beter zou zijn wanneer een veeartsenijschool in
het centrum van het land opgericht zou worden, ook al omdat een nauwe band
met een naburige medische faculteit verkieselijk was, zodat uiteindelijk voor
Utrecht gekozen werd.132

Tijdens het Koninkrijk Holland waren er al wel vijf studenten naar Alfort ge -
stuurd om op kosten van het Fonds voor den Landbouw te studeren.133 Ook

129 Onder die leerlingen bevond zich H.J. Ludwig (1791-1850) die gedurende een jaar de lessen
volgde en later (26 september 1816) de eerste paardenarts zou worden van het Nederlandse
leger. Schimmel, ‘Korte Geschiedenis’, 43.

130 Kroon, ‘De voorbereiding en de oprichting’, 42-43; Schimmel, ‘Korte geschiedenis’, 43.
Door Schimmel wordt Schultze ‘professeur’ genoemd, een wat verheven titel voor een leraar
met slechts enkele leerlingen, maar misschien kunnen de ‘professeurs’ uit de beginjaren
van Lyon en Alfort ook beter gewoon leraren genoemd worden; de Franse taal maakt
geen onderscheid tussen de begrippen ‘leraar’ en ‘professor’. Kroon meldt dat hij afwisse lend
‘lector’, onderwijzer’, en ‘professeur’ wordt genoemd. In 1808 wordt F.K.A. Schulte door de
‘Leidsche commissie tot examinatie der Veeartsen’ tot veearts der 2e klasse be noemd en in
1815 tot veearts der 1e klasse. Of dit een en dezelfde persoon is als eer der genoemde
Schultze, is niet te achterhalen. Zeker is dat ‘professor’ Schultze in 1812 na drieënhalf jaar
onderwijs in Zutphen weer verdwijnt. Frijhoff, ‘Een weinig bekend hoofdstuk’, 103.

131 Frijhoff, ‘Een weinig bekend hoofdstuk’, 104; Kroon, ‘De voorbereiding en de oprichting’,
38; Offringa, Van Gildestein naar Uithof, I, 33.

132 Frijhoff, ‘Een weinig bekend hoofdstuk’, 105-108. Op 19 augustus 1813 bezocht J.B. Huzard
(1755-1838) als ‘Inspecteur-generaal van de keizerlijke veeartsenijscholen’ Zutphen om te
kijken of die stad geschikt was als vestigingsplaats voor een veeartsenijschool. Op grond
van zijn positieve oordeel keurde de minister zijn plan op 29 oktober 1813 goed, maar op
24 november van datzelfde jaar werd Zutphen bevrijd en verdwenen de Franse plannen
in de prullenbak.

133 Oorspronkelijk ‘Veefonds’ geheten, dat in 1799 was opgericht om de veehouders schade -
loos te stellen als hun runderen in verband met de veepest geruimd moesten worden. De
veehouders droegen aan dit fonds bij middels een belasting die zij naar rato van het aantal
van hun runderen moesten betalen. De naam werd in 1806 veranderd in Fonds voor den
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gingen er tussen 1806 en 1812 veertien studenten op eigen kosten naar Alfort.134

Op verzoek van De Caulaincourt gingen er op kosten van het ministerie van
Oorlog ook vier studenten naar Alfort, van wie er twee in 1811 afstudeerden. Een
van hen kwam bij het 1e regiment kurassiers en deed in 1816 examen voor de Leid -
sche Commissie en werd paardenarts der 2e klasse. In totaal zijn er tussen 1806 en
1811 23 Nederlanders in Alfort geweest waarvan er slechts zeven hun di ploma
haalden, onder wie Dingeman van der Vliet (1811), wiens college dic taat nog ter
sprake zal komen.135 Het lage percentage geslaagden zal waarschijnlijk verband
gehouden hebben met de onbekendheid met de taal en de hoefsmid-achtige
achtergrond der studenten.136 Geen van de Nederlandse abituriënten van Alfort
zou later een rol spelen bij het onderwijs aan ’s Rijks-Veeartse nij school, af ge zien
van de Zuid-Nederlandse Louis Cambier, die korte tijd in de kliniek werkzaam
was.137

In 1815 werd door de Nederlandse gezant in Berlijn, luitenant generaal H.G.
baron de Perponcher Sedlwitzky (1771-1856),138 de Duitse paardenarts F.H.S.
Dehne (1794-1867) naar Nederland gehaald, die dat jaar in Berlijn examen had
gedaan. Op 2 mei 1815 deed hij examen voor de Leidsche Commissie en werd
paardenarts der 1e klasse. Dehne was de eerste paardenarts (10 november 1816)
die dienst deed bij de geregelde troepen (rijdende artillerie). Zoals het in dienst
treden van Shipp in het Engelse leger beschouwd wordt als de oprichtings datum
van het Royal Veterinary Corps, zo zou 1816 beschouwd kunnen worden als het
jaar van oprichting van de Nederlandse Militaire Veterinaire Dienst. Aan vankelijk
dienend als adjudant onderofficier werd Dehne bij K.B. van 6 juni 1816 bevorderd
tot tweede luitenant. Hij kreeg het uniform van een officier van gezondheid en
diende onder het ‘Geneeskundig bestuur’, hetgeen voor iedere militaire paar -

Landbouw, toen ook op paarden en schapen belasting geheven werd. Offringa, Van Gilde -
stein naar Uithof, I, 27 en noot 68..

134 Mathijsen, ‘The incubation’, 65.
135 Van der Vliet, ‘Dingeman van der Vliet’ deel I, 363 e.v.. D. van der Vliet (1792-1866) stu -

deerde samen met W.J. van Cleef, J.H.F. Goosman, Z.B. Wagelmans, J.A. Wagelmans, S.P.
Ulenberg en J. van Asten van 1808 tot 1811 in Alfort op kosten van het Fonds voor den
Landbouw. Van der Vliet, Van Cleef en de gebroeders Wagelmans ontvingen hun diploma
in 1811. In de lijst van adjunct Paardenartsen (tweede luitenants) in eerdergenoemd
Officiersboekje uit 1843 wordt een J.J.M. Wagelmans vermeld. Aangezien de initialen niet
overeenkomen met de twee eerder genoemde broers zou het de derde broer Joseph
Wagelmans kunnen zijn, die op eigen kosten van 1806 tot 1809 in Alfort studeerde; Van
der Vliet, ‘Dingeman van der Vliet’ deel II, 439: De opbouw van een veterinaire praktijk
in Nederland zou Van der Vliet zwaar vallen, zo zwaar dat hij al in 1816 besloot zijn po -
gin gen te staken en makelaar in graan en meekrap te worden. 

136 Frijhoff, ‘Noord-Nederlandse leerlingen’, 372; Van der Vliet, ‘Dingeman van der Vliet’, 363.
137 Mathijsen, ‘The incubation’, 65.
138 De Bas, Quatre-Bras en Waterloo, 64. Bij Quatre-Bras en Waterloo (1815) was De Per pon -

cher commandant van de Nederlandsche IIe divisie.
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217

den arts tot 25 december 1856 zo zou blijven.139 In een ‘Instructie betrekkelijk
de verzorging en verantwoording der geneesmiddelen voor zieke paarden bij de
onderscheidene korpsen der cavalerie, rijdende artillerie en trein’ van de Com -
missaris Generaal (=minister) van Oorlog van 1824 staat nader ver woord dat
de ‘Dienst der Paardenartsen’ deel uitmaakt van de ‘Geneeskundige Dienst der
Armée’ en dat de paardenartsen voor hun dienst en gedrag onder worpen zijn
aan het toezicht van de officieren van gezondheid. ‘Nogtans zal dit toezicht,
aangaande de behandeling van de zieke paarden, zich slechts tot raadgeving
bepalen en de paardenartsen zullen in dezen de vrijheid behouden welke aan
iedere beoefenaar van een kunst, overeenkomstig zijn verkregen diploma van
bekwaamheid toekomt’.140 Een aanzienlijk verschil dus met de geringe vrijheid
die de Franse paardenarts genoot in het land van ‘Vrijheid, gelijkheid en broe -
der schap’.

De rang van tweede luitenant was slechts voorbehouden aan de paarden artsen
der eerste klasse, die der tweede klasse ‘werden aan den graad van opperwacht -
meester geassimileerd’.

Alle dienstdoende paardenartsen moesten begin 1817 examen doen voor de
‘Leidsche Commisie voor het examineren van veeartsen’141, die in 1814 weer was
ingesteld.142 Onder de examinandi bevonden zich vele jonge Zuid-Nederlandse
paardenartsen, maar na tien jaar waren de meesten van hen weer in het bur -
ger leven teruggekeerd. In 1819 overleed Brugmans.143 Hij werd als Inspecteur
Generaal opgevolgd werd door dr. F.J. Harbaur, persoonlijk arts van koning
Willem I, die onmiddellijk de epauletten afschafte die het uniform van de (paar -
den) artsen sierden, want die bevorderden slechts de ijdelheid: ‘Ze moesten zich

139 Braak, ‘De geschiedenis van de Militair Veterinaire Dienst’, 298.
140 Ibidem, 298.
141 Koninklijke Almanak voor den jare 1809, 64: Commissie tot examinatie en onderzoek van

de bekwaamheid der Veeartzen in de Departementen. De commissie moest ook de
plannen voorbereiden voor de oprichting van een veeartsenijkundige school. Toen in
1826 de eerste studenten in Utrecht afstudeerden werd de commissie opgeheven.

142 Offringa, Van Gildestein naar Uithof, I, 34.
143 Van der Hoeven, ‘Hare straten rooken van het bloed’, 57 en 73. Sebald Justinus Brugmans

diende als medicus in de Grande Armée, maar koos in 1814 de zijde van koning Willem
I. Als Inspecteur Generaal van de Militaire Geneeskundige Dienst was hij verantwoor de -
lijk voor de Nederlandse gewonden op het slagveld van Waterloo. Na de slag dreigden
door het grote aantal gewonden (27.000) uitbraken van besmettelijke ziekten (vooral
gangraena nosocomialis of hospitaalsterfte). Door evacuatie van lichtgewonden naar
plaatsen buiten Brussel (de zwaargewonden bleven in Brussel), te zorgen voor frisse lucht
in de hospitalen en voor reiniging van de wonden en het snel begraven van doden wist hij
ernstige epidemieën te voorkomen. Bij besmette lucht paste hij ‘zuiverheids beroo kin gen’
toe, waardoor de kwalijke lucht van rottend vlees vervangen werd door Cl-dampen (bruin -
steen met zoutzuur).
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Twee afbeeldingen van de hippometer. Boven: Bourgelat, Élémens de l’Art vétérinaire (Parijs,
1818, 7e; Signatuur UB Utrecht ODJ 5757, tussen pp. 556 en 557; onder: Le Francq van Berkhey,
Natuurlijke Historie van Holland (Leiden, 1805), plaat III. Zie ook paragraaf 8.6.
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onderscheiden door eigen verdienste’.144 Alom verwekte deze maatregel on te vre -
denheid, men kleedde zich voortaan in burgerkleding.145 Vanaf 1841 zouden
zilveren epauletten weer onderdeel van het uniform van de paardenarts uit maken.

Nadat in 1821 ’s Rijks-Veeartsenijschool in Utrecht geopend werd, kon het
Neder landse leger zich eindelijk van in eigen land opgeleide paardenartsen voor -
zien. 146 De eerste afgestudeerden van Utrecht werden gediplomeerde vee artsen
of Rijksveeartsen genoemd, ter onderscheid van de door de Leidsche Com mis sie
geëxamineerden die gebreveteerde paardenartsen genoemd werden. Dit waren
veeartsen die in het buitenland gestudeerd hadden of praktisch gevormden
zonder formele opleiding. Zij kregen een toelage van het Fonds voor den Land -
bouw, in tegenstelling tot de gepatenteerde veeartsen.147 Deze laatste categorie
bestond vanaf 1819, het waren veeartsen, die niet op hun bekwaamheid waren
getoetst, maar patentbelasting betaalden omdat zij van de veeartspraktijk hun
beroep gemaakt hadden.148 Daarnaast bestonden er allerlei empiristen en kwak -
zalvers die niet geregistreerd waren. Rijksveeartsen werden automatisch de
vanaf 1826 in Utrecht afgestudeerde veeartsen en bij koninklijke benoeming de
gebre veteerde veeartsen. Ten slotte kregen de acht abituriënten van Alfort, na
examinatie door de Leidsche Commissie, een aanstelling tot Rijksveearts.149

144 Schimmel, ‘Korte geschiedenis’ 46.
145 Ibidem.
146 Numan, ‘Geschiedenis der Vee-artsenijkunde, 15; Offringa, Van Gildestein naar Uithof, I,

43. Inwijding en opening van de school vond plaats op 6 december 1821, de verjaardag
van de kroonprins.

147 Dat deze gebreveteerde veeartsen het nog ver konden brengen in de Nederlandse vete ri naire
wereld wordt geïllustreerd aan de hand van de carrière van Jacob van Dam (1785-1865). Van
Dam, van wie niet bekend is hoe hij aan zijn veterinaire kennis kwam en evenmin of hij
vóór 1817 als empirist werkzaam was, werd in 1817 gebreveteerd door de Leidsche Com mis -
sie tot veearts der tweede klasse, eerste rang. Veearts der eerste klasse kon die kandidaat
worden die zowel theoretisch als praktisch het examen met buiten gewone voldoening
had afgelegd. Was alleen het praktische gedeelte buitengewoon goed, dan werd men
veearts der tweede klasse. In 1820 werd van Dam Rijksveearts (K.B. no. 61, 12 juli 1820). In
1846 richtte hij de Veeartsenijkundige Vereeniging van Zuid-Holland op en werd de eerste
en enige voorzitter. Zie Leeflang, ‘Jacob van Dam’, 197-210. 

148 Frik, Leeflang & Mathijsen, ‘Strijd om de naamgeving’, 1; Leeflang, ‘Militaire Veterinaire
Dienst’, 4; Mathijsen, ‘The incubation’, 66.

149 Leeflang, ‘Jacob van Dam’, 202.
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8.6 PA A R D E N A R T S E N  D E R  N E D E R L A N D S C H E  A R M É E

In 1824 werd er, als gevolg van K.B. van 15 november 1823, gestart met de plaat sing
van 4 militaire leerlingen op ’s Rijks-Veeartsenijschool. Deze militaire ‘kwee ke -
lingen’ moesten alvorens de lessen te mogen volgen een zwaar, vergelijkend
toelatingsexamen doen.150 Tot 1839 werden er twintig geplaatst.151 Daarna stopte
het tot 1855, waarna er tot 1869 weer militaire kwekelingen (in totaal zestien)
werden aangenomen. Na 1869 werd door het leger een keuze gemaakt uit de
pas af gestudeerden.152 Maatschappelijk was er tussen de militaire en burgerlijke
vee arts een groot verschil. Volgens Numan vond de militaire paardenarts ‘[...]
een tamelijk goed en voor zijn leven verzekerd bestaan’. Hij is officier, ‘hetwelk
geschikt is, om aan zijne stand aanzien en voldoening bij te zetten’.153 Bur gervee -
artsen die militaire paardenarts wilden worden, moesten een zwaar aanvullend
examen doen.

De militaire kwekelingen moesten bij aanvang van hun studie een formulier
tekenen waarin zij zich verplichtten na hun studie gedurende een bepaalde tijd
als militaire paardenarts in het leger dienst te doen:

Dat de bij Utrecht gevestigde school, voor het onderwijs in de veeartsenijkunde mede eenige

kweekelingen voor rekening van het Departement van Oorlog en tot deszelfs bepaalde

beschikking zullen worden opgenomen om in het vervolg tot paardenartsen bij de Armée

te worden bestemd [...]. Zullende zoodanige personen alvorens te worden aangesteld zich

schriftelijk moeten verbinden om na den afloop hunner studiën op de vee artsenijschool ge -

duurende twaalf achtereenvolgende jaaren bij de paardenartsenij kun dige dienst der Armée

te dienen. Dat zij tenminste vier jaar op de school zullen moeten verblijven ten einde in de

verschillende vakken der veeartsenijkunde het noodige onderwijs te kunnen ontvangen.154

150 Loomans (The equine veterinarian, 10) stelt dat voor de selectieprocedure van militaire
veterinaire studenten onder andere toelatingsexamen gedaan moest worden in Frans,
Duits, Engels, Latijn en Grieks. Hierover is in de literatuur niets te vinden en het lijkt ook
uiterst onwaarschijnlijk want dat zou impliceren dat uitsluitend abituriënten van een
Latijnse school (de voorloper van het gymnasium) het examen met goed gevolg zouden
hebben kunnen afleggen. En die vormden nu juist niet de doelgroep, waarop men zich
richtte om veeartsenijstudenten aan te trekken. In het extract van het K.B. no.125 van 5
november 1823 staat te lezen onder artikel 2 d: ‘Eenige kennis aan vreemde talen, hoef sme -
de rij of veeartsenijkunde geeft eene aanbeveling boven anderen’; Numan, ‘Geschiedenis
der Vee-artsenijkunde’, 21, noemt ‘inzonderheid de Fransche en Hoog duit sche talen waarin
het van het grootste belang is niet onbedreven te zijn’.

151 Offringa, Van Gildestein naar Uithof, I, 46. Vergelijking van Naam-en ranglijst der Offi cie -
ren met ‘Naamlijst der leerlingen’ van Ihle tot 1839 levert een totaal van 19 paardenartsen
(in plaats van 20) op.

152 ‘Merkwaardige data’ 1887, 112.
153 Offringa, Van Gildestein naar Uithof, I, 61.
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In Het Utrechts Archief bevindt zich, ter bevestiging van het voorgaande, een
document, gedateerd 6 oktober 1828, getekend door vier kwekelingen, P.J.
Hendrix, J.A. Dekker, J.H. Smit en F.K.E. Steenacker, met de volgende tekst:

Ondergeteekende kweekeling voor rekening van het Departement van Oorlog bij de

Veeartsenijschool te Utrecht, verbindt zich in gevolge het bepaalde bij Art. 2 van ZKH

Besluit 3 november 1822 no. 125 om na den afloop zijner Studiën aan deze school geduu -

ren de twaalf achtereenvolgende jaaren bij de paardenartsenijkundige Dienst der Armée te

dienen.155

In 1830 brak de Belgische opstand uit waarna vele van de overgebleven Zuid-
Nederlandse paardenartsen het Nederlandse leger verlieten. Daarom werden
pas afgestudeerde Nederlandse paardenartsen opgeroepen om gedurende de
onlusten dienst te doen, maar die moesten dat doen als adjudant onderofficier
en daar voelden ze niet voor, zodat Duitse veeartsen moesten worden aan ge -
trok ken.156

Het was de militaire paardenartsen toegestaan in hun vrije tijd een particuliere
praktijk uit te oefenen, zodat ze er, vergeleken met de burgerveearts, financieel
aanzienlijk gunstiger voorstonden, hetgeen dan ook tot protesten uit die kring
leidde, omdat men het daar als oneerlijke concurrentie beschouwde. De pro tes -
ten hadden tot gevolg dat het uitoefenen van particuliere praktijk door militaire
paardenartsen met ingang van 1841 verboden werd.157

Verwacht zou kunnen worden dat van de in overheidsdienst werkzame paar -
den artsen, de militaire veterinairen dus, wel een betrouwbare opsomming te
maken zou zijn, maar de gegevens, die uit de Naam- en Ranglijsten van Offi cieren
van diverse jaargangen te destilleren zijn, geven aanleiding tot gerechtvaardigde
twijfel aan de juistheid ervan. Zoals eerder vermeld waren vanaf 1816 Ludwig en
Dehne gedurende vele jaren de enige paardenartsen van het Nederlandse leger,
totdat ze in 1831 gezelschap kregen van een aantal in Utrecht afgestudeerde
collegae. Niettemin wordt pas in de Naam- en ranglijst der Officieren van 1839

voor het eerst een Ranglijst van Paarden-Artsen opgenomen. Het is uiterst on -
waar schijnlijk dat de daarin vermelde gegevens juist zijn. Een lijst met maar liefst

154 Het Utrechts Archief (HUA), Rijksveeartsenijschool, inv.no. 726; Numan, ‘Geschiedenis
der Vee-artsenijkunde’, 20. 20.

155 HUA, inv. no. 726. Opmerkelijk is dat Schimmel (‘Korte geschiedenis’) deze voorwaarde
niet noemt, terwijl Braak (‘Geschiedenis van de militair veterinaire dienst’, 298), Leeflang
(‘Militair-Veterinaire dienst in Nederland’, 6) en Loomans (The equine veterinarian, 10)
ten onrechte een termijn noemen van tien jaar. Van een latere verkorting van de termijn
van twaalf jaar wordt in de geraadpleegde archiefstukken geen melding gemaakt.

156 Schimmel, ‘Korte geschiedenis’, 47.
157 Loomans (The equine veterinarian, 10) beweert ten onrechte dat het praktiseren de militaire

paardenartsen juist werd toegestaan met ingang van 1841. 
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13 Paarden-Artsen der eerste klasse, 17 Adjunct paarden Artsen en 14 Tij delijke
adjunct Paarden-Artsen, in totaal dus 44 paardenartsen, waarvan er 21 in Utrecht
gestudeerd hadden. Opvallende eerste in de lijst van paardenartsen der eerste
klasse is G. Wagelmans die in 1816 al paardenarts geworden zou zijn.

Verder valt het grote aantal Franstalige namen op. Gedacht zou kunnen
worden dat het paardenartsen uit de Zuidelijke Nederlanden zou kunnen be -
treffen, ware het niet dat die tijdens de Belgische opstand juist het Neder landse
leger hadden verlaten.158 Daarnaast staat onder de paardenartsen der eerste klasse
een H.T. Dehne vermeld die in 1825 in dienst gekomen zou zijn, terwijl vast staat
dat F.H.S. Dehne, die niet op de lijst staat, in 1816 in dienst van het Ne derlandse
leger kwam en in 1839 nog steeds militaire paardenarts was. On dui delijkheid en
onwaarschijnlijkheid alom dus. Dat wordt er in de Ranglijst der Paardenartsen
in 1841 niet beter op. Er blijken dan 12 paardenartsen der eerste klasse te zijn on -
der wie G. Wagelmans en J. Ludwig, die beiden in september 1816 in dienst
gekomen zouden zijn. Maar in de Naam- en Ranglijst van 1842 is Wagelmans op -
eens ver van gen door een zekere Fiange, die ook al in september 1816 paar denarts
ge worden zou zijn. Om aan alle onzekerheid betreffende de onbetrouw baar -
heid van de opeenvolgende Naam- en Ranglijst-uitgaven een einde te maken
ver meldt het boekje uit 1843 dat naast Ludwig ook ene Thiange in 1816 in dienst
is gekomen.

Hieronder volgt de lijst van paardenartsen, zoals die in de Naam- en Rang -
lijst der Officieren van 1843 vermeld staat, inclusief de bovengemelde fouten. In
ieder geval is het aardig op te merken dat drie van de vier studenten (Dekker,
Van Steenacker en Smit), die het hierboven genoemde document van 6 oktober
1828159 tekenden, inderdaad in 1833 militaire paardenartsen geworden zijn.

PA A R D E N A R T S E N  1 E LU I T E N A N T S
Naam Aangekomen als Aanstelling bij

kweekeling in Utrecht 160

1 Ludwig, J. 27 sept.1816 1e reg. lansiers
2 Thiange 27 sept. 1816 2e reg. dragonders
3 Mallne, J.H.J. 20 feb. 1831 3e reg. dragonders
4 Dehne, H.T. 29 april 1825 1e reg. dragonders
5 Aalbers, A. 1823-24* 3 dec. 1836 1e bataillon artillerie
6 Poll, F. van der 1825-26* 3 dec. 1836 militaire academie
7 Lantman, E.W.H 1826-27* 9 mei 1837 4e dragonders

158 Mogelijk dat dit Luxemburgse ‘Nederlanders’ betreft. Luxemburg bleef tot 1890 deel
uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden.

159 HUA, Rijks-Veeartsenijschool, inv.no.726. De met een * aangegeven paardenartsen heb ben
in Utrecht gestudeerd volgens opgave in het officiersboekje van 1839, maar ook hier geldt dat
de opgave niet betrouwbaar is. 

160 Ihle, ‘Naamlijst der leerlingen aan ’s Rijks-Veeartsenijschool’, 167-172
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A DJ U N C T  PA A R D E N A R T S E N  2 E LU I T E N A N T S
Paardenarts Aankomst in Utrecht Aanstelling bij

1 Hekmeyer, F.C.161* 7 febr. 1831 1826-27 rijdende artillerie
2 Wupperman, L.P. 27 juni 1833 2e dragonders
3 Dekker, J.A.* 26 aug. 1833 1828-29 2e lansiers
4 Steenacker, F.C.E. van* 26 aug. 1833 1828-29 3e dragonders
5 Smit, J.H.* 26 aug. 1833 1828-29 3e artillerie
6 Laar, H.E. van* 13 aug. 1834 1829-30 2e lansiers
7 Bruijn, A.J. de* 13 aug. 1834 1829-30 3e artillerie
8 Wagelmans, J.J.M.* 14 aug. 1835 1831-32 1e dragonders
9 Noordijk, P.* 29 aug. 1837 1833-34 4e dragonders

10 Laar, J.J. van* 27 aug. 1838 1834-35 2e artillerie
11 Smit, J.P.C.* 27 aug. 1838 1834-35 rijdende artillerie

S U R N U M E R A I R E N
1 Mulder, A.W. 7 sept.1839 1835-36

2 Stolkert, H.B. 7 sept.1839 1835-36 2e reg. dragonders
3 Linden, D.C. van der 19 aug. 1841 1837-38 1e reg. lansiers
4 Schook, J.E.C. 19 aug. 1841 1837-38 3e reg. dragonders
5 Thiange, F.G.E. 14 aug. 1842 1838-39 2e reg. artillerie
6 Meilink, A.F. 14 aug. 1842 1838-39 2e reg. srtillerie

In 1847 telde het Nederlandse leger zeventien paardenartsen. Twee met de rang
van kapitein162 (paardenarts der 1e klasse), zeven 1e luitenants163 (paardenarts der
2e klasse) en acht 2e luitenants (paardenarts der 3e klasse).

Aangezien in de inleiding van dit werk de periode van 1762 tot 1874 als tijd vak
van bijzondere aandacht is aangegeven, volgt hieronder ten slotte een overzicht
van de 14 paardenartsen van de Militaire Veterinaire Dienst van het Neder land -
se leger in 1856.164

161 In Offringa, Van Gildestein naar Uithof wordt zijn naam in het naamregister met ‘y’
gespeld, in de tekst met ‘ij’.

162 J. Ludwig (aangesteld 18 september 1816) en F.H.S. Dehne (aangesteld 10 november 1816)
beiden bevorderd tot kapitein op 20 februari 1846. Zij waren tot 1831 de enige militaire
paardenartsen van het Nederlandse leger.

163 E.W.H. Lantman (aangesteld 1831) en A.J. de Bruijn (aangesteld 1831) beiden bevorderd
tot eerste luitenant in 1837 evenals J.J. van Laar (1838), F.C. Hekmeyer (1831), H.E. van Laar
(1834). Naam en Ranglijst der Officieren van het Koninklijke Leger der Nederlanden en van
Nederlandsch-Indien voor 1843, 236. In 1843 waren er zeven paardenartsen eerste luitenant,
elf tweede luitenant en zes surnumerair adjudant-onderofficier. 

164 Naam- en Ranglijst der Officieren van het Koninklijke Leger, 1856, 58. Bij de data van aan -
stelling en bevordering verschillen de gegevens in de verschillende jaargangen regelmatig.
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PA A R D E N A R T S E N  D E R  1 E K L A S S E  ( K A P I T E I N )
Aanstelling in deze rang

Ludwig, H.J. 20 febr. 1846

PA A R D E N A R T S E N  D E R  2 E K L A S S E  ( E E R S T E  LU I T E N A N T S )
Aankomst Utrecht Aanstelling in deze rang

1 Bruijn, A.J. de 1829-30 30 april 1846

2 Laar, J.J. van 1834-35 30 april 1846

3 Wupperman, L.P. 23 dec. 1848

4 Smit, J.P.C. 1834-35 10 mei 1849

5 Schook, J.E.C. 1837-38 1 dec. 1853

7 Houba, C.H.M. 1840-41 10 jan. 1854

PA A R D E N A R T S E N  D E R  3 E K L A S S E  ( T W E E D E  LU I T E N A N T S )
1 Stolkert, H.B. 1835-36 1 jan. 1846

2 Ghert, A.F. van 1838-39 10 nov. 1848

3 Laseur, H.H. 1842-43 8 julij 1851

4 Ludwig, F.A. 1845-46 8 julij 1851

5 Huysmans, J.B. 1839-40 28 julij 1853

6 Weissenbruch, J.L.N. 1846-47 20 jan. 1854

7 Roberton, R.G. 1851-52 9 nov. 1855

Om een indruk te geven van het aantal veeartsenijkundige studenten dat per jaar
van aankomst in Utrecht, als paardenarts in het leger gaat dienen, volgt hier  naast
een lijst met aantal leerlingen dat per jaar in Utrecht aankomt en het aantal en
per centage daarvan dat militaire paardenarts wordt.

De militaire paardenartsen verdienden niet alleen minder dan de Officieren
van Gezondheid van dezelfde rang, maar ook waren de uitzichten op promotie
veel minder gunstig. De kans een hoge rang te bereiken was voor een Officier
van Gezondheid drie maal zo groot als voor een paardenarts.165

Een andere bron van frustratie voor de militaire paardenartsen bleef het feit
dat de Militaire Veterinaire Dienst (MVD) vanaf zijn oprichting in 1816 on der -
deel uitmaakte van de Geneeskundige Dienst en daar ondergeschikt aan was,
hetgeen inhield dat een officier van gezondheid uiteindelijk een door de paar -
denarts als nuttig of nodig geachte behandeling of maatregel kon tegenhouden.
Ditzelfde was overigens ook het geval met een cavalerieofficier. In 1855 ver scheen
een anoniem uitgegeven werkje, De paardenartsen in het Nederlandsche leger,
dat volgens de vermelding in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Utrecht
geschreven is door de militaire paardenarts A.J. de Bruijn, leraar aan de Ko nink -
lijke Militaire Academie in Breda, waarin geklaagd werd over de positie van zijn

165 Van der Burg, ‘De positie van de paardenartsen’, 1.
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beroepsgroep. Als belangrijk argument waarom daar verandering in moet komen,
noemt de schrijver het feit dat het onderhoud van een paard in anderhalf jaar
net zoveel kost als de aanschafprijs ervan. Het is dus belangrijk dat een leger paard
lang meegaat. ‘De behandeling der ziekten en gebreken van het kavalleriepaard
is aan de militaire Paardenartsen opgedragen wier ijver en kunde in de uit oe -
fe ning van hun vak van grooten invloed op de meerdere duurzaamheid van het
paard voor de dienst is en die gevolgelijk in dit opzigt door hunne han de lingen
aan merkelijk voordeel of ook groote schade aan de schatkist kunnen toe bren -
gen’.166 Maar wie controleert de paardenarts? Een officier van gezondheid? Of
een cavalerieofficier? Die kunnen dat niet, volgens De Bruijn:

166 [De Bruijn], De paardenartsen in het Nederlandsche leger, 3, 11.
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Jaar Aantal aangekomen Daarvan paardenarts %
leerlingen geworden

1823-24 10 1 10

1824-25 3 0 0

1825-26 4 1 25

1826-27 21 3 14

1827-28 9 0 0

1828-29 19 3 16

1829-30 9 2 22

1830-31 1 0 0

1831-32 13 1 8

1832-33 3 0 0

1833-34 6 1 16

1834-35 10 2 20

1835-36 11 2 18

1836-37 8 0 0

1837-38 8 2 25

1838-39 16 2 12

1839-40 12 0 0

1840-41 14 1 7

1841-42 10 0 0

1842-43 10 0 0

1843-44 10 0 0

1844-45 8 0 0

1845-46 7 1 14

1846-47 7 1 14

Totaal in 23 jaar 229 23 10
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Ontegenzeggelijk zijn onder de officieren van de cavalerie vele ervaren mannen in het vak

der paardenkennis, maar dat is nog geen geneeskunde van het paard en wanneer een paar -

den arts eerst na vier jaar aanhoudende en moeijelijke studie en enige jaren nauwgezette

toepassing in de praktijk in staat is om een helder inzigt in de ziekten van het paard te

verkrijgen, dan is het niet wel aan te nemen dat een officier van de cavallerie, hoe bekwaam

hij ook in het vak der paardenkennis moge zijn, uit de geïsoleerde ziektegevallen, die hem

zijn voorgekomen, immer de geschiktheid zoude verkrijgen om den Paardenarts te kunnen

beoordelen of controleren.167

Op eerste kerstdag 1856 volgde een K.B. dat gedeeltelijk aan zijn wensen tege moet
kwam. Artikel 3 luidde: ‘De Veterinaire Dienst bij het leger zal af ge scheiden zijn
van de militaire geneeskundige dienst en alzoo een afzonderlijk geheel uit ma -
ken’.168 Hiermee was, vanuit veterinair gezichtspunt bekeken terecht, een einde
gekomen aan de invloed die een Officier van Gezondheid kon hebben op het
veterinaire optreden van de paardenarts. Artikel 14 betrof het optreden van de
paardenarts bij ‘Het stuiten en uitroeijen van besmettelijke ziekten’, waarbij de
paardenartsen voortdurend de beste middelen van de kunst en den meeste ijver
en vlijt moesten aanwenden en waarbij ze werden herinnerd aan het bepaalde in
de circulaire van de 2e maart 1815 no. 13 [van Commissaris Generaal J.W. Janssens],
waar in hoofdstuk 11 op wordt teruggekomen. Was de militaire paar den arts dus
niet meer verplicht bij een bepaalde, dure behandeling de toestemming van de
officier van gezondheid te vragen, hij bleef wel verplicht overleg te voeren met
de corpscommandant. In artikel 31 wordt dit nader uitgelegd:

De paardenartsen, hoezeer vrij in de behandeling der zieke paarden en van al hetgeen

daarmee in onmiddellijk verband staat, moeten nogtans ten aanzien van dit gewigtig ge -

deelte hunner dienst, ook de kennis en ervaring van de officieren van het corps benutti gen

in dier voege daar waar het te pas kan komen, zooals bij het zenden van paarden naar de

ziekenstal, het verplaatsen van paarden naar de algemeene stallen, tussen den paardenarts en

den corpscommandant of den officier die daartoe door laatstgenoemde zal zijn aan ge weezen

vooraf en bedaard en verstandig overleg plaats hebbe.169

De vrijheid van (be)handelen door de paardenarts in het Nederlandse leger
werd hiermee dus aanzienlijk verruimd en werd ook heel veel groter dan in het
land waar bijna honderd jaar eerder de eerste paardenarts zijn intrede in het leger
deed. De zelfstandigheid van de MVD zou echter slechts van korte duur zijn:

167 Instructie ter regelmatige waarneming der Veeartsenijkundige Dienst bij het leger naar
aanleiding van Zijne Majesteits besluit van den 25e December 1856, no. 54. In het Engelse
leger bleef de invloed van de medici tot 1995 bestaan. 

168 Ibidem.
169 Ibidem, onderstreept in de originele tekst.
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De inmenging van Dehne170 in de dienstaangelegenheden bij verschillende regimenten was

wel de voornaamste oorzaak, dat de MVD bij kon. besluit van 13 December 1862, no. 59

weder onder den Inspecteur van den geneeskundige dienst werd geplaatst en Dehne thans

voor goed werd gepensioneerd. Tevens werd bij dit besluit bepaald dat er in het vervolg zouden

zijn; zeven paardenartsen der 1e klasse, [...], zeven paardenartsen der 2e klasse en zeven

paardenartsen der 3e klasse.171

Pas op 1 augustus 1914, bij de afkondiging van de algemene mobilisatie, zou de
MVD definitief materieel een zelfstandige dienst worden, onafhankelijk van
de Militaire Geneeskundige Dienst. Een zelfstandigheid die met ingang van 1
augustus 1929, toen een Chef van de MVD benoemd werd, geconsolideerd zou
worden.172

De pensionering van kolonel-dierenarts A.J. Braak op 1 juni 1973 betekende,
aldus De Legerkoerier ‘het definitieve afscheid van een tijdperk waarvan alleen
de oudere militairen nog de charme uit eigen ervaring kennen. De landmacht
verliest zijn laatste beroepsofficier-paardenarts lang nadat de laatste opera tio nele
strijdrossen de organisatie uitgaloppeerden’.173 De MVD bestond in 1940 uit 18
beroeps en 150 reserve-officieren, maar de nederlaag in de meidagen van 1940 en
de motorisering van de strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog, maakten
een einde aan het corps militaire paardenartsen.174 Een corps waarvan de paar den -
artsen F.C. Hekmeijer (anatomie, fysiologie en veterinaire geschie de nis), A.W.H.
Wirtz (algemene therapie en kliniek), W.C. Schimmel (algemene the ra pie, heel -
kunde, kliniek) W.H. Schultze (anatomie), E.A.R.F. Baudet (infectieziekten en
parasitologie) en N.C.W. Hesse later als (hoog)leraar te Utrecht werkzaam zijn
geweest.

Het lijkt toepasselijk dit hoofdstuk over veterinaire scholen en militaire
paardenartsen te beëindigen met wat de allerlaatste vertegenwoordiger van dit
beroep kolonel Braak over de status van de militaire paardenarts geschreven heeft:

170 Schimmel, ‘Korte geschiedenis’, 51; Schimmel, ‘Dehne (Friedrich Heinrich Samuel)’, Dehne
werd in juni 1840 belast met de leiding van de 1e militaire hoefsmidschool in Amersfoort.
Hij ging in 1849 als paardenarts der 1ste klasse met pensioen, maar niettemin had hij nog
veel invloed op veterinaire kwesties. In 1854 maakte hij deel uit van een commissie tot
opsporing der oorzaken van het grote verlies aan paarden bij de cavalerie. Op 15 april 1855

werd hij lid van het Centraal Veeartsenijkundig Genootschap. Met ingang van 1 januari
1857 werd hij als paardenarts der 1ste klasse in activiteit hersteld en belast met de functie
van directeur van de Militaire Dienst. Op 5 november 1857 werd hij definitief als zodanig
benoemd en kreeg hij de rang van majoor. 

171 Schimmel, ‘Korte geschiedenis’, 53; Braak, ‘De geschiedenis van de Mililitaire Veterinaire
Dienst’, 298.

172 Offringa, Van Gildestein naar Uithof, II, 42. 
173 Interview in De Legerkoerier 23, (7) (1973) 14.
174 Offringa, Van Gildestein naar Uithof, II, 43.
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‘Behalve veterinair moest hij vóór alles ook officier zijn. Wanneer men zich
aangetrokken voelde tot het paard en tot de troep en er lief en leed mee deel de,
werd dit in het leger ten zeerste gewaardeerd en stond men in een prettige kame -
raadschappelijke verhouding tot de troepenofficier’.175

8.7 V E R W E T E N S C H A P P E L I J K I N G  VA N  D E
D I E R G E N E E S K U N D E  E N  P R O F E S S I O N A L I S E R I N G  
VA N  D E  V E T E R I N A I R E  B E R O E P S G R O E P

Tot besluit van dit hoofdstuk over veterinair onderwijs wordt aandacht ge schon -
ken aan de geschiedenis van de diergeneeskunde als professie en als wetenschap.
Hoe verliep het professionaliseringsproces van veeartsen en hoe kreeg de dier -
geneeskunde een wetenschappelijke basis? In de vijftiende en zestiende eeuw
waren de bijbel en de teksten uit de klassieke oudheid nog de leidraad voor
wetenschappers. Hoe meer citaten uit de bijbel en uit klassieke teksten, hoe
beter het met de wetenschap was gesteld. Maar in de zeventiende eeuw zorgde
René Descartes (1596-1650) voor een breuk met deze traditie. Wiskunde werd
de sleutel ter verklaring van alle natuurverschijnselen. Zijn uitgangspunt was
dat het heelal bestond uit onzichtbaar kleine deeltjes en hij beschouwde alle
natuurverschijnselen als het resultaat van de beweging van die deeltjes. Alle
verschijnselen in de natuur konden worden beschreven in mechanische termen
en dat gold ook voor de werking van het menselijke lichaam.176 Empirisme en
ervaring waren nuttig, maar alles moest mathematisch getoetst worden. Deze
ommekeer wordt de wetenschappelijke revolutie genoemd of wel het begin van
de moderne natuurwetenschap gebaseerd op nieuwe kennis.

Volgens het oudste wetenschappelijke genootschap in Groot-Brittannië, The
Royal Society of London for Improving Natural Knowledge opgericht in 1660,
moesten wetenschappelijke experimenten willekeurig herhaalbaar zijn, in het
bijzijn van getuigen onder precies omschreven omstandigheden uitgevoerd en
nauwkeurig omschreven zijn.177 Met deze definiëring heeft The Royal Society een
belangrijke bijdrage geleverd aan modern wetenschappelijk onderzoek. Van grote
praktische waarde voor de oplossingen van problemen was de grotere kennis
niet. De toegenomen kennis van het menselijk lichaam leidde aan van ke lijk niet
tot betere behandelingsmethoden.178 Vooral medici werden door de nieuwe

175 Van Dorssen, ‘Laatste beroepsofficier-paardenarts gepensioneerd’, 1205-1207; De Braak,
‘De geschiedenis’, 297.

176 Kooijmans, Gevaarlijke kennis, 3; Visser, Ideaalbeelden van de Nederlandse natuur weten -
schap, 3.

177 Vermij, Kleine geschiedenis van de wetenschap, 90.
178 Ibidem.
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wetenschap aangetrokken, ze konden hun grote kennis van het lichaam etaleren,
maar tot in de twintigste eeuw bleven de effecten van een medische behan de ling
heel bescheiden. Tot aan de negentiende eeuw speelden de uni  versiteiten slechts
een marginale rol in de geschiedenis der wetenschap. Er werd zelden on der zoek
gedaan, de kennis werd niet vermeerderd. In de negentiende eeuw veranderde
dat. Studenten moesten zich kennis actief eigen maken, de we  ten schap moest
actief beoefend worden. In de loop van die eeuw werd weten   schappelijk on -
derzoek steeds meer een zaak van universitaire hoog le ra ren. Wetenschappelijke
genootschappen werden minder belangrijk.179 Het weten schap p elijk bedrijf als
geheel werd groter en onoverzichtelijker. De verwetenschappelijking (het wor -
den tot iets waarin het wetenschappelijke element overheerst) betekende niet
zozeer dat de wetenschap de basis was voor een filosofische totaalvisie, maar
eerder dat de wetenschap zich steeds minder van filosofische vragen aantrok.180

Bourgelat gold als de grootste paardenkenner van Europa, zijn invloed op de
École Vétérinaire van Maison-Alfort (bij Parijs) was groot. Het ideale paard dien -
de volgens hem te voldoen aan de ‘proportions géometrales’, zoals hij die zelf had
opgesteld in zijn Élémens de l’Art Vétérinaire.181 Door Vincent, een leer ling van
Bourgelat, Professeur pour la fidèle représentation des animaux van de Aca dé -
mie des Sciences, Belles-Lettres et Arts van Rouen, waren drie grote gra vures
gemaakt met de belangrijkste contouren van een mooi paard in voor-, zij-, en
achteraanzicht. De maat voor alle afmetingen van het lichaam was de lengte van
het hoofd. Alle overige lichaamsdelen hadden idealiter een grootte die in een
bepaalde vastgelegde verhouding tot de hoofdlengte stond. Deze ‘hippo meter’
bepaalde bijvoorbeeld dat de schofthoogte tweeënhalf maal de hoofdlengte en
de halslengte gelijk moest zijn aan de hoofdlengte. Alle verhoudingen waren
vas tgelegd in een Mémoire artificielle des principes relatifs à la fidelle représentation
des animaux, die 1779 in Parijs verscheen. Met een eenvoudig voorbeeld was de
noodzaak van goede verhoudingen aan te tonen: als het hoofd te groot is, zit
het bit op de verkeerde plaats en als de hals te lang is wordt de voorhand te
zwaar belast. Bij een te lage schoft wordt het paard te lang, hetgeen een zwak ke rug
tot gevolg heeft.182 De benadering van Bourgelat, met toepassing van wis kun de
en statistiek bij de beoordeling van een paard, was geheel nieuw en passend in
de tijd van de Verlichting. Niet iedereen was het eens met Bourgelats ideeën. De
Franse veterinair Jean-Baptiste Huzard bijvoorbeeld was van mening dat hét
ideale paard niet bestond, omdat er voor de ene functie een anders gebouwd
paard nodig was dan voor een andere.183

179 Ibidem, 152.
180 Ibidem, 258.
181 Bourgelat, Élémens de l’art vétérinaire, tussen pp. 556 en 557.
182 Goiffon & Vincent, Mémoire artificielle des principes.
183 Nicol, Jean-Baptiste Huzard Père, 103.
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Tot 1850 werd de wetenschap door een klein aantal professionals beoefend samen
met een brede verzameling amateurs, maar daarna groeit de status en de kennis
van de professionele wetenschapper sterk, waardoor er een kloof ontstond tussen
hen en de amateurs. In de Koninklijke Nederlandse Academie van Weten schap -
pen, voortgekomen uit het in 1808 op initiatief van koning Lodewijk Napoleon184

opgerichte, Koninklijke Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone
Kunsten, is al gauw geen plaats meer voor amateurs. In deze tijd ontstaan ook
de beroepsverenigingen voor artsen, ingenieurs, apothekers en dierenartsen
om zich collectief teweer te kunnen stellen tegen empiristen.185

De geschiedenis van het beroep van dierenarts laat mooi de ontwikkelingen
zien die bewerkstelligen dat de samenleving zekere activiteiten als beroep het
streven naar hogere status en beloning erkent.186 Hoewel The Royal College of
Veterinary Surgeons in Groot-Brittannië al in 1844 werd opgericht, werd de
beroepsgroep ‘veterinarians’ pas in 1891 tot de ‘professional class’ gerekend. Dit
kwam door de nederige afkomst van het beroep. Maar op grond van hun we -
ten schappelijke deskundigheid werd de militaire paardenarts wel toegelaten
tot het officierskorps, een militaire rang die door ‘gentlemen’ werd bekleed. De
militaire paardenartsen hadden een goed leven en hoge status.187 Leden van een
professie onderscheiden zich door deskundigheid (rationele wetenschappelijke
kennis), onbaatzuchtigheid, ze ontvangen een honorarium, ze vormen een ge -
meenschap, die zich onderscheidt door collegialiteit en hun beroepsuitoefening
is bij wet geregeld. Een groot probleem was dat de veterinaire wetenschap nog
niet zo ver was gevorderd, waardoor ze heel lang niet kon voldoen aan de ver -
wach tingen die bij de oprichting van de veterinaire scholen was gewekt.188

184 Visser, Ideaalbeelden van de Nederlandse natuurwetenschap, 6.
185 Koolmees, ‘The professionalization of medical professions’, 60.
186 Offringa, ‘Ars Veterinaria’, 408.
187 Woods, ‘Construction of a profession’, 687.
188 Offringa, ‘Ars Veterinaria’, 416.
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Bij het professionaliseringsproces in Nederland zijn verschillende stadia te
onderscheiden.189

1) Specifieke beroepsactiviteiten vomen een volledige dagtaak 1826-1870

2) Formele opleiding ’s Rijks-Veeartsenijschool 1821

3) Strijd tegen empiristen 1826-1874

4) Professioneel tijdschrift (Veeartsenijkundig Magazijn) 1827

5) Beroepsvereninging (Mij. tot bevordering der veeartsenijkunde) 1862

6)Veeartsenijkundig staatstoezicht 1870

8) Wettelijke bescherming van de titel 1874

9) Beroepscode 1940

Tussen 1830 en 1870 waren het moeilijke tijden. De veearts had zich nog geen
plaats veroverd zoals de arts, die ook niet veel kon uitrichten, maar als acade mi -
cus toch een zekere status bezat. Vanuit medische kringen werd geringschattend
neergekeken op veeartsen. Na de oprichting van de veeartsenijschool bestond
de hoop dat de veeartsen de empirici zouden verdrijven, maar praktische er -
varing werd door de agrariërs meer op prijs gesteld dan boekenwijsheid en
geringe kli ni sche vaardigheid. Het zou tot 1874 duren voordat de maatschappij
deze be roepsgroep als deskundigen accepteerde en de overheid de titel veearts
wettelijk zou beschermen.190

Belangrijk voor de professionalisering is dat de beroepsgroep zich verenigt
in associaties om erkenning in de maatschappij te krijgen. Veterinairen waren
hier in Nederland laat mee (1862).191 Medici (1849),192 apothekers (1844),193 en
ingenieurs (1847)194 gingen hen ruim voor. Typisch voor het professionali se -
 ringsproces van professionals waren de conflicten die zich voordeden tussen de
verschillende handwerkslieden en de professionals (vroedmeesters en heel mees -
ters versus medici, drogisten versus apothekers, paardendoctors en koehelpers
versus veterinairen, tandmeesters versus tandartsen).195

De taak van de militaire paardenarts bestond bij de bereden wapens uit het
behandelen van zieke en kreupele paarden, keuren van foerages, keuren van
vlees en vee voor de garnizoenen, onderwijs in paardenkennis en hoefbeslag voor
kaders, kaderscholen en hoefsmeden. Het corps der militaire paar den artsen nam

189 Koolmees, ‘De professionalisering van het veterinair beroep’, 157.

190 Koolmees, Symbolen van openbare hygiëne, 182.
191 Eerste pogingen werden gedaan in 1840, maar onderlinge ruzies zouden het proces ver -

tra gen tot 1862.
192 Van Lieburg, ‘De tweede geneeskundige stand’, 433-453.
193 Huisman, ‘Farmacie, apothekers en de geest van Thorbecke’, 281.
194 Lintsen e.a., Made in Holland, 315-336. 
195 Koolmees, ‘The professionalization of medical professions’, 56-59.
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in Nederland een vooraanstaande plaats in in de veterinaire his torie. Een corps
waarvan de paardenartsen F.C. Hekmeijer (anatomie, fysiologie en veterinaire
geschiedenis), A.W.H. Wirtz (algemene therapie en kliniek), W.C. Schimmel
(algemene therapie, heelkunde, kliniek), W.H. Schultze (anatomie), E.A.R.F.
Baudet (infectieziekten en parasitologie) en N.C.W. Hesse later als (hoog-)
leraar werkzaam zijn geweest. Toonaangevende diergeneeskundige handboeken
werden onder meer geschreven door Wirtz, de eerste veterinair die in 1877

directeur van ’s Rijks-Veeartsenijschool werd, Schimmel, Kroon en Van Esveld,
die evenals diverse andere militaire paardenartsen als docent werkzaam zijn
geweest aan ’s Rijks-Veeartsenijschool. De militaire paardenartsen vormden de
elite binnen hun beroepsgroep. Ze werkten, vanaf 29 april 1831,196 als officier van -
uit een gerespecteerde positie krachtig mee aan de sociale verheffing van het
beroep en speelden als zodanig een belangrijke rol bij de professionalisering van
de beroepsgroep.197 Daarnaast gaven de wetenschappelijke kwaliteiten van som -
migen van hen door hun publicaties en de functies die zij binnen het veterinair
onderwijs innamen aan de voortrekkersrol die de militaire paardenartsen ten
opzichte van de burger-veeartsen innamen, nog meer substantie.

De verwetenschappelijking van de diergeneeskunde kwam vooral tot stand
door de proefnemingen, die op het gebied van ziekten, infecties en vaccinaties
werden gedaan op de diverse veterinaire scholen en door de internationale con -
tacten. Via de vaktijdschriften198 die door de diverse veterinaire vakverenigingen
werden uitgegeven, werden de uitkomsten van die wetenschappelijke onder zoe -
kingen binnen korte tijd over heel West-Europa verspreid. Ook werden op kleiner
schaal door plaatselijke practici proefnemingen gedaan, waarvan op regionale
bijeenkomsten van vakverenigingen verslag gedaan werd. Voor de veron der -
stelling dat speciaal de in het leger dienstdoende militaire paardenartsen een
voor aanstaande rol gespeeld zouden hebben bij die verwetenschappelijking
zijn geen gronden aanwezig. Wel bevinden zich onder hen een groot aantal die
in hun latere carrière op wetenschappelijk gebied hun sporen verdiend hebben,
terwijl ze tevens in het onderwijs (veeartsenijschool en rijscholen) en als lid van
wetenschappelijke genootschappen zeker bijgedragen hebben aan de ac cep tatie,
emancipatie en professionalisering van de beroepsgroep.

Eind negentiende eeuw boekte de diergeneeskunde grote vooruitgang op
het gebied van de microbiologie.199 De agrariërs erkenden de deskundigheid
van de ge schoolde dierenarts, omdat die nu effectieve therapieën en vaccins te -
gen vee zieken ter beschikking had. Daarmee werd de beroepsgroep zowel door

196 Schimmel & Ballangée, ‘Merkwaardige data’, 330-358.
197 Offringa, Van Gildestein naar Uithof, II, 43.
198 Zo bestaat de inhoud van het in 1827 door Numan uitgegeven Veeartsenijkundig Magazijn

voor een groot gedeelte uit door uit buitenlandse vaktijdschriften overgenomen publi ca -
ties.

199 Koolmees, ‘De professionalisering van het veterinaire beroep’, 155.
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de samenleving als de overheid gelegitimeerd. Dankzij de veterinaire bijdrage
aan de volksgezondheid door de kwaliteitscontrole van vlees, melk, eieren, etc.,
steeg de status van het beroep verder.

8.8 C O N C LU S I E

In dit hoofdstuk werden de oprichting en de onwikkeling van de eerste vet ri -
naire scholen onderzocht. Veterinair onderwijs in de paardengeneeskunde vond
op bescheiden schaal al plaats in de ruiterscholen van de zestiende en zeventiende
eeuw. De voornaamste aanleiding voor de oprichting van veeartsenijscholen in
het derde kwart van de achttiende eeuw waren de opeenvolgende massale uit -
braken van veepest in heel Europa die een ramp voor de nationale economieën
en een gevaar voor de voedselvoorziening vormden. In 1762 ging onder leiding
van Claude Bourgelat in Lyon de eerste veeartsenijschool ter wereld van start.
Hoe wel Bourgelat vooral de paardengeneeskunde op het oog had, stond de ge -
neeskunde voor alle diersoorten op het programma. De wieg van het veterinaire
onderwijs stond in Frankrijk, van waaruit het zich uitbreidde over geheel Euro -
pa dankzij buitenlandse studenten die al dan niet van overheidswege naar
Frankrijk gestuurd, na voltooiing van hun studie bij terugkeer in hun eigen
land, daar overeenkomstige onderwijsinrichtingen in het leven riepen.

De stand van de toenmalige paardengeneeskunde was echter nog niet van
een dergelijk niveau dat de gezondheidszorg van de legerpaarden enorme voor -
uit gang boekte voor wat betreft de bestrijding van besmettelijke ziekten, maar
op het gebied van zoötechniek (voeding, hygiëne, stalbouw en paardenfokkerij)
werd duidelijke vooruitgang geboekt. Hierbij kan worden opgemerkt dat in de
napoleontische tijd de rol van de veterinairen van aanzienlijk minder belang is
geweest dan die van de zadelmakers en hoefsmeden en dat de verliezen aan paar -
den ten gevolge van gebrekkig harnachement aanmerkelijk groter zijn geweest
dan de verliezen ten gevolge van direct oorlogsgeweld. Die vooruitgang had ove -
rigens nog aanzienlijk groter kunnen zijn, wanneer de acceptatie van de ‘artistes
vétérinaires’ en hun beroepsgenoten in de legers van de andere Europese lan den,
groter geweest was. Tegenwerking van cavalerieofficieren en door de praktijk ge -
vormde hoefsmeden maakte het de militaire paardenarts die weinig autoriteit
bezat, de eerste tijd vaak moeilijk zijn wensen en aanbevelingen vervuld te krijgen.

Met de oprichting van ’s Rijks-Veeartsenijschool in Utrecht in 1821 kreeg het
Nederlandse leger na enkele jaren de mogelijkheid te beschikken over, op kosten
van het ministerie van Oorlog in eigen land opgeleide paardenartsen. Het zou
echter tot ca. 1840 duren voordat hun aantal bij de troepen daadwerkelijk effect
zou hebben. De militaire paardenartsen in Nederland hebben bijgedragen aan de
professionalisering en aan het verhogen van de status van het veterinair beroep
en aan de verwetenschappelijking van de diergeneeskunde.
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De oprichting van veeartsenijscholen waar de diergeneeskunde meer weten schap -
pelijk werd benaderd, past ook tegen de achtergrond van de verlichting en de
opkomst van de natuurwetenschappen waarin experimenten en de wis kundige
centraal stonden. De verwetenschappelijking kwam in de periode 1762-1874 onder
meer tot uitdrukking in de wetenschappelijke, mathematische benadering van
fysiologie en anatomie. De hippometer van Bourgelat en de natuurgetrouwe af -
beeldingen van de anatomische verhoudingen van Stubbs vor men daar een
goede illustratie van. Daarnaast bleek een doelgerichte fokke rij, met kruisings -
proeven en registratie in stamboeken met vermelding van eigen schap pen van
de nakomelingen haar vruchten af te werpen. Het idee van het toepassen van
krui  singsproeven was overigens enige tientallen jaren eerder al geopperd door
De Buffon. Tezelfdertijd, dus al voor de oprichting van de eerste veterinaire
scho len, gaf Lafosse père met de publicatie van zijn Nouvelle pra tique de ferrer
les chevaux de selle et de carosse een belangrijke impuls aan een weten schap pe -
lijke benadering van het hoefsmidswerk. Ook het onderzoek van infectieziekten
(vee pest en kwade droes) kreeg steeds meer aandacht, vaak geën  ta meerd door
door wetenschappelijke genootschappen uitgeschreven prijs vragen, van weten -
schap pelijke, veelal medische onderzoekers, waarbij de inbreng van amateurs
(zoals Geert Reinders) toch ook belangrijk was. En ten slotte geven ook de plan -
 nen die gemaakt werden voor de op te richten vee artse nijscholen duidelijk blijk
van een wetenschappelijke aanpak van het onderwijs dat op die scholen ge ge -
ven zou moeten worden. Niet alleen het onderwijs, maar ook het onderzoek dat
op velerlei terreinen in de nieuw in ge richte laboratoria op de diverse vete ri  nai re
scholen werd gedaan, leverde een belangrijke bijdrage aan de verweten schap pe   -
 lijking van het beroep. Daar naast betekenden de op richting van instituten waar
dier ziekten en zoönosen onderzocht werden (In stitut Pas teur, 1888) en in  ter  na -
 tionale congressen (vanaf 1863) waarop de nieuwste inzichten op vete ri   nair gebied
uitgewisseld werden en de uitwisseling van internationale vaktijd schrif ten een
enorme uitbreiding aan de weten scha p pe lijke kennis.200

200 Observations et expériments faites à l’École vétérinaire de Lyon; Teutsche Zeitschrift für die
gesammte Thierheilkunde; Viborg, Sammlung van Abhandlungen für Thierärzte und Oeko -
no men (Copenhagen 1805); Recueil de médecine vétérinaire 1 (1825); Journal pratique de
Méde cine vétérinaire 1 (1826), voortgezet in Journal de médecine Vétérinaire; Veeartsenij kundig
Magazijn 1 (1827); The veterinarian 1 (1828); Der Thierarzt, eine veterinärische Zeit schrift
1 (1834); Vierteljahresschrift für wissentschaftliche Veterinärkunde 1 (1851); Annales de méde -
cine vétérinaire 1 (1852); Wochenschrift für Thierheilkunde und Viehzucht 1 (1857); Schweizer
Archiv für Tierheilkunde 1 (1858); Der Thierarzt, eine Monatschrift 1 (1862), vanaf 1913

voortgezet als Deutsche tierärtzliche Wochenschrift; Thierärtzliche Mit teilungen 1 (1866);
Berliner tierärtzliche Wochenschrift 1 (1884); Zeitschrift für Pferdekunde und Pferde zucht 1

(1884); The Veterinary Record 1 (1888).
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Werd in dit hoofdstuk de stichting van veterinaire scholen behandeld en de rol die
paardenartsen in de verschillende landen in de legers speelden, in het vol gende
hoofdstuk worden de paardengeneeskunde en de diverse ziekte concepten op
grond waarvan behandeld werd aan een nader onderzoek onderworpen.
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Boven: titelpagina’s van drie klassieke veterinaire publicaties. Links: Van Cour, Toevlucht of
heilzame hulpmiddelen voor allerhande ziektens en kwalen, die de paarden, ossen en koebeesten
kunnen overkomen (1822); midden: Müller & Entrup Bavink, De ervarene paardendoctor, voor
den burger en landman (1841); rechts: De Nederlandsche stalmeester (1763) van Van Oebschel -
witz. Onder: een afbeelding uit laatstgenoemd werk.
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Vier vochtigheden zijn er in ’s menschen lichaam: bloed

gal, fluim en zwarte gal. De zwarte gal kan zoet

geleken bij d’aard, het bloed bij lucht, de gal

bij ’t vuur, daar het water van de fluim verbeeld zal zijn.

Het bloed is vochtig, warm, gelijkt in kracht de locht.

De fluim is koud en nat, en vol van watrig vocht.

De gal is heet en droog, verbeeld het vuur in aard.

De zwarte gal is koud en droog, en zweemt naar d’aard.1

Schola salernitana

9.1 I N L E I D I N G

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de diverse ziekteconcepten bij dieren
onderzocht die gedurende vele eeuwen het medisch en veterinair denken en doen
beheerst heeft. Welke theorieën lagen aan deze ziekteconcepten ten grondslag
en werden ze toegepast bij legerpaarden? De geneeskunde van het paard stond
evenals de humane geneeskunde, midden achttiende eeuw nog geheel in het teken
van de leer der humorale pathologie. Een ziekteconcept dat al ruim twee duizend
jaar lang het denken en doen van geneesheren bepaalde. Wat hield die leer in gro -
te trekken in en wat waren de gevolgen ervan voor het veterinair han delen tot
ver in de negentiende eeuw? Wat waren de belangrijkste toegepaste therapieën
en wat was hun veronderstelde werking? Daarnaast wordt nader ingegaan op

1 ‘De School van Salerno, dat is Voorschriften om de gezondheid te bewaren’, in Tuinman,
De oorsprong en uitlegging van dagelijks gebruikte Nederduitsche Spreekwoorden, Deel II, 44.
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het dierlijk magnetisme en de homeopathie, twee nieuwe opvattingen over
ziekten die vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw opgang maakten.

9.2 H U M O R A A L PAT H O LO G I E

De School van Salerno gold net als de spreuken van Hippocrates als een ‘Hand -
boekje voor Arzten’, maar zegt Tuinman in 1727:

Zedert men de Geneeskunde op andere gronden bouwde, is het wat uit handen, en achter de

bank geraakt. Dat heeft het met meer andere goede boeken in verscheide wetenschappen

gemeen. Dit boekje quam voor omtrent zeshonderd jaaren in de wereld uit de oude be roem -

de School van Salerno, een zeer voorname Stad in het Koninkrijk Napels, daar bijzonderlijk

de Geneeskunde doe zeer bloeide. De Schrijver was Johannes de Mediolane.2

De School van Salerno werd vóór de elfde eeuw gesticht als een medische school,
die vanaf 1150 (tot 1811, toen Napoleon haar sloot) deel uitmaakte van de Uni ver -
si teit van Salerno. Recepten en voorschriften werden verzameld en uitgegeven
onder de naam Schola salernitana, Regimen Sanitatis Salernitanum [voor schrif -
ten van Salerno om de gezondheid te bewaren].

Voortbordurend op de ideeën van Hippocrates van Kos die deze op zijn
beurt had opgedaan in Egypte, waar de geneeskunde in de oudheid al op een
zeer hoog peil stond,3 was het vooral de in Klein-Azië geboren Galenus (131-200

n. Chr.) lijfarts van keizer Marcus Aurelius die op het door Hippocrates gelegde
funda ment een bouwwerk construeerde dat anderhalf millennium het medisch
en veterinair (be)handelen in de westerse wereld beheerst heeft. In 168 vertrok
Gale nus, die erg neerkeek op de Romeinse medici, weer naar Pergamon (in het
hui dige Turkije), maar na een jaar moest hij weer terugkomen om Marcus
Aure lius te vergezellen op een expeditie tegen de Germanen. Na zijn dood ver -
spreidde de Griekse medische kennis zich via Syrië en Perzië in de Arabische
wereld, maar afgezien van de oogheelkunde, de plastische chirurgie en vooral de
farmacologie, gaven de Arabieren er praktisch geen onafhankelijke toe voe gin gen

2 Tuinman, ‘De School van Salerno’, 1. Carolus Tuinman (1659-1728), predikant te Middel -
burg. Schrijver van veel taalkundige en godgeleerde werken en fel bestrijder van papisten
en vrijzinnigen van zijn eigen geloofsgenoten.

3 Homerus, Odyssee, IV, 231; Over Egypte: ‘Daar is ook iedereen arts en boven mensen van el -
ders steken zij uit in geneeskunst’; Herodotus, Historiën, II, 84, Over Egypte: ‘De ge nees kunst
is bij hen op de volgende wijze ingedeeld: elke arts is er slechts voor één ziekte en niet voor
meer. Het wemelt er van de artsen want sommigen zijn als oogarts gevestigd, anderen als
hoofdarts, tandarts, buikarts of arts voor onduidelijke kwalen’.
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aan.4 Vanaf de elfde eeuw kwam de Arabische cultuur via Sicilië en Spanje naar
het Westen en verschenen er Latijnse vertalingen van de Arabische genees kun -
 dige werken die weer vertalingen waren van de oorspronkelijke Griekse teksten.5

De leer van Aristoteles en die van Galenus werden vanaf dat moment wet in
Europa. De autoriteit van de medische School van Salerno, die gedurende de
mid deleeuwen de toon in Europa had aangegeven, werd ondermijnd.6 Galenus
werd betiteld als de ‘Medische paus van de middeleeuwen’.

In 1453 toen Constantinopel in handen van de Turken viel, vluchtten vele
ge leerden naar het westen, waardoor de Arabische versies met de originele Griekse
versies van de teksten van Hippocerates en Galenus vergeleken konden worden.
Hierdoor ontstond in Europa een hernieuwde interesse in de ‘klassieken’, maar
tegelijkertijd ook in de natuurlijke historie. De harmonische bouw van het
ziekte concept van Galenus was zo gaaf gebleken dat pas bij het begin van de Re -
nais sance, dankzij de opkomst van vooral de anatomie, bressen in de tot dan toe
onaantastbare muren van het bouwwerk geschoten konden worden.

De essentie van de sappenleer is dat in een gezond lichaam een evenwicht
besta at tussen de vier lichaamsvochten, bij een verstoord evenwicht is het lichaam
ziek. In het ziekteconcept van Galenus vormde de lever het centrum van de bloed -
bereiding: de aderen van de tractus intestinalis zuigen de bij de spijs vertering
ontstane chylus op en voeren die via de vena porta naar de lever. Daar wordt de
chylus door gisting in bloed veranderd en de niet tot het bloed be ho ren de vochten
worden in verschillende richtingen verwijderd. Waterachtige delen naar de
nieren, gal naar de galblaas (het ontbreken van een galblaas bij het paard zou
dan ook bij de kwade droes zijn consequenties hebben), zwarte gal naar de milt
en slijm naar de hersenen. De rest (sanguis) gaat via de vena cava superior naar
hoofd en armen en de rest via het rechteratrium naar het rechterventrikel en
van daaruit naar de longen, waar de roetachtige delen door de ademhaling
worden verwijderd. Via poriën in de tussenwand in het hart gaat het bloed naar
het linkerventrikel en wordt daar van pneuma voorzien, dat via de longen
binnenkomt. Via de venae pulmonales gaat dit pneuma in het linkerhart naar
het bloed. Uit het linkerhart ontspringt de aorta, die vele vertakkingen heeft.
Aderen geven het lichaam dus voedend bloed, slagaders pneuma. Zenuwvaten
vormen het derde vatenstelsel van het lichaam. De beweging van bloed is geen
kringloop, maar een soort eb- en vloedbeweging. Het bloed (haema), in onze
betekenis van het woord, is geen enkelvoudig samengestelde vloeistof, maar een

4 Brock, ‘Introduction to Galens’, On the Natural Faculties, xix; De Ley, Het Arabisch
Islamitisch Hellenisme, 3. Zo zegt Ullmann in zijn Die Medizin im Islam, 97: ‘De Griekse
theoretische invloed op de Arabische geneeskunde is “uitzonderlijk groot” geweest’. En
‘Het Griekse medische systeem werd volledig overgenomen en is toonaangevend geweest
voor de gehele Arabische geneeskunde’.

5 Van Andel, ‘De aderlating in theorie en practijk’, 193.
6 Galenus, Peri Fusikou (On the natural faculties), xx.
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mengsel van zuiver bloed, zoals de lever het maakt (sanguis), slijm (phleg ma),
gele gal (xanthe chole) en zwarte gal (melan chole), die met elkaar in perfecte
ver  houding aanwezig moeten zijn (eucrasie). Als het evenwicht verstoord is
(dys crasie), is aan de symptomen te zien welke humor in overmaat aanwezig
is en is door aderlaten, branden, klisteren, purgeren, laxeren, fumigatie (bero -
king), zweetkuren, diuretica (ontwateringsmiddelen) en etterdrachten het
evenwicht te herstellen.7 Op grond van denkbeeldige voorstellingen over onder -
linge samen  hang van aders werd door Galenus een schema opgesteld hoe,
wanneer en waar en bij welke ziekte gelaat moest worden. Het verband tussen
oppervlakkige ade  ren en dieper gelegen organen werd door Galenus zonder
argumenten aangenomen.8

Door de opbloei van de anatomie vanaf de zestiende eeuw bleken sommige
ideeën van Galenus, alleen al op anatomische gronden, onjuist te zijn. Zo bleek
uit anatomisch onderzoek van Vesalius (1514-1564) in Basel gepubliceerd in zijn
De humani corporis fabrica [Over de bouw van het menselijk lichaam, 1543] dat
er geen poriën in het septum in het hart bestaan, waardoor het bloed van het
rechter- naar het linkerventrikel zou gaan, zoals Galenus beweerde. Terwijl
William Harvey (1568-1657) zijn theorie over de bloedsomloop in 1628 in zijn
Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus [Anatomische
oefening over de beweging van het hart en het bloed bij dieren] in Frankfurt
publiceerde, waarin hij duidelijk maakte dat het er niet toe deed op welke plaats
men aderliet. Door deze en overeenkomstige ontdekkingen werd de autoriteit
van Galenus geleidelijk ondermijnd en groeide de twijfel aan de juistheid van
het oude ziekteconcept. De geneeskunde werd langzaam aan van een beschou -
wende tot een natuurwetenschap. De diergeneeskunde volgde in het algemeen
de humane geneeskunde, zowel in haar dwalingen als in haar nieuwe inzichten.

In de rest van dit hoofdstuk zullen de verschillende in verband met de
humorale pathologie staande therapieën worden behandeld.

7 Von den Driesch, Geschichte der Tiermedizin, 37.
8 Van Andel, ‘De aderlating in theorie en practijk’, 189 e.v.
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Aderlaten

Ofschoon men het bloed niet als algemeen teekenen

opleverende kan aanmerken, wijl men slechts in bijzondere

gevallen aderlatende zeldzaam gelegenheid heeft het te

onderzoeken, geeft echter datgene hetwelk terstond stolt,

dik en taai wordt, kracht te kennen, zooals dat met veel

gestolde lymphe bedekt wordt, ontsteking, dun of waterig

zijnde besmettende ziekten aankondigt.9

C.A. Geisweit van der Netten, 1818

Onder alle heelkundige bewerkingen verdient de aderlating

te regt de eerste plaats daar zij eene der voornaamste

reddingsmiddelen in alle ontstekingachtige ziekten en vaak

alleen voldoende is hunne verdere voortgang te stuiten en

de gezondheid terug te brengen.10

C.A. Geisweit van der Netten, 1815

Bovenstaande twee citaten van Geisweit van der Netten illustreren goed de ideeën
ten aanzien van het doel en de gedachtegang die er achter de in de achttiende
en negentiende eeuw zeer veel toegepaste aderlating bij mens en dier ter genezing
van ziekten en verwondingen bestonden. Wijst het eerste citaat op de oorspron -
ke lijke, wellicht uit het oude Egypte stammende, functie van het aderlaten: het
door middel van onderzoek naar de aard van met kleine tussenpozen afgetapte
kleine hoeveelheden bloed vaststellen wat de patiënt mankeerde en dus ten be -
hoeve van het stellen van een diagnose c.q. prognose.11 In het tweede citaat wordt
er van uitgegaan dat het afnemen van grote(re) hoeveelheden bloed een the ra -
peutische werking zou hebben. Zoals hierboven al vermeld werd, stond de door
de Egyptische priesters bedreven geneeskunde in de ogen van de Grieken op een
uitzonderlijk hoog peil. Van Hippocrates is bekend dat hij naar Egypte is ge weest
om zijn kennis van de geneeskunde te vergroten.12

In de geschriften van Hippocrates bijeen verzameld in het Corpus Hip po cra -
ticum, waaronder zich ook geschriften van andere medische scholen dan die van
Kos bevinden,13 zal men vergeefs naar een theorie zoeken die het aderlaten een

9 Geisweit van der Netten, Beknopte handleiding tot den paardenkennis, 38.
10 Geisweit van der Netten, Handboek der paardenkennis, 290. 
11 Von den Driesch, Geschichte der Tiermedizin, 52.
12 Lindeboom, Inleiding tot de geschiedenis van de geneeskunde, 48.
13 Ibidem, 51.
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bestaansreden geeft, maar wel geeft hij op diverse plaatsen aan bij welke ziekten
aderlating gewenst is.14 Niet alleen de plaats van aderlating werd aangegeven ook
het jaargetijde, het tijdstip van de dag, de stand van de planeten en de maan fase
waren van belang voor het succes van het laten.15 In de Schola salernitana staan
diverse (door Tuinman vertaalde) gedichten die hierop betrekking hebben:

Voor wat betreft de maand:

Drie maanden zijn voor al tot aderlaaten goed

September, May, April; mits men het niet doet

Op zekre dagen. (doch ‘t is oude Besjes praaten)

Lyd op den eersten dag van Mey geen aderlaaten

Noch op den laatsten der twee andren: of gebruikt

Geen vleesch van ganzen (dat ook naar den spinrok ruikt)

’t Zy oud of jong, in wien’er overtollig bloed is,

Weet dat in elke maand het laaten voor u goed is.

Drie maanden zyn ’t, September, May, April

O laat dan bloed, wie lange leven wil.16

Voor plaats én jaargetijde:

Men laate ’s Zomers in des lichaams rechterleden,

En in de Lente: maar in Herfst en Wintertyd

Ter linkerzyde, zo men ’t wil met vrucht besteden,

Dan worde lever, voet, en hoofd, en hert bevryd

Van overtollig bloed. De lever zy gelaaten

Voor zomertyd, De lent zal aan het herte baaten,

Laat voor de herfst het laaten van den voet

Maar laat men ’t hoofd, dat is des winters goed.17

14 Hippocrates, vol. VIII, ‘Places in man’, 73, 81; ‘Physician’, 309, 371; Hippocrates, vol. IV,
‘Aphorisms LXXXVII’, 217: ‘Die ziekten die niet met medicijnen (farmaka) genezen, moeten
met het mes (sidhroz = ijzer: aderlaten] genezen, die ziekten die met het mes niet genezen,
moeten met het vuur (pur: branden) genezen en die ziekten, die niet met het vuur genezen,
moeten als ongeneeslijk beschouwd worden’; Hippocrates, vol. IV, ‘Humours’, 95: In som mi -
ge gevallen is aderlaten mogelijk, soms is het niet op zijn plaats, maar alleen maar hinderlijk. 

15 Théry, ‘De l’influence de la lune sur la saignée’, 27-30. Tot ver in de twintigste eeuw werd
in de Champagne de Cognac om de vruchtbaarheid van een gedekte merrie te bevorderen
bij nieuwe maan drie à vier liter bloed afgenomen. Ook De Solleysel hechtte grote waarde
aan het juiste tijdstip van aderlaten (chrono-phlébotomie). Bij gebrek aan eetlust van een
paard was de eerste dinsdag van de nieuwe maan de gunstigste tijd om bloed af te nemen.

16 Tuinman, ‘Schoole van Salerno’, Cap. XCIV, 51.
17 Ibidem, Cap. CII, 56.
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Maar de zinvolste raadgeving was wellicht:

Indien gy artzen hulp wilt missen,

Ga slechts by deze drie te raad:

Ontlast uw hert van droeffenissen

Neem rust, en houd in voedzel maat.18

Interessanter dan de vermeldingen waar en wat men moest laten, is het feit dat
de aderlating, nog afgezien van de veronderstelde therapeutische werking, het
voordeel had dat zij een controle op de diagnose leverde. Aan het opgevangen
bloed kon men zien welke van de vier humores de materia peccans (‘de schul -
di ge’) was en in overmaat aanwezig was. Was het bloed scharlaken rood en stond
er na stolling maar weinig ‘water’ boven, dan was de patiënt gezond. Als er vrijwel
geen ‘water’ boven stond was er een overmaat aan zwarte gal. Veel ‘water’ wees
op flegma en een geelachtige verkleuring op leverziekte. Net als de uroscopie
vorm de de haematoscopie en belangrijk diagnostisch hulpmiddel voor de
ingewijden.19

Een bijzonder interessante theorie werd in 1921 door de Zweedse patholoog-
haematoloog R. Fårhaeus opgesteld in zijn The suspension-stability of the blood.
De oorsprong van het aderlaten was, volgens hem, gelegen in de mogelijkheid die
het bood, in de tijd dat chemisch, microscopisch, bacteriologisch en sero logisch
onderzoek van bloed nog niet mogelijk was, macroscopisch een indruk van de
ziekte en de toestand waarin een patiënt verkeerde te krijgen. Hippocrates de
Hippiater (350 n. Chr.) een van de ontvangers van brieven van de Griekse paar -
denarts Apsyrtos (280-337 n. Chr.), maar het is niet zeker of hij echt bestaan heeft,
beschrijft al dat het aspect van bloed, afhankelijk van de aard van de ziekte van
kleur en consistentie, kan veranderen.20

Dankzij de aanwezigheid van een wittige substantie van stevige consistentie
ziet het in een pot of cilinder opgevangen, gestolde bloed van een zieke er
anders uit dan dat van een gezonde persoon. Die witte laag (de crusta pseu do -
membranosa, crusta adiposa, crusta inflammatoria of crusta phlogistica), in het
Engels ‘buffy coat’ (laag van buffelleer) genoemd, ontstond door een ver min -
der de suspensiestabiliteit van het bloed. Dit werd in de oudheid al beschouwd
als de oplossing van de aard van de ziekte en de remedie ertegen. De humorale

18 Ibidem, Cap. I, 6.
19 Van Andel, ‘De aderlating in theorie en practijk’, 191.
20 Citaat bij Von den Driesch’ Geschichte der Tiermedizin, 40: ‘Het is zeer goed de toestand

en het aanzien van het bloed te kennen. Want het ene paard is in goede toestand, andere
zijn te mager en het bloed is niet bij alle ziekten hetzelfde, maar het onderscheidt zich bij
iedere ziekte door de kleuren’.
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pathologie, waarin alle ziekten werden toegeschreven aan veranderingen in de
verhouding tussen de vier lichaamssappen, berustte hierop. De basis hiervoor
bestond uit de werkelijk optredende verandering in de bloedstolling bij ziekte.21

Door de verminderde suspensie-stabiliteit ontstaat de, uit leukocyten en
thrombocyten bestaande, buffelleerachtige, gelige laag tussen de onderlaag van
erythrocyten en de bovenlaag van serum. Als bloed uit een vene komt treedt
door de koude en de zwaartekracht een deling tussen de verschillende onder de -
len op: de zwarte gal op de bodem, het flegma erboven en het serum daarboven.
Het flegma, dat bij ontstekingsziekten in grote hoeveelheid aanwezig is, verstopt
de bloedvaten. Het lichaam probeert dat in de vorm van etter, slijm, en braaksel
te verwijderen. Hoe ernstiger de ziekte, hoe meer flegma er was, dus de theorie
klopte. Flegma zat het meest in de hersenen, het lijkt er ook wel op. Het slijm
uit de neus kwam ook uit de hersenen, evenals het sperma. Veel copuleren was
dan ook goed voor een flegmatische patiënt, om een overmaat aan flegma kwijt
te raken. Ziekte werd beschouwd als een ontsteking van het bloed zich uitend in
koorts en een ‘buffy coat’, die men niet als een gevolg van de ziekte beschouwde
maar als de oorzaak, terwijl de koorts veroorzaakt werd door de wrijvings warmte
die ontstond door de verdikking van het bloed. Het zwaartepunt van de ziekte
kwam in de perifere bloedvatstelsel te liggen: verstopping van de vaten door een
klap op het hoofd of stagnatie in de capillairen door verdikking van het bloed.
Volgens Boerhaave bleef de witte substantie aan de binnenkant van de bloed -
vaten plakken, waardoor de verstopping steeds groter werd.22 Bij koorts was het
nodig veel vocht in het lichaam te brengen, terwijl aderlaten ervoor zorgde dat
de flegmaovervloed én veel ‘virus’ verwijderd werd.

In de zeventiende- en achttiende-eeuwse hippiatrische werken is weinig
meer terug te vinden van het diagnostisch belang van het aderlaten, maar wordt
er ook niet zonder meer van uitgegaan dat het therapeutische waarde heeft. Zo
geeft Van Naaldwijck in zijn De Paardenvriend (1631) aan:

Men moet bij paarden geen aderlatingen doen zonder uiterste noodzaak, nooit echter in de

omgeving van borst of rug en bijna nooit en nergens bij gecastreerde paarden. Een ader lating

is noodzakelijk als een paard, terwijl er een overmaat aan bloed in zijn aderen is, er slecht

aan toe is, zonder dat een zwelling of een ander teken aan de dag treedt, behalve dat de aderen

over zijn hele lichaam opgezet zijn en het zieke paard van pijn niet op zijn benen kan

staan.23

21 Fårhaeus, The suspension-stability of the blood, 6 e.v.
22 Ibidem, 28.
23 Van Naaldwijck, De paardenvriend, 121.
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Een duidelijke beschrijving van koliek, die behandeld dient te worden met een
aderlating beiderzijds aan de singel- of spoorader (vena cingularis, tegen woor -
dig vena thoracica externa genoemd). ‘Verder is een aderlating vereist bij een
toestand van te zeer gevuld zijn met bloed, die zich uitbreidt over de gehele
lichaams ge steldheid en die eigenlijk beter een ongezonde toestand van de
lichaamsvochten genoemd kan worden, die zich duidelijk manifesteert door
on ophoudelijk schuren, [... met] puistjes en knobbeltjes, die zich uitbreiden
over het gehele lichaam’.24 Hierbij moet bloed getapt worden uit de halsader,
twee à vier pond, naargelang de krachten van het paard, opdat vele ziekten tijdig
voor komen worden. Bij Van Naaldwijck bestond er bij koliek dus een duidelijk
verband tussen de plaats waar de ziekte zetelt en de plaats waar ader ge laten
moet worden. Zijn uit twee delen bestaande werk Libri duo Philipicorum, sive
de equorum natura electione, educatione, disciplina et curatione25 verscheen (1631)
kort nadat Harvey zijn theorie over de bloedsomloop had bekend gemaakt
(1628).

Een belangrijke veterinaire uitgave in het Nederlandse taalgebied betreft het
werk van Pieter Almanus van Cour (of Coer) (ca.1620 Keulen – ca.1689 Den
Haag). Hij werkte als militaire paardensmid en schrijft in de inleiding van zijn
boek Toevlugt of Heylzame Remediën: ‘Dat ik ook door groote moeyte en naer -
stig heid in verscheyde Landen en Koninkrijken alsmede in differente Oorlogen,
Soo bij den Keyzer als bij Koningen, en Princen, de remedie van meest alle naties
van Europa heb geleert’.26 Zijn boek werd vanaf 1688 elf maal herdrukt, de laatste
maal in 1822, hetgeen erop wijst dat het in onze gebiedsdelen een belangrijk
hippiatrisch werk betrof.

In de eerste druk (’s-Gravenhage, 1688) van Toevlugt of Heylzame Remediën
[...] van Pieter Almanus van Cour27 houdt de schrijver een uitgebreide ver han -
deling over het aderlaten op speciale plaatsen bij verschillende aandoeningen:

Al schoon men weet dat daar maar één Ader in het geheele Lighaam is, die zijn begin neemt

in de Lever, want daar is de eerste oorspong of fontein van alle Aderen, welke Ader haar

strekt en verdeelt met kleine afspruytsels, sommige groot andere kleinder dewelke loopen

door het geheele lighaam en alle de vier beenderen neemen haar einde in de vier voeten;

nogthans is het raatzaam zoo naby aan de party te Laaten daar het Kwaat is, als het mogelijk

is, om ‘t Kwaat te ontlasten, ofte hem de toevloed daar van af te lijden.28

24 Ibidem, 123.
25 Twee boeken voor (van) paardenliefhebbers, of over de natuur, het uitkiezen, de opvoeding,

de africhting en de geneeskundige behandeling van paarden.
26 Van Cour, Toevlugt ofte heilzame remediën. 
27 Zie ook J.B. Berns’ dissertatie Namen voor ziekten van het vee, 41-42.
28 Van Cour, Toevlugt ofte heilzame remediën, 49.
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Ondanks het feit dat Van Cour kennelijk op de hoogte was van Harvey’s theorie,
is hij toch nog van mening dat het aderlaten dicht bij de kwaal belangrijk is,
waarom dat het geval zou zijn verklaart hij echter niet.

Ook De la Guérinière geeft nog aan dat aderlaten op verschillende plaatsen
(tong, hals, gehemelte etc.) kan gebeuren, maar hij vermeldt niet waar dat bij
bepaalde ziekten gedaan moet worden. Hij waarschuwt wel dat als bij aderlaten
uit de vena jugularis gebruik gemaakt wordt van een ligatuur om de hals, dat die
niet te strak moet zitten, want dan kan het dier duizelig worden en: ‘Il tom be roit
sur la place, et de la chute pourroit se tuer, ce que l’on a vu arriver plus d’une
fois’.29

Van Oebschelwitz ziet de aderlatingen als

[...] de zekerste en grootste Hulpmiddelen die men toedienen kan aan de Paerden welke

overvloed hebben van rauw en verdikt bloed, of ook, als hetzelve door het een of ander

toeval, ontstoken is. De Ziektens, uit scherpigheden ontstaande, vooral die de Hersenen

aandoen, hebben veelvuldige Laatingen van noode, om een vloeijbaarheid en Doorspoeling

in de Bloedvaten te brengen en eene vrije loop aan het Bloed te verschaffen.30

Opvallend is dat P.C. Abildgaard31 in zijn uit het Duits vertaalde Handboek van
de gewoonlijkste ziekten het diagnostische aspect van het aderlaten weer onder de
aandacht brengt. ‘Het [bij koorts] van het paard afgetapte en in een vat gedaane
bloed heeft een dikke gele huyd die als spek uitziet en het gronne bloed heeft
slechts weinig water’.32

Wolstein die zijn tijd in vele opzichten vooruit was (zie hoofdstuk 13), had
veel bezwaren tegen het aderlaten. Hij zag het als ‘ein schädliches Mittel’, niet -
te min heeft hij al ‘Zwanzig Jahre […] Menschen [hij was ook medicus] und
Thiere viele Tausend Pfund Blut abgezogen’.33 In zijn Buch für Thierärzte im Kriege
(1797) zegt hij dat paarden die ziek van een veldtocht komen, sowieso nooit ader -
gelaten mogen worden, maar dat een etterdracht (zie daar) gezet moest worden
aan de voorborst.34

29 De la Guérinière, École de cavalérie, 201.
30 Oebschelwitz, De Nederlandsche Stalmeester, deel I, 196.
31 De Deen Abildgaard ging in 1763 voor tweeënhalf jaar naar de École Vétérinaire van Lyon

en zag daar het belang in van een veterinaire school in zijn land. Bij zijn terugkeer in
Kopenhagen ging hij als medicus werken. In 1773 kreeg hij een aanstelling als professor aan
de op te richten veterinaire school van Kopenhagen die hij in datzelfde jaar met steun van
de regering op eigen kosten oprichtte.

32 Abildgaard, Handboek van de gewoonlijkste ziekten, 6.
33 Lachmann, ‘Ein Handschrift über den Aterlass in der Veterinärmedizin aus der Zeit des

späten 18e Jahrhunderts’, 144.
34 Wolstein, Buch für Thierärzte im Kriege, 170. 
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Anderhalve eeuw na Harvey’s publicatie over de bloedsomloop gaf Charles-
Joseph Pancoucke, die voor 200.000 pond de koperen gravureplaten van Di de rot
had gekocht, een nieuwe, verbeterde, niet-alfabetische encyclopedie uit.35 In deel
XII van zijn Encyclopédie Méthodique wordt aangegeven dat er geen ver band
bestaat tussen de plaats van aderlating en bepaalde organen en dat het er dus niet
toe doet waar adergelaten wordt. Niettemin wordt nog steeds geadviseerd ader
te laten aan de zieke kant van het lichaam en bij ziekten boven (vóór bij een
dier) in het lichaam aan de (achter-)benen en bij ziekten onder (achter bij een
dier) aan de armen (voorbenen).36

Wat betreft het nut van het bestuderen van het afgetapte bloed wordt
opgemerkt: ‘De kennis over de gang van zaken van de ziekelijke veranderingen
van onze sappen in het algemeen en van het bloed in het bijzonder is nog weinig
gevorderd, waardoor de arts het risico loopt te verdwalen wanneer hij die nog
niet volmaakte kennis in zijn praktijk als gids zou gebruiken’.37 Enig idee dat
onderzoek van het bloed nuttig zou kunnen zijn, is dus wel aanwezig. Maar
zonder meer geldt: ‘Het aderlaten is zonder tegenspraak het meest energetische
middel dat de arts bezit om de lichamelijke huishouding te veranderen en
invloed uit te oefenen op de diverse ziekelijke toestanden die de harmonie van
zijn functies verstoren’.38 Er zijn verschillende omstandigheden waaronder
aderlaten nuttig is: 1) bij ernstige blessures om ontstekingen te voorkomen, die
zich bij inwendige bloedingen zouden kunnen voordoen, 2) bij plethora en bij
3) ontstekingskoortsen. Soms wordt al vóór een operatie adergelaten, maar
‘[...] om ader te laten uit vrees door een of andere ziekte te worden aangevallen,
is een belachelijke manie die door de observaties en de raadgevingen van wijze
artsen zijn afgekeurd’.39

Geisweit van der Netten geeft de voorkeur aan het aderlaten ‘[...] uit de hals -
bloedader wegens de aanmerkelijkheid, wat het voordeel eener spoedige en
ruime ontlasting van bloed heeft’.40 Maar in bijzondere gevallen kan het ook uit
de boeg-, spoor- of spatader. Denkt hij wellicht toch dat de plaats van belang
kan zijn? Er is nauwelijks een omstandigheid te bedenken waarin het aderlaten
uit de vena jugularis niet de gemakkelijkste manier is. Maar aan de andere kant
merkt hij wel op: ‘Wat de overige door de smeden en andere onkundigen even
veelvuldig als doelloos aangeradene latingen betreft, zoo in de mond, onder de
tong als van het verhemelte zoo wordt van dezelve hier alleen gewag gemaakt
om hunne nutteloosheid in de meeste gevallen aan te wijzen’.41

35 Moureau, Le roman vrai de l’Encyclopédie, 112.
36 Pancoucke, Encyclopédie Méthodique, Tome XII, 651.
37 Ibidem, 650.
38 Ibidem, 648.
39 Ibidem, 649.
40 Geisweit van der Netten, Handboek der Paardenkennis, 290.
41 Ibidem, 297.
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Bij het laten werd een aderlancet (vlijm) gebruikt, waarop met een klopper van
zwaar palmboomhout42 werd geslagen. De vlijm bestond uit

lancetvormige punten die met een langwerpige kling eene regthoek vormen, gewoonlijk

zijn dezelve ten getalle van drie of vier verschillende grootte in een koperen houder vervat.

Men hebbe bij dezelve keuze te letten dat zij van goed staal zijn vervaardigd, scherpsnijdend

en puntig zijn, voorts dat men ze steeds zeer zuiver houde, terwijl die welke men bij

instrumentmakers doet vervaardigen, schoon iets duurder verre de voorkeur boven diegene

verdienen welke als dozijnwerk overal verkocht worden en gewoonlijk zeer slecht zijn,

hetwelk met de overige heelkundige werktuigen insgelijks het geval is.43

Voor onrustige paarden werd een ‘snepper’ gebruikt, die door middel van een
veer bediend werd, waarbij van te voren zorgvuldig de diepte van de lating
moest worden bepaald. Om te weten hoeveel bloed er werd afgenomen, werd
aangeraden het in een vat op te vangen. Geisweit van der Netten wijst hier niet
op de mogelijkheid het afgenomen bloed aan een macroscopisch onderzoek te
onderwerpen. Na afloop van de aderlating werden de wondranden met een
speld doorstoken, die met enige staartharen werd omwonden.

Wanneer wel en wanneer niet adergelaten moet worden geeft hij ook aan:

Is een gewond paard sterk en welgemoed en heeft de wond weinig gebloed, zoo kan men met

vrugt een aderlating doen. Is het paard oud, zwak en afgemat zoo moet men de ader lating

volstrekt vermijden en in tegenstelling versterkende inwendige middelen en uitwendige

omslagen bezigen, waarbij zeer koud water groote diensten verleent, terwijl men inwendig

dranken van wijn of bier en brood geeft.44

De Franse militaire paardenarts Pichard heeft, net als Geisweit van der Netten,
geen hoge dunk van het optreden van hoefsmeden als paardenarts: ‘De stomp zin -
nigheid van zekere hoefsmeden gaat zover dat zij dodelijk vermoeide paarden
aderlaten. Dat is meer dan onwetendheid, dat is een barbaarse behandeling om
een al verzwakt paard nog verder te verzwakken.45 Hij is in 1812 natuurlijk op
de hoogte van de beschrijving van de bloedsomloop van Harvey en zegt dan
ook : ‘In de moderne praktijk laat men aan de hals, onafhankelijk van wat voor
ziekte, die het aderlaten nodig maakt, in het spel is’. Vreemd is dan wel dat hij
even verder zegt: ‘Bij iedere verstopping van de hersenen moet men achteraan
aderlaten, de hydraulische wet geeft aan dat de vloeistof altijd gaat in de rich ting

42 In het Museum Diergeneeskunde bevinden zich diverse voorbeelden van vlijmen, alsmede
een met lood verzwaarde houten klopper. 

43 Geisweit van der Netten, Handboek der Paardenkennis, 291.
44 Ibidem, 202.
45 Pichard, Manuel des haras, 226. 
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van de plaats waar het kan ontsnappen’.46 Waaruit op te maken valt dat hij toch
nog vasthield aan het oude idee, dat het wél invloed had op welke plaats ader -
gelaten werd. Het toepassen van het aderlaten bleef tot midden negentiende
eeuw een gebruikelijke ingreep bij mens en dier.47

Opvallend in de Nederlandse veterinaire literatuur is de verschijning (1867)
van de uitgave van de aantekeningen van Nederlandse veearts H.W. Hentze,
bewerkt door de gepatenteerde veearts W. Bavink. Hentze die in 1856 overleed,
heeft een zeer uitgesproken mening over het doel en nut van het aderlaten:

Ik geloof niet teveel te beweren, wanneer ik zeg dat even zoo vele paarden door de ader lating

het leven verloren hebben of ongeschikt zijn geworden als daardoor van den dood gered of

genezen zijn geworden. Het zou zeer te wenschen zijn dat deze wenk over de ader lating

levendig behartigd werd door vele eigenaren van paarden en jonge niet-weten schappelijk

gevormde veeartsen [zie voor de verschillende soorten dierenartsen die in de negentiende

eeuw in Nederland werkzaam waren hoofdstuk 8], die dikwijls zonder te weten of zij goed

dan kwaad doen aanstonds met de aderlating gereed staan, niet be den kende dat bloed een

edel vocht is, waarvan ontijdige aftapping schroomelijke gevol gen voor de patiënt kan

teweeg brengen.48

Hij heeft dus sterke twijfels aan het therapeutisch effect van het aderlaten, veel
positiever staat hij tegenover de diagnostische waarde, die macroscopisch on -
der zoek van het afgetapte bloed kan hebben.

Een zeer bepaald kenteeken ter beoordeling biedt het uit de ader gelaten bloed aan, dat

naar de graad der zwakte onderscheiden, maar steeds slechts langzaam en onvolkomen en

met de afscheiding van water en met een geleiachtige bedekking stolt, zodat een te los

samenhangende, verschillend van kleur zijnde bloedkoek ontstaat, die zoo als door som mige

schrijvers opgegeven wordt aan zijn bodem niet eene bolle zooals dit bij een ontstekings -

koorts het geval zoude zijn, maar een effene vlakte vertoont. [...] Bij ontstekingskoorts:

46 Ibidem, 227.
47 Zo beschrijft vétérinair principal Séon J.B.Rochas in zijn Levensgeschiedenis van een

kavallerie-paard, 23 dat een paard, nadat het in een gevecht met een ander paard vele
slagen had gekregen: ‘Zijn adem was zoo kort, dat ik geloof dat het gestikt zou zijn, had
hem de de dorps-smid, die met de anderen was toegesneld, niet dadelijk eene aderlating
had gedaan’. 

48 Hentze, Volledig handboek der Practische Veeartsenijkunde, 17. Hentze komt niet voor op de
‘Naamlijst der leerlingen aan ’s Rijks-Veeartsenijschool’, die door J.E.W. Ihle is opgesteld.
Mogelijk heeft hij in het buitenland zijn opleiding genoten, mogelijk is ook dat hij zich de
kennis van de veeartsenijkunde zonder speciale opleiding eigen heeft gemaakt. Schrader
& Hering vermelden dat zij niet hebben kunnen achterhalen of en zo ja waar Hentze
gestudeerd heeft.
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hoe harder de pols zoveel te grooter zij de hoeveelheid bloed die men aftapt. Als de

bloedkoek met een stevig vastgehecht vlies (crusta inflammatoria) of spekvlies bedekt is,

moet men niet verder aderlaten. Het is volstrekt noodzakelijk dat elk ziektegeval, waar een

aderlating wordt gedaan het afgetapte bloed in een pot opgevangen en weggezet worde en

men nauwkeurig acht geeve op de zoo even gemelde teekenen, die aan het afgenomen bloed

waar te neemen zijn.49

Het stuwen van de ader kan gedaan worden met een pot, waarin het bloed
wordt opgevangen. Hiermee kan men zien hoeveel bloed is afgenomen en
bovendien is de hoedanigheid van het bloed te beoordelen.50 Wonderlijk dat
deze Nederlandse dierenarts met deze ‘back to basics’-ideeën waarschijnlijk
terugkeerde tot de oorspronkelijke, uit de oudheid stammende functie van het
aderlaten.

In 1858 publiceerde de Duitse Rudolf Virchow (1821-1902) Die Cellular-
patho logie. Dit betekende een geheel nieuw begrip van ziekte en leidde tot het
paradigma, waarbij de cel het belangrijkste onderdeel van het lichaam werd en
in mindere mate het bloed. Microscopisch onderzoek werd belangrijker. Ook
dat van het bloed, waardoor de macroscopische haematoscopie langzamerhand
ouderwets werd en het aderlaten werd geleidelijk afgezworen. Hoewel de hae ma -
toscopie wel degelijk diagnostische waarde had, maakte het feit dat voor een
goede beoordeling van de ‘bufffy coat’ minimaal honderd cc bloed afgeno men
moest worden en dat zelfs diverse malen, de ingreep toch minder aantrekke lijk.51

Behalve het aderlaten bestonden er nog diverse andere, met de humorale
pathologie in verband staande, therapeutische behandelingen bij (leger)paar den.

Wortelsteken
Wortelsteken was een in de oudheid al toegepaste behandeling, die in de
hippia trische werken van de negentiende eeuw niet meer wordt vermeld als
therapeutische ingreep. Hierbij maakte men een perforerende wond in de
oorschelp, waardoor de wortel van nieskruid (Helleborus niger) of wrangwortel
(Helleborus viridis) werd gestoken. Hierdoor werd een locale necrotiserende
ontsteking opgewekt. De kwade sappen zouden hierdoor naar het oor worden
getrokken en met de optredende necrose uit het lichaam verdwijnen.52 Van
Bronckhorst geeft aan dat de wortel ‘aen de borst tusschen vel en vleis [gestoken
moet worden], maer siet wel toe, dat ghij geen vleijs en treft want het soude niet
zonder perijckel weesen’.53

49 Ibidem, 16.
50 Ibidem, 530.
51 Fårhaeus, The suspension-stability of the blood, 41.
52 Van Naaldwijck, De Paardenvriend, 36.
53 Van Bronckhorst van Weerdenburg, Receptenboek, 65.
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Fumigaties
Bij een fumigatie of beroking werd in een zak, die aan het hoofd bevestigd
werd, een warme pap van kaasjeskruid (Malva sylvestris) gedaan; de dampen
irriteerden neus- en oogslijmvliezen, waardoor neusuitvloeiing en tranen wer -
den opgewekt, waarmee kwade sappen het lichaam verlieten.54 Hetzelfde effect
kon bereikt worden door het inspuiten van aftreksels van kruidenmeng sels
(kaasjeskruid, muurbingelkruid, kamillebloemen, honingklaver en/of vlier) via
een neusgat of met behulp van een lange buis diep in de neus in te brengen,
waardoor de fumigatie extra diep binnendrong of in geval van kwade droes
via de trepanatie opening, zoals aangegeven door Lafosse père.55

Scarificaties
Het aanbrengen van scarificaties was volgens Hentze bekend ‘uit de grijste
oudheid en bij de ruwste volken van den tegenwoordige tijd’.56 Hierbij werden
met een vlijm of een lancet kleine insnijdingen gemaakt (een à twee cm diep,
twee cm van elkaar, in zes tot acht rijen van vijf tot tien gaatjes). In die gaatjes
werd terpentijn of een ander vluchtig middel (linimentum volatile) gegoten,
eventueel gemengd met Spaanse vlieg. Ook in het collegedictaat van D. van der
Vliet die van 1808 tot 1811 aan de École Vétérinaire van Alfort studeerde, wordt
melding gemaakt van deze methode. ‘Ce sont des incisions profondes qui se font
avec le bistourie et qui n’interessent que la peau et le tissu cellulaire sous-cuta né’.
Minder diepe insnijdingen die alleen de huid betroffen, heetten ‘mou che tures’.57

Het beoogde effect van het gebruik van prikkelende stoffen was, evenals de fumi -
gaties en het wortelsteken, dat de kwade sappen uit het lichaam getrokken
werden.

Cauterisaties: branden en scherp smeren
Evenals het scarificeren werd het branden al in ‘de grijste tijden’ toegepast.
Hippocrates gaf aan dat als branden niet hielp een kwaal ongeneeslijk was.58

Naast het branden om bloedvaten dicht te schroeien en om necrotisch weefsel
te verwijderen, werd branden vooral toegepast om een kunstmatige ontsteking
op te wekken, waarbij de kwade sappen uit het lichaam getrokken werden. Door
de acute ontsteking zou de bestaande chronische ziekelijke afwijking door het
lichaam met nieuwe energie worden aangepakt. Deze laatste opvatting werd tot

54 Nationaal archief, Binnenlandse zaken 1795-1813 Publicatie van Ministère de l’Intérieur
bureau d’agriculture. Inv.no. 1094. 

55 Lafosse père, Traité de la Morve, 14; Von den Driesch, Geschichte der Tiermedizin, 38.
56 Hentze, Handboek der practische Veeartsenijkunde, 537; Hippocrates, Vol. VIII, 309.
57 Van der Vliet, ‘Collegedictaat Alfort’, 9. 
58 Hippocrates, Vol. IV, 217.
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Boven: Plaat met diverse veterinaire behandelingen, uit: Löneysen, Von Roszartzney (1609),
p. 242. Onder: enkele veterinaire instrumenten in de collectie van het Museum Diergenees -
kun de te Utrecht. Links: vlijm met klopper; rechts: twee brandijzers; onder: snepper. 
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diep in de twintigste eeuw gehuldigd. De vasculaire reactie, die door het bran  den
werd opgewekt, zou het herstelproces bevorderen.59

Cauteriseren werd op twee manieren gedaan: cauterium actuale, het bran den
met gloeiend ijzer, en cauterium potentiale, waarbij met biologische of che mische
corrosiva (cantharid,60 HgJ

2
, HgCl

2
, AgNO

3
, caustic soda, feu français61) weefsel

wordt vernietigd.62 Ook bij aandoeningen van de inwendige organen werd
therapeutisch gebrand: bij enteritis de buik, bij pneumonie de flanken, bij
nephritis de lendenen.63

Branden met het gloeiende ijzer werd, en wordt nog steeds door de Arabie ren
bij paarden, ezels en kamelen zeer veel toegepast, zowel als eigendomskenmerk
als om profylactische of therapeutische redenen.64 Het nadeel van het profy -
lactisch branden (bijvoorbeeld ter voorkoming van kreupelheid) is dat aan de
littekens later niet te zien is wat de reden van het branden geweest is. D’Alton
zegt dan ook dat het branden juist niet bij de beste paarden gebeurde, hetgeen
er volgens hem op wees dat er iets aan de hand was geweest ‘Da sich die araber
bey jeder Art Lähmung gewöhnlich des Feuers bedienen’.65

Wolstein geeft aan dat men bij het branden altijd twee ijzers moet gebruiken,
zodat men als het eerste afgekoeld is direct met het tweede kan doorgaan, ter -
wijl het eerste weer opgewarmd wordt. Als goede raad geeft hij ook nog aan: ‘In
allen Fällen, in welchen man sich der glühenden Eisen bedient, brennt man so
lange bis man den Zweck erreichet, der das Brennen nothwendig macht, doch
wird in keinen zu viel und in keinen zu wenig gebrannt’.66 Het probleem blijft
natuurlijk vast te stellen wanneer dat moment bereikt is.

De blaren die met scherp smeren ontstaan, zijn te vergelijken met verbran -
dingen van de tweede graad. Het echte branden (met ferrum caudens) werd vaak
in bepaalde patronen verricht, niet omdat dat van therapeutische invloed was,
maar uitsluitend om esthetische redenen vanwege de later zichtbare litte kens. Het
branden en scherp smeren werd tot ver in de twintigste eeuw toegepast, niet zo
zeer op humoraal-pathologische gronden, maar meer omdat de eigenaar van een
rijpaard of een draver eerder genegen is zijn dier de nodige, langdurige rust te
geven, wanneer zijn benen door de behandeling ontstoken en gezwollen zijn, dan
wanneer alleen het advies gegeven wordt zijn dier zes weken niet te gebrui ken. Pas

59 Kersjes, ‘Scherp smeren en branden’, 52.
60 Cantharid is een blaartrekkende stof, die gemaakt wordt van gedroogde Lytta vesicatoria,

een smaragdgroene, twee cm lange kever uit de familie der Blaarkevers. 
61 Feu français: vloeistof bestaande uit cantharid, euphorbium (een plantaardige hars),

terpentijn en olie.
62 Van Naaldwijck, De paardenvriend, 35.
63 Cadoux, La cavalérie brittanique, 174.
64 Selen, ‘Geschiedenis van de veterinaire cauterisatie’, 110. 
65 D’Alton, Naturgeschichte des Pferdes, 42.
66 Wolstein, Das Buch für Tierärzte, 29.
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in de jaren zeventig werd in de Kliniek der Heelkunde van grote Huisdieren van
de Faculteit der Diergeneeskunde in Utrecht geleidelijk van het cauteriseren af -
gestapt. Hierbij zal een in 1975 in Bristol opgezet onderzoek, naar aanleiding van
vragen in het Britse parlement, naar het effect van branden op peesaan doe nin gen
bij paarden, mogelijk een rol gespeeld hebben. In het in 1983 gepubliceerde
rapport werd geconcludeerd dat cutaan branden geen enkel positief effect heeft
op de genezing van peesletsels en perforerend branden (tot op het bot) in
tegendeel juist een beschadigend en nadelig effect had op het letsel en het
herstelproces.67 Behalve voor therapeutisch branden werd een brandijzer ten
slotte ook nog gebruikt om bij alle regimentspaarden van ‘la grande armée’ een
speciaal regimentsteken op de linkerdij aan te brengen en daarnaast werd het
stamboeknummer op het toongedeelte van de hoornwand van de linker voor -
voet ingebrand.68 Ook werd aanbevolen het jaar van aankomst in het regiment
in te branden en afgekeurde paarden met een speciaal teken te merken, maar
tot meer dan een aanbeveling schijnt dat niet gekomen te zijn.69

Etterdrachten (setons en fontanellen)
Een etterdracht diende ervoor overmatig flegma in de vorm van pus uit het
lichaam te ‘trekken’. Een fontanel was de eenvoudige vorm van een etterdracht,
bestaande uit een rond stukje leer of hoedenvilt (ter grootte van een euro) met
een gat in het midden. Met een scherp mes werd een snede van tweeënhalve cm
in de huid gemaakt en vervolgens werd met de vinger onderhuids een stuk
vrijgemaakt ter grootte van een twee euro-munt. Daarna werd via de snede de
fontanel omwikkeld met vlas en bevochtigd met terpentijn of Spaanse vliegen -
zalf of een andere pyogene stof onder de huid aangebracht. Het gaatje in het
midden diende ervoor de na drie dagen gevormde pus af te laten vloeien. Na
acht tot tien dagen werd de fontanel verwijderd.70 In de collegedictaten uit 1808

van Van der Vliet wordt deze methode ‘seton anglaise’ genoemd ter onder schei -
ding van de in Frankrijk meer gebruikelijke ‘seton’, die in het Duits ‘Eiterbande’
en in het Nederlands ‘etterdracht’ genoemd werd.71

Een etterdracht was een fontanel met twee openingen. De werking was veel
sterker. Met een stompe ‘dragtnaald’ van glad hout van een voet lang, met een
oog aan het eind werd een strook zelfkant of wollen stof subcutaan aange bracht.
De naald werd verticaal van onder naar boven op twee plaatsen door de huid
gestoken, waarna de uiteinden van de, met terebinth-olie (uit de pistachenoot),
terpentijn of Spaanse vliegenzalf besprenkelde, textiel aan elkaar geknoopt

67 Kersjes, ‘Scherp smeren en branden’, 54.
68 Rochas, Levensgeschiedenis van een kavallerie-paard, 63.
69 Bidault, Les chevaux de l’armée, 68.
70 Hentze, Volledig handboek der practische veeartsenijkunde, 531-532.
71 Van der Vliet, ‘Collegedictaat Alfort’, 14.
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werden. Deze dracht veroorzaakte een hevige ettervorming en bij te lang laten
zitten gaf het een lelijk litteken. In het algemeen werd zij aan de voorborst aan -
gebracht, maar ook andere plaatsen waren mogelijk.72

Een bijzondere wijze van ‘een dracht zetten’ was een ‘Hairvlecht steken’. Hier -
bij maakte men van paardenstaartharen een bos van een vinger dik en maakte
daar een vlecht met drie strengen van. Deze werd net als een gewone dracht met
een grote naald subcutaan aangebracht op de rug tussen hals en schou derblad,
nadat hij goed met terpentijn was ingesmeerd. De openingen in de huid moes ten
goed dichtgestopt worden en de vlechteinden moesten iedere twee dagen goed
heen en weer getrokken worden om de gevormde pus af te laten vloeien. De vlecht
moest achttien dagen blijven zitten.73 Van Oebschelwitz geeft aan dat ‘[...] door
het steeken van een leer of hairen vlegt tusschen Vel en Vleesch een sterke sup -
pu ratie op treedt’.74 Hij weet dus dat de pus ontstaat ten gevolge van de snede en
de be schadigde vezelen en het corpus alienum, terwijl in de humorale patho -
lo gie algemeen aangenomen wordt dat de pus in de vorm van phlegma al in het
li chaam aanwezig is. Van der Vliet noemt ook nog het gebruik van een ‘tro chique’:
een linnenzakje gevuld met sublimaat (HgCl

2
) of Helleborus-wortel, in het laatste

geval werd gesproken van een ‘herbage’, dat subcutaan werd inge bracht.
Geisweit van der Netten is goed te spreken over het nut van het ‘zetten van

een dragt’:

Dragten zijn niet minder heilzaam dan de door de aderlating teweeg gebragte ontlasting in

ontstekingsziekten. Om derzelver werking een perk te stellen, zijn de dragten niet alleen als

voorbehoedsmiddel, maar ook om in alle hartnekkige en slepende ziekten, door een kun -

stige tegenprikkeling, de loop der ziekte op een soortgelijke wijze af te leiden als door de

fontanel, de Spaansche vliegen en andere blaartrekkende middelen bij de mensch ge schiedt.

De insnijding en het aanwesen van een vreemd lighaam veroorzaken in de oppervlakte een

sterken prikkel en ontsteking.75

Minder enthousiast, weinig vaderlandslievend en wat voorbarig is zijn Franse
tijdgenoot Pichard:

72 Vergelijkbaar met de beschreven etterdrachten is het door Van Naaldwijck in zijn De
Paardenvriend (19, 40 en 46) beschreven gebruik van ‘haijren seelen’ met ‘draghtsalve’,
waarbij van ‘netelwortelen’ (brandnetel-) ingesmeerd met zalf met prikkelende stoffen
(Spaans groen, terpentijn, spiegelharst (destillaat van terpentijn) e.a.) ‘wiecken’ [pluksel]
werden gemaakt, die met haren bijeengebonden in oude wonden worden gestoken, met
de bedoeling de etter ‘uit het lichaam te trekken’, wat de genezing ten goede zou komen.

73 Van Oebschelwitz, De Nederlandsche stalmeester, deel II, 307.
74 Ibidem, deel II, 78.
75 Geisweit van der Netten, Handboek der paardenkennis, 298.
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Net als het magnetisme is het razen van de seton voorbij zonder dat het nut ons bewezen

is. Het schijnt uit Engeland overgewaaid te zijn en nageäapt te zijn door de Fransen, zoals

ze in het algemeen doen, vooral in het belachelijke. Het zou tegen alle ziekten helpen. Het

paard moet ook net zoveel bloed verliezen als de hoeveelheid pus, want de pus is niet anders

dan het gedeelte bloed dat door de seton bedorven wordt. Het moet op verschillende plaat -

sen achter de oren, onder de buik, maar omdat de seton alleen maar bloed laat beder ven

kan het ook niet veel goed doen. Zeker niet meer dan een goede aderlating, die veel minder

pijnlijk en omstreden is.76

Bijna een halve eeuw later is Hentze duidelijk positiever in zijn oordeel. Hij
beschrijft de functie van een fontanel of een dracht als volgt:

Om de drang tot een plaatselijke buitengemene afzondering van de bestaande vermeer de -

rende toevloed van vogten tot een nabijgelegen edel orgaan af te leiden en ten anderen om een

grootere toevloeijing van vogten naar het met fontanel bezette deel en daardoor een groo -

te re werkzaamheid daarin teweeg te brengen. Fontanellen zijn dus dienstig bij ontstee kin  gen

van de edele organen: ogen, longen, lever hersens en rheumatische aandoeningen’ [aan doe -

nin gen van het slijmvlies waarbij slijm gevormd wordt].77

Men ging er dus van uit dat de pus, die door de dracht tevoorschijn kwam, al
als een overmaat aan flegma in het lichaam aanwezig was en de oorzaak van de
ziekte was. Hentze merkt dan ook op: ‘Als er sterke zwelling optreedt en binnen
korte tijd rijkelijk gezonde etter vloeit, is er uitzicht op een goede uitgang van
de ziekte’.78

Het ‘zetten van drachten’ is in de paardengeneeskunde minder lang toege past
dan het cauteriseren. In de Kliniek der Heelkunde van grote Huisdieren van de
Faculteit der Diergeneeskunde werd tot in de jaren vijftig nog sporadisch ‘een
dracht gezet’, terwijl het gebruik van Eiterbänder in Duitsland nog wat langer
onderwezen werd. In een uit 1965 daterend veterinair-heelkundig leerboek
wordt het gebruik van ‘Haarseilen’ bij chronische (boeg) kreupelheden nog
genoemd.79

Na deze opsomming van met de humorale pathologie in verband staande
therapeutische ingrepen nog een enkel woord over ‘koorts’, een begrip dat al
eeuwen, voordat het mogelijk was haar te meten, bestond.

76 Pichard, Manuel des Haras, 187.
77 Hentze, Volledig handboek der practische veeartsenijkunde, 531.
78 Ibidem, 535.
79 Persoonlijke mededeling van Prof. dr. A.W. Kersjes, 5 november 2008.
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9.3 K O O R T S

In welk deel van het lichaam hitte of koude is,

In dat deel zetelt de ziekte.80

Hippocrates

Hippocrates en Galenus definieerden pyrexia als een verhoging van de lichaams -
temperatuur (calor praeter naturam [bovennatuurlijke warmte]). Koorts werd
vastgesteld door de patiënt aan te raken en behandeld met koelende vloei -
stoffen en antipyretische (koortsverlagende) medicijnen. In de achttiende eeuw
werd er een verband tussen koorts en circulatie gelegd door onder anderen
Herman Boerhaave (1688-1738).81 De circulatie van het bloed veroorzaakte
volgens hem een gisting waardoor koorts optrad. Antoine Laurent Lavoisier
(1743-1794) schreef koorts toe aan chemische processen in het lichaam, vooral
het centrale zenuwstelsel en de spieren produceerden warmte, de circulatie was
dus niet de oorzaak. In 1870 werden de thermotaxische centra in de hersenen
ontdekt, die de temperatuurregeling in het lichaam verzorgen.

In de zeventiende eeuw werden de eerste lichaamstemperatuurmetingen
gedaan met behulp van een glazen bol, die in de hand werd gehouden, waar -
door de lucht in de bol uitzette en de vloeistof in een met de bol verbonden buis
deed stijgen. De eerste kwikthermometer werd in 1660 gemaakt, maar die was
te langzaam. Pas toen men in staat was de kern in het glas kleiner te maken, werd
de koortsthermometer sneller en preciezer. In 1684 kwam de eerste kli nische
kwikthermometer die aan de pols van de patiënt bevestigd werd. Later werd de
oksel als geschiktste plaats aangewezen. Boerhaave was een belangrijk promo tor
voor het gebruik van een koortsthermometer door de medici. Tot 1718 gebruik -
te hij alcoholthermometers, totdat hij op advies van Daniël Gabriël Fahrenheit,
met wie hij in nauw contact stond, overging op kwik. Eind negen tiende eeuw
kwam de eerste thermometer met een geëtste schaalverdeling op het glas, maar
ze waren zeer onpraktisch door hun lengte (dertig cm) en erg breekbaar.82

De Franse fysioloog Etienne Jules Marey (1830-1904), die ook de ‘fusil photo -
graphical’ uitvond, ontwikkelde een thermograaf waarmee het verloop van de
lichaamstemperatuur en dus van het ziekteverloop kon worden vastgelegd.

80 Hippocrates, Deel IV, Aphorisms IV, XXXVIII, 145.
81 Hermanus Boerhaave, medicus, botanicus en chemicus werd in 1709 onder andere hoog le -

raar in de geneeskunde aan de Universiteit van Leiden. Door hem werd Leiden een belangrijk
centrum voor universitaire medische opleiding.

82 Davis, Medicine and its technology, 61-68.
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In de veterinaire literatuur uit de eerste helft van de negentiende eeuw wordt
nog geen melding gemaakt van het gebruik van een thermometer, maar het
begrip ‘koorts’ kende men uiteraard wel. Het vaststellen van koorts werd door
P.E. Lafosse (1772) gedaan door het tellen van de hartslag: ‘La fièvre consiste dans
le fréquence des contractions du coeur et dans le dérangement des fonctions’.83

De kwantiteit en de kwaliteit van het bloed hebben invloed op het hart. Bij ple -
thora vloeit er bloed terug naar het hart. Hitte en scherpe stoffen veroorzaken
dat het hart grote en snelle bewegingen maakt. Alles wat de snelheid van het
hart vergroot is de oorzaak van koorts.84

Ook G. Saunier (1734) rekende de pols als graadmeter voor de hoogte van de
koorts (le mal de feu) en stelde de frequentie vast door met de vlakke hand op de
linker schouder de pols te tellen en te letten op de regelmatigheid.85 F.A. Gar sault
(1741) zocht de oorzaak van koorts in de verdikking en klontering van het bloed
waardoor stagnatie en ontsteking in de vaten optreedt. Dit ontstoken bloed
ver andert van samenstelling en veroorzaakt abcessen, die zich uitbreiden en
uiteindelijk de dood veroorzaken. Alle koortsen draaien om twee zaken: de
graad en uitbreiding van de verdikking van het bloed dat stilstaat in de vaten
en de kwaliteit en het belang van de vaten. Koorts kan optreden bij verhitting
van het bloed door zwaar werk en dan plotseling daarmee ophouden, dit geeft
een sterke afkoeling, met indikking van het bloed tot gevolg.86

Over de koorts meldde Van Oebschelwitz: ‘De Paerden zijn mede aan de
koorts onderworpen. Bij deeze beesten bestaat dit ongemak in eene continueele
bovenmaatige beweeging van het Bloed, welke buitengewoone en hevige be -
wee ging en werking het meest is toe te schrijven aan het Hart, welks substantie
bezwaard en opgezet wordt door een quaade werking der levens-geesten [...]’.87

P.C. Abildgaard (1740-1801) betrok nog een ander lichaamsdeel bij de koorts:
‘Alle Heete Koortsen bij Paarden zijn ontstekingen of ontstekingskoortsen. Zelden
vind hierbij een uitzondering plaats. Zoo aanstonds de pols of de beweeging
der Hersenen bij een Paard sterker als gewoonlijk is, dan heet het Koorts waar
mede te gelijk grootere hitte en spoedigere ademhaling verbonden is.88

83 Lafosse, Cours d’hippiatrique, 327.
84 In mijn collegedictaat Inwendige Ziekten van 1962 staat te lezen: één graad temperatuur -

verhoging gaat gepaard met een stijging van de hartfrequentie met acht slagen.
85 Saunier, La parfaite Connaissance des Chevaux, 59.
86 De Garsault, Le nouveau parfait maréchal, 188.
87 Van Oebschelwitz, De Nederlandsche stalmeester, deel I, 289.
88 Abildgaard, Handboek van de gewoonlijkste ziektens, 5.
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`In Chomels Woordenboek (1792) is er sprake van twee soorten koorts:

De paarden zijn evenals de Menschen aan koortsen onderworpen. Dit ongemak bestaat

bij dezelve in een geduurige bovenmaatige beweeging van het bloed [...]. Bij de Paarden kan

men de Koortsen in tweeërleij soorten onderscheiden namelijk in eigenlijke en toevallige.

De eigenlijke koorts is de zoodanige waaraan een paard laboreert, zonder dat het door

eenig ongemak verzelt gaat, gevolgt of vooraf gegaan is en na welkens ophouding het Beest

zich na eenige tijd weder en wel gezond bevind. In tegendeel worden de toevallige koortsen

door ’t een of ander in- of uitwendig pijnlijk ongemak veroorzaakt en houden wederom

op, zodra hetzelve geneezen is. Bij eigenlijke Koorts moet men aan beide zijden van de hals

4 pond bloed laten en klisteren met gerstewater, salie, rosemarijn en warm inspuiten.89

Ook J.G. Wolstein (1797) noemt het verband tussen pols en temperatuur: ‘Auch
kann man der Fieber aus die Bewegungen im Atemholen, aus die Bewegung des
Herzens und seine Schlagadern erkennen. Man erkannt aus der Zahl der Schläge
die Grösse und die Heftigkeit des Fiebers’.90

Geisweit van der Netten kent, net als Chomel, verschillende soorten koorts:

Er zijn twee soorten koorts 1) die waarin het vaatgestel deszelfs volkomene bewerktuiging

te veel op deszelfs vochten en deze weer op de vaten doet werken, dit noemen we de ont -

ste  kings koorts (febris inflammatoria) en 2) die waarbij een regtstreeksche (directe) of

mid dellijke (indirecte) zwakheid wordt aangekondigd: verminderde levenskracht, vermeer -

der de prikkelbaar- en gevoeligheid der levenswerktuigen, welke gesteldheid met de be naming

typhus of asthenie bestempeld wordt a) sterke werking van het adergestel, grote zwakte en

neiging tot ontbinding der vogten (rotkoorts of febris putrida) b) koortsen met bijzondere

aandoening van het zenuwstelsel (febris nervosa) en een mengsel tussen die twee.91

De beweging van het bloed is volgens de meeste schrijvers toch wel te be -
schouwen als de belangrijkste oorzaak van koorts, ondanks de bevindingen
van Lavoisier. Ook in Hentze’s Volledig handboek staat vermeld: ‘Koorts is een
beweeging in het bloedvatstelsel die door eene bijzondere prikkeling te voor schijn
gebragt wordt en welker streven het is deze prikkeling weder uyt het ligchaam te
verwijderen’.92

Bleef de humoraal pathologie hét ziekteconcept? Nadat er vanaf de zestiende
eeuw nieuwe ontdekkingen vooral op anatomisch en natuurhistorisch, maar
ook op fysisch en chemisch gebied, gedaan werden, begonnen er twijfels te rij -
zen aan de juistheid van de door Aristoteles, Hippocrates en Galenus opge stelde

89 Chomel, Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konst woordenboek, 2529.
90 Wolstein, Das Buch für Thierärzte im Kriege, 53.
91 Geisweit van der Netten, Handleiding tot de behandeling, 165-166.
92 Hentze, Volledig handboek der practische veeartsenijkunde, 1. 
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theorieën. Twijfels die aanleiding gaven tot het opstellen van volledig nieuwe
theorieën en daarop gebaseerde ideeën over fysiologie en pathologie. Twee van
die, in de tweede helft van de achttiende eeuw opgestelde, theorieën, het dierlijk
magnetisme en de homeopathie, hebben een geringe invloed gehad op het vete -
rinair (be)handelen in de negentiende eeuw, terwijl de homeopathie zelfs in
de eenentwintigste eeuw nog steeds aanhangers kent.

9.4 D I E R L I J K  M A G N E T I S M E  O F  M E S M E R I S M E

De Oostenrijkse arts Franz Anton Mesmer (1734-1815) schreef in 1756 zijn dis -
sertatie De influxu planetarum in corpus humanum [Over de invloed van de
planeten op het menselijk lichaam]. In die dissertatie stelde hij dat die invloed niet
alleen beperkt bleef tot de zwaartekracht, de verandering van het weer en de eb-
en vloedbewegingen, maar ook de gevoeligheid van het menselijk lichaam (de
gravitas animalis of dierlijke zwaartekracht). Er bestond, volgens Mesmer een
kosmisch fluidum, dat hij dierlijk magnetisme noemde, ter onderscheiding van
het fysisch magnetisme, waarbij onder ‘dierlijk’ biologisch-vitaal verstaan moest
worden. In 1779 verscheen in Parijs zijn Mémoire sur la découverte du magné tis -
me animale, waarin hij beschreef hoe (geestes-)zieken met elektromagnetische
middelen genezen zouden kunnen worden.93 De tijd was hier rijp voor. Onge veer
tegelijkertijd (1780) had Luigi Galvani (1737-1798) de invloed van elektriciteit op
het dierlijk lichaam aangetoond (de bekende kikkerpoot aan een koper draad
en de loden regenpijp).94

Het lag dus voor de hand dat het dierlijk magnetisme ook zijn invloed zou
hebben op het menselijke lichaam, aangezien elektrische en magnetische krach -
ten elkaar beïnvloeden. Ziekten als hysterie en hypochondrie, waarvoor de
humorale pathologie de oorzaak zocht in respectievelijk de baarmoeder en de
bovenbuik (het hypochondrium, dat wil zeggen de binnen het kraakbeen (de
ribben) gelegen buikorganen), werden door de aanhangers van het dierlijk
mag netisme in verband gebracht met de hersenen en de zenuwen, die door
magnetische en/of elektrische beïnvloeding, genezen konden worden (elektro -
therapie en magneetkuur). Humaan werden vooral zenuwziekten op deze wijze
behandeld, zoals verlammingen, doofheid, epilepsie, spasmen, reumatiek en
mi graine. Over behandeling van dieren wordt in de literatuur geen melding ge -
maakt, maar toch is het dierlijk magnetisme in veterinair verband interes sant.95

Alexander Numan (1780-1852), ‘geneesheer op ’t Hooge Zand’ en in 1822 hoog -
 leraar aan ’s Rijks-Veeartsenijschool te Utrecht, waarvan hij in 1826 Direc teur

93 Vijselaar, De magnetische geest. Het dierlijk magnetisme, 31.
94 Ibidem, 68.
95 Ibidem, 341.
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werd, ging in 1813 ‘op geleide van mensen met verlicht verstand’ samen met di -
ver se andere Groningse geleerden over tot de beoefening van het dierlijk
magnetisme. In Nederland was het dierlijk magnetisme in de periode 1810-1820

(de tijd waarin het vooral in de mode was) als therapie, niet van groot belang,
maar verspreid over het land bestonden er naast de groep Groninger artsen
enkele clusters (magnetische kringen in Utrecht, Amsterdam en Haarlem) waar
het werd toegepast.96 Numan stelde, in een door hem gehouden lezing bij het
Natuur- en scheikundig Genootschap te Groningen op 10 februari 1815, dat het
dierlijk magnetisme ‘door de verlichtsten des volks niet zelden ontkend en tot
het rijk der vooroordelen of bijgeloovigheden verworpen zijnde, omdat men geen
physisch verband kende tusschen dusdanige verschijnselen en derzelve oor zaak’.97

En tevens dat de mens zich te vermetel toonde ‘wanneer hij de werking van de
natuur daar poogt te beperken of te ontkennen waar het ligchamelijk en zigt baar
verband zich aan het bereik zijner zintuigen onttrekt’.98 Numan stelde ‘sterke
ligchamelijke aandoeningen, zoowel als levendige voorstellingen der ziel bij
zwangere vrouwen kunnen een krachtdadige invloed hebben op derzelven
vrucht’99 en wijst op soortgelijke waarnemingen die bij dieren zijn gedaan, die
‘zeker moeijelijk te verwerpen zijn, hoewel anders sommige derzelver de geloof -
waardigheid bijna schijnen te boven te gaan’.100 ‘Een merkwaardig voorbeeld
van deeze aard heeft voor korten tijd te Middelstum (provincie Groningen) plaats
gehad met een hond, die dragtig zijnde een bonten zeehond te zien kreeg, waar -
na dezelve jongen wierp die wat gevlakte kleur en de gedaante van de kop en der
oogen betreft, met de laatsten eene kenbare gelijkheid hebben’.101 ‘Kende Jacob’,
zo vraagt Numan zich af, ‘reeds de verbeeldingskracht der dieren, toen hij, zoals
beschreven is in Genesis 30: 37-39, verse takken van populieren, amandelbomen
en platanen nam en daarop witte strepen schilde door het wit aan de takken te
ontbloten en die in de drinkbakken der schapen legde, waarop zij bronstig werden
en gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen wierpen’.102

Numan beschouwde het dierlijk magnetisme ‘als eene der belangrijkste
ontdekkingen van onze leeftijd, ook en vooral omdat het als psychologisch ver -
schijnsel inzicht beloofde omtrent de wetten waarnaar de ziel in het ligchaam
werkt’.103 De heilzame werking van het dierlijk magnetisme werd vooral opge -

96 Ibidem, 354.
97 Numan, Verhandeling over het dierlijk magnetismus, vii.
98 Citaat bij Vijselaar, De magnetische geest. Het dierlijk magnetisme, 364. 
99 Numan, Verhandeling over het dierlijk magnetismus, 30.

100 Ibidem, 33.
101 Ibidem, 60. Een bijzonder verschijnsel, dat ook door Shakespeare in The merchant of

Venice aangehaald wordt (Act I, scene III, 88). 
102 Numan, Verhandeling over het dierlijk magnetismus, 59.
103 Ibidem, 3-4.

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:04  Pagina 261



merkt ‘door aanrakinge en bestrijkinge der ligchamen in zekere richtingen’.104

Volgens Numan moet het dierlijk magnetisme

[…] geenszins voor algemeene of dagelijkse aanwending bij allerlei gewone ongesteldheden in

de geneeskundige praktijk [worden] ingevoerd, maar alleen voor bijzondere of bui tengewone

gevallen of waarin de overige geneesmiddelen ons teleur stellen. Zoo is er  bovendien meer dan

eene reden, welke ons gebiedt te wenschen, dat de aanwending van het dierlijk magne tis me

nimmer in zeer algemeene zwange kome, een geneesmiddel van de mode moge worden noch

deszelfs uitoefening onbepaaldelijk in handen van elk en een ieder vervalle.105

Een heel bijzondere toepassing van het galvanisch, zoals Numan het ook noemde,
of dierlijk magnetisme betrof het balneum animale [dierlijk bad]. Van het op -
leggen van levende opengesneden dieren zou een heilzame werking uitgaan op
verlamde, uitgeteerde delen van het menselijk lichaam. Zo zou een open gesne -
den, levende duif, wanneer die op het hoofd van een aan stuipen lijdend kind
gelegd werd, tegen die kwaal werkzaam zijn.106

In 1815 werd de door Numan gehouden lezing gepubliceerd onder de titel
‘Ver handeling over het dierlijk Magnetisme, als den grondslag ter verklaring der
physische levens-betrekkingen of sympathie tussen de dierlijke ligchamen’. Tus -
sen 1804 en 1841 verschenen ruim 40 veterinaire en 13 medische publicaties van
Numans hand, maar afgezien van de bovengenoemde gepubliceerde lezing en
een uit het Latijn vertaalde verhandeling van K. Sprengel107, had geen ervan het
dierlijk magnetisme tot onderwerp.108 Wel trad Numan in 1822 op als getuige à
décharge in een rechtzaak tegen een magnetisch wonderdokter uit Schermer -
horn wegens kwakzalverij, waaruit mag blijken dat hij de omstreden leer van
het dierlijk magnetisme nog wel toegedaan was. Maar het dierlijk magnetisme
kwam in zijn 58 pagina’s tellende redevoering over de Veeartsenijkunde, welke
hij op 20 juni 1827 uitsprak ter gelegenheid van het verschijnen van het eerste
Vee-Artsenijkundig Magazijn, niet meer ter sprake.109 Geconcludeerd kan wor -
den dat het dierlijk magnetisme, overeenkomstig Numans wens, toch nimmer
‘mode’ is geworden. Hoewel de zogeheten ‘paardenfluisteraars’ en ‘Jomanda-
achtige’ mediums er toch wel nauwverwante ideeën op na lijken te houden.
Weten schappelijk gezien is de transcraniale magnetische stimulatie (TMS)
door middel van een sterk magnetisch veld, waar de uitvinder Anthony Barker

104 Ibidem, 6.
105 Ibidem, 4.
106 Ibidem, 14.
107 Sprengel, ‘De magnetismo animale’, vertaald door A. Numan (‘Over slaapwandelen en

het dierlijk magnetismus’), 272-283, 318- 327 en 378-386.
108 Vrolijk, ‘Levensbericht van Alexander Numan’, 10-17 en 19-20; Mathijsen, ‘Biografie van

Alexander Numan’, 255 e.v.
109 Numan, ‘Redevoering over de vee-artsenijkunde’. 
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al ruim twintig jaar depressies en andere nerveuze stoornissen mee tracht te
beïn vloeden, interessanter. Voorlopig zijn de resultaten nog niet geweldig en
van korte duur, maar op zich is het natuurlijk wel interessant dat Mesmer, bijna
twee eeuwen na zijn dood, moderne navolgers heeft.110

9.5 H O M E O PAT H I E

Een ander omstreden ziekteconcept stammend uit het eind van de achttiende
eeuw (1795) was dat van de homeopathie, volgens welke dankzij het Similia-
principe (Similia similibus curentur, het gelijke worde met het gelijke genezen)
ziekten genezen zouden kunnen worden door het toedienen van zeer sterk
verdunde oplossingen van stoffen, die in hoge dosering op die ziekte gelijkende
symptomen oproepen. De oplossingen worden zodanig sterk verdund, dat er
in de toe te dienen dosis zelfs geen molecuul van de beoogde werkzame stof meer
aanwezig is, maar door schudden (potentiëren) zou de oplossing toch werk -
zaam zijn. In een ongedateerd manuscript ‘Homöopathische Heilkunde der
Hausthiere’ verklaarde de grondlegger van de homeopathie Samuel Friedrich
Christian Hahnemann (1755-1843), dat dieren net zo zeker te genezen waren als de
mens.111 Een belangrijke volgeling van Hahnemann was de Nederlander C.M.F.
von Bönninghausen (1785-1864), die behalve als jurist, landbouwkundige en
botanicus werkzaam te zijn, zich vanaf 1830 bezig hield met de homeopathische
behandeling van mensen en dieren.112 In een door hem nagelaten Tierjournal
heeft hij de homeopathische behandeling van bijna 2.500 dieren, waaronder 1011

veelal aan kreupelheid lijdende paarden, in telegramstijl vastgelegd. Net als
Hahnemann had Von Bönninghausen een aversie tegen de gangbare medische
behandelingen, zoals aderlaten, het zetten van drachten en branden, en verkoos
hij de niet-invasieve homeopathische behandeling die weliswaar niet effectiever
was en naar de huidige wetenschappelijke inzichten ook niet werkzaam kán zijn113,
maar voor de patiënt aanzienlijk minder belastend was en door de eige naar
zelf kon worden toegediend.

In de negentiende eeuw verschenen diverse andere publicaties over het toe -
passen van homeopathie bij dieren, maar in de militair-veterinaire literatuur
wordt geen melding gemaakt van homeopathische behandeling van legerpaarden,

110 Korteweg N., ‘Leg je brein lam met een magneet’, NRC Handelsblad, 23 september 2008.
111 Baumans, ‘De geschiedenis van de homeopathie in de diergeneeskunde, 98-101.
112 Van Rijnberk, ‘Boekbespreking’, 69.
113 Wanneer aan het paradigma van de molecule geloof gehecht wordt.
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uitgezonderd een passage in een boekje van een Franse militaire paardenarts S.J.B.
Rochas114, waarin de paardenarts een paard homeopathische pillen toedient

vervaardigd van kleine zaadjes, in zoo geringe hoeveelheid dat het verdween zoodra dit

poeder op de tong gelegd was. Hij noemde de homeopathie een geneeskundig stelsel, waarbij

de middelen tegen de ziekten, in onbegrijpelijk kleine giften, aangewend, in staat waren

diezelfde ziekten voort te brengen, indien men ze in grotere giften gaf. Hij zeide mij [de

hoofdpersoon van het boek] niet wat hij van deze geneeswijze dacht; maar ik vond dit

middel ten minste zeer wonderlijk: ook deze geneeswijze of dit middel werd gerangschikt

onder het aantal dergenen, die in zijne handen geen goed gevolg hadden, hoewel zij, zoo

als men beweerde, eene gelukkige uitwerking had gehad in die van de ontdekkers.115

9.6 C O N C LU S I E

De humorale pathologie was gedurende anderhalf millennium de onbetwiste
standaard, volgens welke de (dier-)geneeskunde bedreven werd. De essentie ervan
is dat wanneer de vier humores in de juiste verhouding in het lichaam aan wezig
zijn, het lichaam gezond is. Therapieën die invloed uitoefenen op dat evenwicht
zijn aderlaten, wortelsteken, beroken, scarificaties, clysteren, etter drachten,
branden en scherp smeren. Deze therapieën werden in de paardengeneeskunde
toegepast, doch het effect zal niet groot geweest zijn. Zonder het weten schap -
pe lijk onderzoek op velerlei gebied dat met de Renaissance schoorvoetend van
de grond kwam, was het niet mogelijk de, achteraf gebleken, onjuiste aannames
van de leer aan te tonen. Ontdekkingen op anatomisch, biologisch, fysiologisch,
chemisch en fysisch gebied zouden uiteindelijk de fundamenten waarop de leer
rustte ter discussie stellen en daarmee ook de weg vrij maken voor nieuwe ideeën.
Toch werden tot ver in de twintigste eeuw nog therapieën toegepast die hun oor -
sprong hadden in oude ideeën, maar dat gebeurde meer om praktische redenen
om paardeneigenaren er toe te brengen hun paard de nodige rust te geven, dan
dat er nog geloof gehecht werd aan ideeën uit de humorale pathologie.

Het aderlaten werd in eerste instantie als diagnostische ingreep en pas later als
therapeutische handeling toegepast. Hierdoor veranderde het vanuit het hui dige

114 Séon J.B. Rochas studeerde in Alfort en werd in 1810 paardenarts bij het 2e Regiment Dra -
gonders. In 1839 schreef hij Histoire d’un cheval de troupe, dat met een gouden medail le
bekroond werd door de Société royale et centrale d’Agriculture te Parijs. Het boekje (152

blz.) beschrijft op buitengewoon kritische wijze de manier waarop in het Franse leger
met paarden werd omgegaan, met als resultaat dat het personeel van de Veterinaire dienst
der Armée in Frankrijk na de verschijning een totale reorganisatie heeft ondergaan en aan
de militaire paardenartsen hogere rangen werden toegekend. Zo wordt in het voor woord
van de Nederlandse vertaler gemeld. In 1844 schreef Rochas Hygiene vétérinaire militaire.

115 Rochas, Levensgeschiedenis van een kavallerie-paard, 94.
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perspectief gezien van een in principe nuttige tot een in vrijwel alle gevallen scha -
delijke ingreep.

Toen er in de loop van de achttiende eeuw meer kennis beschikbaar kwam over
elektriciteit en magnetisme werd het dierlijk magnetisme als een nieuwe the -
rapie geïntroduceerd. Hetzelfde geldt voor homeopathie. Door het toedie nen
van sterk verdunde oplossingen zouden mens en dier genezen kunnen worden.
Op militair-veterinair gebied hebben deze therapieën vrijwel geen rol van
betekenis gespeeld.

De humorale pathologie richtte zich niet alleen op het genezen van ziekten,
maar trachtte in haar leer, betreffende het evenwicht der humores, ook het
temperament van het individu en het ontstaan van ziekten en afwijkingen te
verklaren op grond van duidelijk waarneembare verschijnselen. Zo werd aan de
haarkleur en aan de aftekeningen van paarden een belangrijke betekenis
toegekend met betrekking tot het temperament en geschiktheid voor bepaalde
taken. In het volgende hoofdstuk zal hier nader op worden ingegaan, waarbij
bijzondere aandacht besteed zal worden aan de speciale plaats die de schimmel
als krijgspaard innam.
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Links: titelpagina van Gervase Markham, Cavalarice, or the English horseman: contayning all
the art of horse-manship, as much as is necessary for any man to understand (Londen, 1617);
midden: titelpagina van A.C. Haveman, Aanleiding tot de uiterlijke beoordeeling des paards
(Den Haag, 1810); rechts: Haveman, Aanleiding, pagina 64 over de staart van het paard.
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En zie, voor mijn ogen verscheen een wit paard

en die er op zat droeg een boog en hem werd een

kroon gegeven en hij ging heen, zegevierend en

om zegen te behalen

Openbaring van Johannes 6:2

En daar verscheen een rossig paard en die erop zat

werd macht gegeven de vrede van de aarde te nemen

zodat ze elkaar zouden uitmoorden. En hem werd een

zwaard gegeven

Openbaring van Johannes 6:4

En daar verscheen een zwart paard en die erop zat

had een weegschaal in zijn hand

Openbaring van Johannes 6:5

En daar verscheen een vaal paard. En die erop

zat, zijn naam was Dood, en Hades volgde hem

Openbaring van Johannes 6:8
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10.1 I N L E I D I N G

De kleur van het haarkleed of robe van een paard is tot in de negentiende eeuw
aanleiding geweest voor theorieën over het verband tussen de kleur en het tem -
perament van een paard en welke aftekeningen in dat verband gewenst of juist
ongewenst waren. Welke ideeën bestonden er over het verband tussen de kleur en
het temperament van een paard? Werden bepaalde kleuren als gunstiger beoor -
deeld dan andere en werd er aan bepaalde aftekeningen een speciale betekenis
toegeschreven? Werden bij bepaalde regimenten eisen gesteld aan de kleur van
de paarden en om welke redenen? Welk belang werd gehecht aan de verzorging
van de vacht van de paarden en het verband dat bestond tussen dat belang en
de ideeën uit de humorale pathologie? In hoeverre werd in de paardenfokkerij
getracht aan het fokken van veulens van een bepaalde kleur te voldoen?

10.2 H E T  V E R B A N D  T U S S E N  K L E U R  E N  T E M P E R A M E N T
V O LG E N S  D E  H U M O R A L E  PAT H O LO G I E

De oorsprong van het idee dat de kleur iets zou zeggen over de kwaliteit van een
paard, ligt in de temperamentenleer die door Hippocrates werd opgesteld en
door Galenus verder werd uitgebouwd. Later zijn de ideeën uit de humane ge -
nees kun de door de hippiaters overgenomen. Volgens deze leer zou er bij een
gezond individu een evenwicht bestaan tussen deze humores en wordt het
tempera ment bepaald door de verhouding tussen de vier samenstellende delen.
Niet alleen het temperament, maar ook de haarkleur wordt bepaald door de
ver houding waarin de humores in het lichaam aanwezig zijn. Een paard met een
overmaat aan sanguis of bloed is sanguinisch, plezierig in de omgang, behendig
en bruin van kleur. Een paard met een overmaat aan flegma is flegmatisch, lang -
zaam, sloom, zwaar en licht gekleurd. Een paard met een overmaat aan gele gal
is cholerisch, heet, trots, krachtig en rood bruin of vos. Een paard met een over -
maat aan zwarte gal is melancholisch, laf, zwak, traag en donkerbruin.1 Als de vier
humores in de juiste verhouding voorkomen is er sprake van eukrasie. Dat is een
voorwaarde voor gezondheid én voor goede eigenschappen. Het tempe ra ment
wordt bepaald door de overheersend aanwezige humor. De microkosmos van
het lichaam met zijn vier humores kent zijn equivalenten in de macrokosmos
met zijn vier elementen lucht, vuur, aarde en water.2

De verwantschap tussen de elementenleer van Empedocles (430 v. Chr.) en de
temperamentenleer van Hippocrates wordt in het volgende schema weer gegeven

1 Warner, Stubbs and the horse, 4.
2 Fähraeus, Suspension-stability of blood, 221.
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Sanguis = lucht – warm en vochtig > sanguinisch

Cholè = vuur – warm en droog > cholerisch

Flegma = water – koud en vochtig > flegmatisch

Melancholis = aarde – koud en droog > melancholisch

In Henri V van Shakespeare komen bij de beschrijving van het paard van de
Dauphin de elementen ter sprake ‘He’s of the colour of nutmag3 and of the heat
of ginger. It is a beast for Perseus: he’s pure air and fire and the dull elements
of earth and water never appear in him, but only in patient stillness while his
rider mounts him he is indeed a horse; and all other jades you may call beasts’.4

Ook door Van Naaldwijck wordt uitvoerig ingegaan op het verband tussen
kleur en kwaliteit van het paard. Over kleuren zegt hij:

Iedere ongemengde kleur is slecht. Wit geeft kinderen van het slijm (flegma), laffe, vrees ach -

tige slappe paarden. Zwart geeft kinderen van de zwarte gal indolent, armzalig, weerspannig.

Donkerbruin eveneens, maar bij overheersen van gal vertonen hun rossige lendenen

brandmerken. Dergelijke paarden zijn sterk, woest, ijverig, oneerlijk en slecht geaard.

Paarden met glanzend rode kleur zijn onder invloed van gele gal driftig, onbetrouwbaar,

woest en niet bestand tegen inspanningen. Mengkleuren in de juiste verhouding zijn goed,

want dan is er sprake van een goede menging van de humores.5

Het voortreffelijkst is de kleur van de bast van de kastanje: de vos. Ongemengd is
slecht want dan overheerst een van de humores en worden de andere on der drukt.
Tot in de negentiende eeuw handhaafde deze kleurenleer zich. Van Naaldwijck
had haar overgenomen uit De rerum varietate liber VII (1557) van de zestiende
eeuwse Gerolamo Cardano.6

Het belang van aftekeningen
Ook voor aftekeningen op het hoofd en benen en de plaats van haarwervels
be stonden kwalificaties. Heel gunstig werd een stervormige kol beoordeeld
(vooral in combinatie met vier witte benen). In een Arabisch lied wordt een
stervormige kol vergeleken met gelukbrengende ster aan de hemel.7 Dat zal dan
ook de reden zijn dat Naumann beschreef hoe men een stervormige kol kunst -
matig kon doen ontstaan: midden op het voorhoofd de huid doorsteken met
een priem, dan de huid losmaken zo ver als de ster groot moet worden, dan
met vier loden spijkers (drie duim lang, één strohalm dik) door de huid steken

3 Nootmuskaat.
4 Shakespeare, Henri V, act III, scène VII, 21-26.
5 Van Naaldwijck, De Paardenvriend, 58.
6 Gerolamo Cardano (1501-1576), Italiaans wiskundige, medicus, astronoom, wijsgeer en

uitvinder van de cardanische ophanging van het scheepskompas. 
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zodat de uiteinden de grootte van de gewenste ster aangeven. Om die vier uit -
einden een bindgaren binden en die steeds strakker aantrekken. Achtenveertig
uur laten zitten, band en spijkers verwijderen en wond ongestoord laten etteren.
Er ontstaat een korst die met de loszittende huid afvalt, de onder de korst nieuw
verschijnende huid krijgt witte haren.8 Naumann geloofde weliswaar niet in
de ‘prognostizerende Philosophie’ van de kleuren en aftekeningen, maar niette -
min stond hij er uitgebreid bij stil. Zo zou een officier nooit op een paard met
een witte rechtervoet gaan rijden de dag voor een slag, want dat zou ongeluk
afroepen, tenzij het paard ook nog een bles of een stervormige kol heeft. Twee
witte achtervoeten zou daarentegen weer gunstig zijn, ook wanneer er nog een
witte voorvoet bij zou zijn. Maar twee witte voorvoeten is weer ongunstig. Het
allerongunstigste is alleen een witte rechter achtervoet.

Over de oorzaak van het bestaan van de verschillende kleuren verkeerde
men in het ongewisse. ‘Die Ursache der verschiedenen Farben der Haare ist
wahr schein lich, sowohl in der Figur des Haares, als in dem Safte zu suchen,
mit wel chem es ausgefüllt ist, wodurch dann das Haar fähig wird, einen oder
mehrere Grundstrahlen des Lichts einzusaugen, mithin den, oder die übrig -
gebliebenen Lichtstrahlen, zurück zu werfen’,9 aldus Naumann die daarmee
aardig in de buurt kwam van de natuurkundige verklaring van het ontstaan
van kleuren. Bourgelat daarentegen stelde:

De variëteit in kleuren van de haren bij de dieren is slechts een spel van de natuur en is geen

aanwijzing voor hun goede of slechte eigenschappen. Alle gevolgtrekkingen welke men

eruit heeft getrokken zijn onjuist, ze zijn al duizend maal onjuist gebleken; in het algemeen

schijnt het dat tegenwoordig de rede het in dit opzicht gewonnen heeft van het vooroordeel,

en dat men vrijwel unaniem van oordeel is dat er bij alle kleuren en alle aftekeningen goede

paarden bestaan.10

Bourgelat gelooft dus absoluut niet in een verband tussen kleur en kwaliteit. Hij
wijst de heren cavaleristen er ook nog even fijntjes op dat een bruine per defi nitie
een zwarte staart en onderbenen heeft: ‘Het is een pleonasme in een signa le -
ment, zoals vele “kenners” doen, te schrijven: “een bruine met zwarte benen”’.

Ook de Arabieren die niet alleen met hun fokproducten, maar ook met hun
hippologische literaire werken grote invloed gehad hebben op de hippologie in
West Europa, hechtten grote waarde aan de robe van hun paarden. Een effen,
liefst donkere vacht werd aanzienlijk meer geapprecieerd dan een bonte of
gespikkelde. De diverse aftekeningen aan hoofd en benen hadden ieder een

7 Froehner, Historisches zu den Pferdefarben, 209.
8 Naumann, Die vorzüglichsten Theile der Pferdewissenschaft, 63.
9 Ibidem, 48.

10 Bourgelat, Élémens de l’art vétérinaire, 183.
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eigen voorspellende betekenis. Zelfs is de aftekening van invloed op het op- en
afstijgen van de Arabische ruiter. Normaal stijgt een Arabier van rechts op en
van links af, maar heeft zijn paard rechtsvoor en linksachter een witvoet, dan
stijgt hij van links op.11 Volgens Chomel (1792):

Ligt kastanjebruin: van de paarden van deze koleur zegt men dat ze veel flegma of vogt

hebben en geen genoegzaam vuur. Zwarte paarden zijn in het algemeen grof en sterk van

Lighaam en gitzwarte wel de sterkste. Roodgrijs of roodschimmel: onder deze koleur welke

men zegt een teken te zijn van eene gematigde gesteldheid, daar de gal getemperd is door

het flegma, vind men veele uitmuntende paarden.12

De Nederlandse medicus en natuurhistoricus Le Francq van Berkhey houdt zich
eveneens met de robes van het paard bezig: ‘Wat de oorzaak deezer verschei den -
heid van koleuren in ’t hair der paarden zy, is nog niet beslist [...]. Wy weeten
inderdaad weinig van de geboorte der koleuren in de huid, de hairen en de
vederen der dieren’.13 Over het vermeende verband tussen kleur en kwaliteit
schrijft hij: ‘By dit alles komt de koleur der paarden ook nog in aanmerking,
met opzicht tot derzelver sterkte, en men wil dat onze zwarte paarden over ’t
geheel de sterksten zyn […]. De withairigen, schoon ze by den heer Bourgelat
voor sterk te boek staan, tellen onze boeren en landlieden onder de zwaksten
[…] van waar ook de witte paarden, onder onze tegenwoordige Hollanders,
schaars gevonden worden’.14

En nu tweehonderd jaar later weten we dat allelen op verschillende loci van
de chromosomen de basiskleuren zwart, vos en bruin kunnen beïnvloeden en
op hun beurt weer door andere kleurgenen beïnvloed kunnen worden. Maar
eigenlijk is alleen zeker dat de kruising van twee vossen een vosveulen zal op -
leveren en dat bruin, bont en schimmel dominant zijn. Tevens gaat de uitspraak
van De la Guérinière, opperstalmeester van Lodewijk XV, nog steeds op dat
ondanks de huidige kennis van de overerving ervan, kleuren slechts een ‘caprice
et un jeu de la nature’,15 zijn en de voorspellende kwaliteiten van die kennis nog
steeds veel te wensen overlaten.

Bij de Arabieren gold wit als de kleur der prinsen, maar de schimmel zou de
zon slecht verdragen, hetgeen in die streken toch als een nadeel beschouwd moet
worden. Is het hoofd lichter dan de romp en zijn de ogen zwart, dan is dit een
bijzonder goed teken.16 Bij alle rassen werd aan de plaats waar zich haar wervels
(wervelende groeiwijze) bevonden een bijzondere betekenis toegekend. Op

11 Lijsen, Thieme’s Paardenboek, 113-124.
12 Chomel, Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konst woordenboek, 2508.
13 Le Francq van Berkhey, Natuurlijke Historie van Holland, 33.
14 Ibidem, 40.
15 De la Guérinière, École de cavalérie, 245.
16 Lijsen, Thieme’s paardenboek, 115.
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plaatsen waar de wervels voor het paard zelf niet zichtbaar waren, maakten ze
het dier edel, op een voor het paard zichtbare plaats juist niet. Een veervormige
wervel (Romeins zwaard) maakte een paard zeer edel. Waarom een wervel op
een voor het paard niet zichtbare plaats het dier edel maakte, hangt samen met
het feit dat die plaatsen (hals en bil) zwaar bespierd zijn en daarom kracht en
warmte uitstraalden.17

De bijzondere plaats van de schimmel in het leger
Van alle robes der paarden neemt de schimmel de voornaamste plaats in. Van
de gevleugelde Pegasus uit de Griekse mythologie en de ‘paardachtige’ Buraq,18

waarmee Mohammed zijn ‘nachtreis’ door de zeven hemelen maakte tot de
mythische eenhoorn uit de Middeleeuwen, van de eerste christelijke Romeinse
keizer Constantijn de Grote tot de Sovjet-Russische maarschalk Georgi Zjoekov19

en van bijbelse teksten tot Sint Nicolaas en Sint Joris: altijd wordt de schimmel
in verband gebracht met zon en licht en als begeleider van heersers, helden en
heiligen. Terwijl Herman Melville wit ‘the pallor of the dead’ noemt in zijn
magistrale roman over de jacht op de witte walvis: ‘Yea, even the king of terrors,
when personified by the evangelists, rides on his pallid horse’.20 Niet alle ‘groten
der aarde’ bereden overigens schimmels. Zo was Bucephalos, het paard van
Alexander de Grote zwart en ook Frederik de Grote bereed een zwart paard.21

In de cavalerie was voor de schimmel een speciale plaats ingeruimd. Waar bij
de infanterie de bevelen van de bevelvoerder door middel van de tamboer
werden overgebracht, vond dat bij de cavalerie plaats door de trompetter. Een
trommel zou in het geruis van honderden dravende of galopperende paarden niet
gehoord worden en bovendien moest het paard toch minimaal met één hand
bestuurd worden. Daarnaast opereerden de cavaleristen in het algemeen niet in
zo’n gesloten formatie als de infanterie en moest het signaal dus een gro ter bereik
hebben. De trompet was een eenvoudig instrument zonder ventielen, zodat hij
met één hand gebruikt kon worden, waarbij de verschillende tonen met de lip -
pen gevormd werden. Het trompetgeschal bestond uit een steeds wisselende
opeenvolging van tonen, die steeds voor een bepaald dienstbevel stond.

17 Froehner, Historisches zu den Pferdefarben, 228.
18 Volgens een hadith: ‘Een wit en lang dier, groter dan een ezel, maar kleiner dan een muil -

ezel, dat zijn hoeven met een afstand gelijk aan het gezichtsveld verplaatste’. In de literatuur
en de kunst wordt Buraq vaak voorgesteld als een dier met het gezicht van een vrouw, of
een schepsel dat deels adelaar, deels paard is.

19 Mak, In Europa, 779. Tijdens de overwinningsparade op het Rode Plein na de Tweede
Wereldoorlog moest Zjoekov de parade afnemen, omdat Stalin de nauwelijks in bedwang
te houden witte Arabische hengst niet durfde te berijden.

20 Melville, Moby Dick or The Whale, 158.
21 Froehner, Historisches zu den Pferdefarben, 41.
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In principe was bij de cavalerie van de diverse legers voor de paarden iedere
robe toegestaan, maar de trompetter bereed in het algemeen een schimmel. De
trompetter had vooral gedurende de veldslag een zeer belangrijke taak. Het
geluid van zijn trompet was goed te horen in de kakofonie van de slag en met
zijn signalen kon hij aangeven of het regiment in draf of in galop, naar links of
naar rechts moest aanvallen of zich terugtrekken. Alle regimenten van een leger
hadden daarvoor dezelfde signalen, maar ieder regiment had zijn eigen één- of
tweetonig signaal dat daaraan vooraf ging (signature tune), zodat duidelijk was
voor welk regiment het trompetsignaal bestemd was.22 Vermakelijk is in dit
verband een anekdote uit 1809:

Almost unbelievable standard of intelligence develloped in the equine soldier: The Tyrolese

in one of their insurrections took fifteen Bavarian horses and mounted them with so many

of their own men; but in a skirmish with a squadron of the same regiment, no sooner did

those horses hear the trumpet and recognised the uniform of their old masters that they

set off at a full galop and carried their riders, in spite of their efforts, into the Bavarian ranks,

where they were made prisoners.23

Ieder Frans regiment bestond uit vier eskadrons, ieder bestaande uit twee com -
pagnieën. Iedere compagnie had twee trompetters. De commandant van zijn
regiment had zijn eigen trompetter, die als hij het alarmsignaal blies daarmee
doorging tot alle trompetters dat hadden overgenomen. Behalve dat hun
signalen opvallend waren, waren ze dat zelf ook. Ze droegen een rode pluim op
hun helm en hadden een opvallend uniform met kleuren tegengesteld aan die
van het regiment, dus bijvoorbeeld een rode jas met blauwe broek als het regi -
ment waartoe de trompetter behoort een blauwe jas met rode broek droeg.24

Zoals eerder vermeld was de grotere zichtbaarheid van schimmels voor prins
Willem V bij de oprichting van het korps rijdende artillerie in 1793 aanleiding
te bepalen dat het korps geen schimmels zou gebruiken ‘dewijl men deeze van
te ver ziet’.25 Bij de Nederlandse cavalerie werd het gebruik trompetters op
schimmels te laten rijden pas in 1862 afgeschaft.26 De laatste schimmel van de
Nederlandse cavalerie, Rocco (Hannoveraan merrie, stokmaat 1,52 m), overleed
in 1880. Overigens was zij toch niet de laatste schimmel in de Nederlandse cava -
lerie want in 1940 werden bij het 3e regiment Huzaren tijdens de mobilisatie
nog vier schimmels geremonteerd voor de trompetter-ordonnansen.27 Bij het

22 Fortescue, British Army 1783-1802, 22.
23 French, Goodbye to boots and saddle, 169.
24 Welten, In dienst voor Napoleons Europese droom, 584-606.
25 Viruly van Pouderoyen, Korte Geschiedenis der Rijdende Artillerie, 12.
26 De Wilde, ‘De laatste schimmel bij de cavalerie’, 39. 
27 Van Borssum Buisman, ‘De laatste schimmel bij de cavalerie’, 47.
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Duitse leger werd de schimmel in 1922 uit de cavalerie verbannen.28 Koning
Frederik Willem III bereed tijdens de Frühjahrsfeldzug van 1813 een Arabische
schimmel en generaal F.W. von Bülow een kozakken-schimmel.29

Over schimmels in het leger stelt Le Francq van Berkhey: ‘Onder onze rui -
teryen worden dezelven, om hunne byzondere afsteekende koleur, voor de
trompetters, standaardvoerders, paukers, enz. gebruikt […]’.30 Napoleon en
zijn op per stalmeester De Caulaincourt hadden een bijzondere voorkeur voor
schim mels: onder de 72 paarden die van ‘premier en secondair rang’ waren, dat
wil zeggen voor hen bestemd om in het openbaar te berijden, waren er 29 schim -
mel, waar van 24 hengst.31

Hoewel de grotere zichtbaarheid nadelen met zich meebracht, was die onder
bepaalde omstandigheden juist weer gunstig. Zo schrijft generaal De Brack: ‘Als
de verkenning in de nacht marcheert, en ver van de vijand, moet ze probe ren
zijn gids op een schimmel te laten rijden, die men goed ziet, altijd beter dan een
andere kleur, hoe donker de nacht ook is. [...] maar wanneer men in de nacht in
de nabijheid van de vijand is en men wil ongezien optrekken, dan moet er juist
geen schimmel vooraan rijden’.32 Het Engelse leger had een onderdeel dat uit slui -
tend schimmels bereed: de Royal Scots Greys (2nd Dragoons) dat in 1678 werd
opgericht. Zij mochten, op speciaal verzoek van koning-stadhouder Wil lem
III, als beloning voor hun goede oorlogsverrichtingen in Vlaanderen op schim -
mels rijden.33 Ze zijn vereeuwigd op het beroemde schilderij van Lady Elisa beth
Southerden Butler tijdens een charge bij de slag van Waterloo die Na po leon de
verzuchting ‘Ces terribles chevaux gris’ deed slaken.34

Schimmels zijn in het algemeen gevoeliger voor weersinvloeden. Bij warm weer
worden ze sneller moe, hoewel een Italiaans speekwoord luidt: ‘Caballo bianco,
mai stanco’ (een wit paard wordt nooit moe). Proeven met cavia’s hebben aan -
getoond dat de warmteafgifte van een donkergekleurd dier groter is dan van
een wit dier (121: 100).35 Of dat bij paarden ook opgaat is de vraag, want een paard
verliest natuurlijk veel warmte door zweten, hetgeen een cavia veel minder en
alleen via zijn voetzooltjes doet. Zeker is wel dat de witte huid gevoeliger voor
zonnebrand is en een grotere fotosensibiliteit bezit ten gevolge van bepaalde
plantenstoffen zoals boekweit, bepaalde klaversoorten en ten gevolge van lever -
afwijkingen.36

28 Froehner, Historisches zu den Pferdefarben, 288.
29 Gesellschaft für Heereskunde, Mitteilungen der Gesellschaft, 10.
30 Le Francq van Berkhey, Natuurlijke Historie van Holland, 37.
31 De la Roche, Les chevaux de Napoléon, 52.
32 De Brack, Avant-postes de cavalérie légère, 181.
33 French, Goodbye to boots and saddle, 65.
34 Isenbart, Een koninkrijk voor een paard, 101.
35 Froehner, Historisches zu den Pferdefarben, 284.
36 Catcott, Equine medicine and surgery, 388.
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Als dekhengst werden liefst hengsten zonder aftekening gebruikt. Voor wat betreft
het gebruik als dekhengst van licht getinte dieren of paarden met uit ge breide
aftekeningen aan de benen had De Buffon al een uitgesproken mening: ‘Alle
vale kleuren [...] moeten van de stoeterijen verbannen worden en hetzelfde
geldt voor witte benen’.37

Uniforme kleur bij de verschillende regimenten
In de verschillende legers waren vele onderdelen waarvan de paarden een zelfde
robe hadden. Zo reden de Grenadiers à Cheval en de Grenadiers d’Élite op mooie,
zwarte Cotentins (meer bekend als het Normandische tuigpaard) en de Chasseurs
en Dragonders van de Garde Impériale op vossen.38 Het 2e Regiment Dragon ders
bereed bruinen, het 5e zwarte paarden. Dat de kleur van het paard niet altijd van
belang was, bleek in 1812 tijdens het doortrekken van Polen op weg naar Moskou,
toen het door het droge weer zo stoffig was op de onverharde wegen, dat schim -
mels en vossen dezelfde kleur hadden.39

Ook in het Russische leger bestond bij vele regimenten de voorkeur om paar -
den van dezelfde kleur te remonteren. Dat was niet alleen tijdens de veldslag
gemakkelijk voor de bevelhebber om van verre te kunnen vaststellen waar welk
regiment was, maar ook omdat paarden zich het liefst tussen gelijk gekleurde
soortgenoten zouden ophouden.40 Een theorie die de oude Chinezen al duizend
jaar eerder aanhingen, doch waarvan de juistheid betwijfeld mag worden. Bij
een promotieonderzoek naar het belang van sociale verwantschap onder IJs -
landers was van een voorkeur voor soortgenoten van gelijke kleur geen sprake,
maar wellicht dat dit bij andere rassen wel bestaat.41

Ook D’Alton is de mening toegedaan dat ‘Die Zuneigung des Pferde gegen
gleiche Farbe und Raçe nicht in einen zufällige Eigensinn dieser Thiere zu suchen
ist; sie ist im Innersten der Natur gegründet und beruht auf Gesetzen, denen
selbst blinde Pferde [sic!] durch gleiche Ab- und Zuneigung gehorchen. Die
Zuneigung ist thierischer Magnetismus’.42 Overigens staat volgens D’Alton niet
alleen deze ‘Zu- und Abneigung’, maar het hele leven onder invloed van mag ne -
tisme en elektriciteit, waarbij de haren een belangrijke rol spelen: ‘Die Lebenskraft
besteht nur in einem Antagonismus van Magnetismus und Electricität, die allein
durch die Atmosphäre bestimmt werden. Alle Thiere leben durch das Ein atmen
mit der Atmosphäre in einem electrischer Process, und wie die Pflanzen, saugen
sie durch die Haare, die nur ein vegetabilisches Leben haben, aus derselben die

37 De Buffon, Histoire naturelle, Tome IV, 205. 
38 Bidault, Les chevaux de l’armée, 11; Grbasic & Vuksic, The history of cavalry, 143; Parquin,

Récits de guerre, 82; Cadoux, La cavalérie brittanique, 200.
39 Zamoyski, 1812, Napoleons fatale veldtocht naar Moskou, 180.
40 Dorst, Das Pferd im Militärwesen, 88.
41 Van Dierendonk, persoonlijke mededeling, mei 2006.
42 D’Alton, Naturgeschichte des Pferdes, 20.
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magnetischen und electrischen Kräfte’.43 Hieruit blijkt ook de belangrijke func tie
die aan de haren werd toegeschreven in het proces van verkrijgen van levens -
kracht. De vruchtbaarheid bij kruising tussen ongelijk gekleurde paarden, aldus
D’Alton, verhoudt zich omgekeerd evenredig met de afschuw van de verschil lend
gekleurde paarden tot elkaar. Ook de vruchtbaarheid van de verschillende kleu -
ren verschilt: de zwarten en bruinen zijn het vruchtbaarst, het onvruchtbaarst
zijn de witgeboren (onveranderlijke) schimmels.44

10.3 D E  V E R Z O R G I N G  VA N  H U I D  E N  H A A R

De schoonheid van het paard is bijna

onafscheidelijk van de deugdzaamheid

invoege dat men het schoone daarvan

kennende ook tevens de deugd zal leren

Uit: Konst om paarden te kennen

De Villiers, 1765

Roskammen
‘Het nauwgezet roskammen van de paarden met de hand is [...] geen onbe -
lang rijke zorg en beperkt zich niet tot het voldoening schenken aan de ogen om
goed verzorgde, glanzende paarden te zien, zoals sommigen geloven, maar is wer -
kelijk van belang voor hun behoud en bestaan’45, zegt Bourgelat. De verzor ging
van de huid is van groot belang, omdat de transpiratie die het juiste evenwicht
van de verschillende humores en de verwijdering van onzuivere vloeistoffen
uit het bloed regelt, erdoor bevorderd wordt. ‘Van alle uitscheidingen, is de in -
te ressantste die welke op het gehele oppervlakte van het lichaam werkzaam is,
door middel van oneindig veel poriën waarmee de huid van het paard bezaaid
is’.46

Door het roskammen wordt het stof verwijderd dat de poriën verstopt. De
poriën zijn de uitmondingen van sereuze arteriolen waardoor de ‘transpiration
insensible’ plaats vindt.47 Door de verdamping van deze uitscheiding behoudt
de huid zijn souplesse en blijft goed functioneren. Hoe belangrijk Bourgelat een
goede huidverzorging en daarmee de transpiratie wel niet vindt, moge blijken uit
zijn opmerking: ‘Het is bijna onmogelijk dat een lichaam dat goed transpireert,

43 Ibidem, 21.
44 Ibidem, 20.
45 Bourgelat, Élémens de l’art vétérinaire, 322.
46 Ibidem, 319.
47 Ibidem. 
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aangetast wordt door ernstige en gevaarlijke ziekten’.48 Dat een paard in de wei
niet geroskamd moet worden, is volgens Huzard, die de zesde druk van Bour -
ge lats werk (1808) van voetnoten voorziet, een verzinsel van de stalknechten,
gestoeld op onwetendheid en luiheid.49

Tweemaal per dag dient het militaire paard, met eigen gereedschap, door de
ruiter geroskamd, de hoeven uitgekrabd en de staart uitgeplozen te worden.50

Officieren lieten dit door hun oppasser doen, terwijl onderofficieren het tegen
betaling aan ondergeschikten konden uitbesteden. Hoewel De Brack het belang
van een goede huidverzorging bevestigt, geeft hij toe dat de ruiter in tijd van
oorlog niet altijd de tijd heeft zijn paard goed te poetsen, maar tijd om bij rust
de singel los te maken en het zadel te verplaatsen heeft hij altijd.51

Om van een goede transpiratie verzekerd te zijn is volgens Bourgelat dage lijkse
beweging van groot belang. De transpiratie, de belangrijkste van alle secreties,
zorgt voor verdunning der humores, onderhoudt de vloeibaarheid, vermeerdert
de snelheid van de circulatie, het maakt de vaste bestanddelen sterker en houdt
de holten van de kleine vaten open. Het houdt een menigte ziekten op afstand,
die afhangen van de overvloed van vloeistoffen, van hun onzuiverheid en van
hun stagnatie.52

Voldoende drinken is essentieel. Een paard moet zoveel en zo vaak drinken
dat de vaste en vloeibare bestanddelen van het bloed vloeibaar blijven, zodat het
bloed ‘[...] propre à traverser librement les plus petits vaisseaux de la machine’
blijft.53 Te weinig voedsel heeft ook een slechte invloed op de transpiratie: ‘In het
algemeen verdunt de honger de gelatineuze deeltjes van het bloed en de lymfe,
ze geeft een vertraagde transpiratie door de vermindering van het bloedvolume,
dat veel minder zuiver in de vaten verblijft [...]’.54

Hoewel de wetenschappelijke onderbouwing van het belang van een goede
huidverzorging tegenwoordig ongetwijfeld niet dezelfde is als tweehonderd jaar
geleden, staat het zonder meer vast dat die verzorging, door het zuiver houden
en de massage van de huid, van groot belang is voor de gezondheid van het
paard.

Scheren van staart en manen
Tot de normale huidverzorging behoorde ook het maandelijkse knippen van de
staartharen (tot vier vingers onder de zwilwrat) en de haren van de onderbenen

48 Ibidem, 321.
49 Ibidem, 379.
50 Muller, Le cheval dans la cavalérie française, 84; Pigeard, La cavalérie légère de Napoléon, 20.
51 De Brack, Avant-postes de cavalérie légère, 55.
52 Bourgelat, Élémens de l’art vétérinaire, 399.
53 Ibidem, 391.
54 Ibidem.
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en de binnenkant van de oren.55 Het afknippen van die haren diende uitsluitend
een cosmetisch doel, dat kennelijk belangrijker geacht werd dan de bescher men -
de functie, welke die haren hebben. Dat het afknippen van de haren niet pijnlijk
was mag duidelijk zijn, maar Naumann gaf een opmerkelijke verklaring voor
het feit dat het uittrekken van haren wel pijnlijk is: ‘Empfindlichkeit hat das
Haar nicht [...] der Schmerz welche das Thier beim Ausreissen eines Haares
empfindet, verursacht die Zwiebel, welche weil sie dicker ist als das Haar selbst
ist, nicht anders durch die Haut kommen kann, als dass dieselbe von ihr, auf
eine sehr empfindliche Art gehoben wird’.56 De manen werden ook vaak kort
geknipt, zeker wanneer de staart gecoupeerd was (courte-queuë). Drie tot zes
centimeter van de haarwortel werden de manen dan maandelijks ‘en brosse’ of
‘à la houssarde’ geknipt over de hele lengte van de hals, waardoor een borstel
ontstond (brousse of vergette), ook de kuif of maantop werd geknipt.57

‘De manen, de maantop en de staart zijn door de goden niet alleen aan het
paard tot sieraad gegeven’, zegt Xenophon terecht.58 De staart speelt ook een
belangrijke rol bij het bewaren van het evenwicht, hij beschermt de buik en de
uitwendige geslachtsorganen tegen koude, wind en verwondingen en is een
belangrijk wapen tegen vliegen en stekende insecten. De maantop, bij gebrek aan
de lange oren van ezel en muildier, dient om de ogen te beschermen.59 Vol gens
Xenophon moeten de haren dan ook niet geknipt worden. Niet alle inzichten
uit de oudheid werden dus overgenomen in later eeuwen.

Als de paarden op stal stonden, werd de staart door het stalpersoneel zelfs
gebruikt om gevaarlijke, agressieve paarden te markeren. Die kregen een rode
draad in hun staart gevlochten, zodat achterlangs lopende soldaten ge waar -
schuwd werden en buiten bereik van slaande paarden bleven.60 Alle reden dus
dit lichaamsdeel in ere te houden, maar slechts zelden worden er adviezen
gegeven, hoe een mooie staart te verkrijgen. Bourgelat adviseert om als een
veulen achttien maanden oud is de staart af te scheren en dat meerdere malen
te herhalen. Hiermee zou bereikt worden dat de haren dik en sterk en beter tegen
het kammen bestand zouden worden.61

55 Pigeard, La cavalérie légère, 20. 
56 Naumann, Die vorzüglichste Theile der Pferdewissenschaft, 50.
57 Bourgelat, Élémens de l’art vétérinaire, 32 en 344.
58 Xenofon, Paardrijden, V 8. 
59 Bidault, Les chevaux de l’armee, 68.
60 Pigeard, La cavalérie légère, 22.
61 Bourgelat, Élémens de l’art vétérinaire, 491.
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10.4 C O N C LU S I E

Uit het bovenstaande moge blijken dat in vroeger tijden de ideeën over de kleu -
ren van de robes der paarden aanzienlijk kleurrijker waren dan tegenwoordig.
Er bestonden uitgesproken ideeën over de relatie tussen kleur en eigenschappen
van dieren. Het idee dat de kleur en het temperament van een paard verband
met elkaar hielden was gefundeerd op de in de humoraal pathologie passende
temperamentenleer. Donkere tinten werden als gunstiger geoordeeld dan vale.
In verband met de zichtbaarheid bij de krijgsvoering werden door verschillende
legers eisen gesteld aan de kleuren van de paarden. In dat verband namen
schimmels een speciale plaats in. Het fokken op kleur was en is nog steeds niet
goed mogelijk; de overerving bleef een speling der natuur.

Uit de literatuur blijkt duidelijk dat er in hippologische kringen grote waar de
werd gehecht aan een goede huidverzorging omdat er een direct verband gelegd
werd tussen gezondheid en uiterlijke verschijning als gevolg van een goede
tran s piratie.
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Ziekten van het paard. Afbeelding uit: F.R. de la Guérinière, École de cavalérie (1733), Tome 2,
p. 23. 
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1 1   I N F E C T I E Z I E K T E N  I :  PA A R D E N S C H U R F T

Les plus communes [maladies] et qui causent les plus de ravages sont

la morve, le farcin, la gale et les dartres

Uit: Le Guide des officiers de cavalérie

Chatelain, officier supérieur de cavalérie, 18171

Because diseases have been the biggest killers of people [and animals],

they have also been the decisive shapers of history.

Jared Diamond2

11.1 I N L E I D I N G

In dit hoofdstuk zullen de infectieziekten waar de legers in de zeventiende-
achttien de eeuw mee te maken hadden nader worden onderzocht. Welke
infectieziekten hebben in oorlogstijd het grootste aantal slachtoffers onder de
militaire paarden gemaakt? Welke maatregelen werden er genomen om de schade
zoveel mogelijk te beperken. Bestond er verschil tussen de maatregelen die bij
de verschillende legers genomen werden? Verder zal de vraag beantwoord worden
of die maatregelen effect hadden en indien dat niet het geval was, hoe dat te
verklaren is.

1 Chatelain, Le guide de cavalérie, 56.
2 Diamond, Guns, germs and steel.
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Bij het onderzoeken van de verschillende (infectie-)ziekten waaraan de mili taire
paarden leden, stuit men vaak op het probleem dat in de contemporaine ver -
melding van de ziekten de symptomen niet uitvoerig en nauwgezet worden
genoemd. Bovendien is het mogelijk dat in de loop der tijd de symptomen waar
een ziekte van vergezeld ging, door optredende immuniteit of resistentie van
de gastheer of mutatie van het pathogene agens, in hevigheid of aard veranderd
zijn. Hierdoor is het vaak niet mogelijk met zekerheid de beschreven ziekte te
benoemen.

Hoe groot de verliezen door een bepaalde ziekte waren is eveneens lastig te
bepalen. Zelfs het merendeel van de sterfgevallen onder de soldaten in de veld -
hos pitalen wordt vermeld als ‘mort de maladie à l’hôpital’ of ‘mort de fièvre à
l’hôpital’, zonder nadere specificering van de doodsoorzaak, zodat niet te ver -
wachten is dat zo’n vermelding in de ‘petits depôts’, voor opvang van zieke
paarden, dan wel plaats zou vinden.3 De kans op infectieziekten was onder de
ongunstige omstandigheden waaronder de dieren moesten leven (geen of slech -
te huisvesting, dicht op elkaar levend, slechte voeding en zware inspanningen)
so wieso al groot. Maar daarnaast speelde het feit dat zieke dieren voor be han -
de ling naar ‘petits depôts’ of ‘infirmeries de l’intérieur’, achter de frontlinie
werden gebracht een belangrijke rol. Ze werden daar namelijk regimentsgewijs
gestald, dus niet lijders aan dezelfde ziekte bij elkaar, maar paarden die leden
aan alle mogelijke ziekten samen op één stal, waardoor besmettingen over en weer
aan de orde van de dag waren.4 De reden hiervoor was voor een groot deel ge -
le gen in de toen heersende ziekte-opvattingen en de slechte omstandigheden.
Wel werd er al rekening gehouden met het bestaan van infectieuze agentia in
de vorm van kwade dampen (miasmen) en in de lucht circulerende ‘particules
virulentes’. In de woorden van Bourgelat: ‘Vooral [de lucht] bevat dus werkelijk
ziekmakende, verborgen zaadjes, die in staat zijn meer of minder ernstige pro -
blemen in de machine te veroorzaken’.5

Maar zelfs wanneer de overheid al vooruitstrevende maatregelen nam om
bepaalde, in haar ogen infectieuze, ziekten te bestrijden en uitbreiding ervan tegen
te gaan, stuitte dat vaak op de geringe bereidheid van dierenbezittende burgers
om medewerking te verlenen. Zij verborgen hun zieke dieren voor over heids -
controleurs. Anderzijds, zoals bij de bestrijding van kwade droes het geval was,
was een afwijkende mening van de behandelende veterinairen de oor zaak (zie
verder in dit hoofdstuk). De belangrijkste infectieziekten bij paarden waarmee
de legers te maken hadden waren schurft en kwade droes (snot en huidworm)

3 Dumas, La cavalérie française du premier Empire, 188.
4 Bidault, Les chevaux de l’armée, 129. 
5 Bourgelat, Élémens de l’art vétérinaire, 317.
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11.2 PA A R D E N S C H U R F T

Voor schurft: Deze ziekte is zeer besmettelijk en is een

kwaat, als het zig onder de Paarden verspreid, gaande van

het een op het ander over tot zooveel als er zijn, indien deze

niet bijtijds geholpen worden

Uit: Toevlugt ofte heilzame Remediën [...]

Van Cour, 16886

Bij het paard kent men in de tegenwoordige terminologie drie verschillende
schurftmijten: Sarcoptes scabiei var. equi, Chorioptes equi en Psoroptes equi. De
kwaadaardigste is Sarcoptes scabiei var. equi, veroorzaker van sarcoptesschurft
(Lat. scabies, Fr. la gale, Eng. mange, itch, Du. Räude, Krätzen, It. rogna, Ned.
schurft). De naam Sarcoptes scabiei komt van het Griekse sa’rj (vlees), kopteiu
(snijden) en het Latijnse scabere (krabben). In de oudheid werd de benaming
scabies al gebruikt, als eerste door Aulus Cornelius Celsus (1e eeuw n. Chr.) in
een encyclopedisch werk De Medicina over o.a. landbouw en geneeskunde. De
vrouwelijke mijt legt dagelijks drie eieren, waar na drie dagen zespotige larven
uitkomen. De levensduur binnen de gastheer bedraagt een à twee maanden,
terwijl de mijt buiten de gastheer enige dagen in leven blijft. De sarcoptesmijt
verspreidt zich bij het paard over het hele lichaam, de andere twee Psoroptes equi
(bij de staart) en Chorioptes equi (in kootholte) doen dit niet en veroorzaken in
tegenstelling tot de sarcoptesmijt geen dermatitis bij de mens.7 De schurft mijt
behoort niet tot de orde der ‘gekorven diertjes’, zoals insecten vroeger genoemd
werden, maar tot de klasse der spinachtigen (Arachnoidea), de orde der mijten
(Acarina) en de familie der Sarcoptidae.

Schurft komt in ieder klimaat en bij alle zoogdieren voor, waarbij sprake is
van soortspecificiteit. Zo veroorzaakt de Sarcoptes scabiei var. equi (0,2-0,5 mm)
wel jeuk bij de mens, maar de mijt kan zich in de mens niet voortplanten, zodat
de infectie zonder behandeling na enige weken vanzelf verdwijnt. Paarden -
schurft bij de soldaten in de napoleontische tijd manifesteerde zich door het
optreden van kleine bultjes met een blaasje erop, die vooral ’s nachts (door de
warmte in bed) veel jeuk veroorzaakten aan ledematen, billen, buik en vingers. De
patiënten werden behandeld met zwavelhoudende lotions en pommades, maar
kregen geen inwendige behandeling in tegenstelling tot het paard.8 Dit laat ste
is wel opmerkelijk omdat men er bij het paard vanuit ging dat de oorzaak in -
wendig gelegen was en dat er dan ook een inwendig werkzame behandeling

6 Van Cour, Toevlugt ofte heilzame remedien, 64.
7 Catcott e.a., Equine medicine and surgery, 186.
8 De Brack, Avant-postes de cavalérie légère, 425.
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moest worden ingesteld (aderlaten, purgeren, lavementen en dergelijke). Pas in
een later stadium werd een uitwendige behandeling ingesteld. Waarom een in -
wendige behandeling niet ingesteld werd bij de mens is onduidelijk. Een be smet
paard was niet te berijden omdat het geen zadel op zijn rug kon ver dragen door
de enorme jeuk en bovendien was de huid in het algemeen ernstig aan getast
door secundaire bacteriële infecties.

Historisch overzicht
Volgens Roncalli wordt in bijbelse teksten al over schurft gesproken.9 In Levi ti cus
(13 en 22) wordt aangegeven hoe een priester onderscheid kan maken tussen
‘melaatsheid’ en ‘uitslag’. Het is echter maar de vraag of de bijbelse me laats heid
wel identiek is aan de hedendaagse melaatsheid (= lepra ten gevolge van Myco -
bacterium leprae). Ook wordt in Leviticus 22:22 over offerdieren ge zegd dat
‘[...] wat uitslag of huidziekte heeft, dat zult gij den Here niet offeren’, maar
alleen op grond daarvan te stellen dat schurft al in de bijbel genoemd wordt, is
een discutabele constatering.

Maar in Deuteronomium 28:27 staat te lezen: ‘De Here zal u slaan met
Egyptische zweren, met builen, uitslag en schurft, waarvan gij niet kunt gene -
zen’. Hier wordt schurft dus wel met name genoemd, maar zonder vermelding
van symptomen van de ziekte en in hoeverre de heren van de Dordtse Synode
voldoende gekwalificeerd waren om te kunnen beoordelen welke ziekte in de
Hebreeuwse tekst bedoeld werd, is de vraag.

Bij de Romeinen wordt schurft onder anderen genoemd door Vegetius (450-
510) die met zijn Digestorum artis veterinariae sive mulomedicinae libri (Boeken
van de Geschriften van de veterinaire kunst oftewel de geneeskunst van de trek -
dieren), een soort Reader’s Digest schreef over de stand van de hippiatrie in zijn
tijd. Hij zegt dat schurft zeer besmettelijk is en gemakkelijk van het ene op het
andere paard overgaat. Locale behandeling is niet goed, want de ziekte komt
van binnen uit. Niettemin geeft hij zwavel en pek als locaal therapeuticum
aan.10 In te ressant is zijn recept in Caput CXXXIX, waarin hij een genees krach -
tige drank voor paard en rund aanprijst als een middel tegen alle ziekten. Het
recept ver meldt als bestanddelen zeeajuinwortel, populierenwortel en zout in
water op gelost. Het medicijn diende gegeven te worden totdat er genezing was
opgetreden. Heel effectief zal deze panacee niet geweest zijn, want in latere
veterinaire werken is zij niet terug te vinden.11

Het idee dat schurft in eerste instantie niet met uitwendige middelen be -
han deld moet worden, stamt uit de humorale pathologie, volgens welke schurft
beschouwd werd als het gevolg van een inwendige ziekte. Een verstoring van het

9 Roncalli, ‘The history of scabies’, 193.
10 Vegetius, Digestorum artis veterinariae, LXXXV 232. 
11 Ibidem, 235.
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juiste evenwicht der humores (eukrasie) leidde tot ontregelingen van de na -
tuur lijke harmonische situatie in het lichaam (dyskrasie).12 Zo schrijft Maestro
Bonifacio Bembo dat in het geval van schurft aderlaten de eerste en belangrijk -
ste therapie is. Pas daarna is inwrijven met vloeibare pek en boter of teer met
gemalen zwavel of wassen van de huid met oude urine gemengd met warme
wijn aan te bevelen.13

In 1688 schrijft Van Cour dat de oorzaak van schurft gezocht moet worden
in ‘koude en ongemakken’ maar ook ‘uyt kwaat bloed, hetwelk vergadert door
kwade voeragiën’. In korte tijd is de kwaal met wassingen wel te genezen, maar als
het te snel gaat trekt het fenijn daaruit dat het zig weer naar binnen begeeft en
brengt zomtijds een kwade ziekte’. Daarom zowel in- als uitwendig behan de -
len ‘om zowel van binnen te zuyveren als van buyten’14 Van Naaldwijck beveelt
aan eerst te aderlaten en vervolgens drie maal daags de plekken te wassen met
loog, urine, azijn of pekel en daarna een pleister erop met zwavel, wijnsteen, witte
wierook en essenschors gemengd met eidooier en olijfolie.15

11.3 O P K O M S T  VA N  D E  PA R A S I T O LO G I E

Op het gebied van de parasitologie werd, achteraf beschouwd, in Italië baan -
brekend onderzoek gedaan door Francesco Redi (1626-1697), een leerling van
Galileo Galilei en lijfarts van de vooraanstaande familie de Medici. Hij kan als
‘vader van de parasitologie’ worden beschouwd. In 1684 beschreef hij in zijn
Osservazione intorno agli animali viventi che si trovano negli animali viventi
[Waarnemingen betreffende levende dieren die zich binnen levende dieren bevin -
den] niet minder dan 108 parasitaire species. Nadat hij er in 1668 al op gewezen
had dat insecten uit een ei geboren worden, nadat hun moeder ‘via coito’ be -
vrucht is. Tevens bewees hij dat maden niet op rottend vlees kunnen ontstaan, als
er geen vliegen bij dat vlees kunnen komen om eieren op te leggen. Hij ging tegen
de kerkelijk leer in doordat hij altijd een specifieke oorzaak voor een ziekte zocht
en zich niet tevreden stelde met goddelijke, humorale en andere theorieën over
spontaan optredende ziekten, zoals al sinds de dagen van Hip po crates, Aristo -
teles en Galenus gebruikelijk was.16

Belangrijker in verband met schurft was het onderzoek dat door zijn leerling
Giacomo Cosimo Bonomo gedaan werd en waar hij in 1687 zijn leermeester in
een brief van in kennis stelde. In Osservazione intorno i pellicelli del corpo huma -

12 Buma, Hippocrates, XLVI.
13 Maestro Bonifacio Bembo, Dei cavalli, Cap. LXV.
14 Van Cour, Toevlugt ofte heilzame remedien, 64.
15 Van Naaldwijck, De paardenvriend, 151. 
16 Roncalli, ‘History of Italian parasitology’, 3; Dunlop & Williams, Veterinary medicine, 283.
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no (Waarnemingen betreffende mijten van het menselijke lichaam), schrijft hij:
‘[...] en dat dit heel kleine wormpje zich voortplant in de huid en de oor zaak van
schurft is en al knagend de vreselijke jeuk veroorzaakt.17 Onder een mi cros  coop
had hij een van de waterblaasjes, die bij schurftlijders tussen de huidschilfers
gevonden kunnen worden, opengemaakt en een minuscuul, op een schildpad
lijkend, zespotig larfje met twee kleine hoorntjes aan het eind van de snuit
gezien. Daarnaast had hij een achtpotige volwassen mijt gezien, die een ei legde.
Hij kwam tot de conclusie dat de voortplanting door middel van mannelijke
en vrouwelijke diertjes plaatsvond, zoals ‘tutti quanti le razze d’animale’ (zoals
alle soorten dieren). En dat in een tijd dat er, ondanks Redi, toch nog algemeen
in de spontane generatie geloofd werd. De oorzaak van de schurft zou, volgens
Bonomo, dus wel eens een andere kunnen zijn dan Gale nus en de aanhangers
van de humoraal pathologie dachten. De invloedrijke pauselijke lijfarts Giovanni
Maria Lancisi (1654-1720) ook al belangrijk in verband met de bestrijding van
kwade droes hield echter vast aan de oude hippocratische leer. Hoewel hij het
bestaan van mijten niet kon ontkennen, zag hij deze toch niet als oorzaak van de
schurft. Met de kerk achter zich, was Lan cisi te sterk voor Bonomo, die met het
lot van Galilei in gedachten, de strijd op er kenning opgaf. De brief van Bonomo
raakte in de vergetelheid en werd pas in 1927 teruggevonden, toen de strijd tus -
sen de aanhangers van de hippocratische leer en wetenschappers met modernere
opvattingen reeds lang beslecht was.

Toen in 1765 de Encyclopédie van Diderot en D’Alembert werd uitgegeven,
was de brief echter nog niet vergeten en werd deze door de verzorger van het
lem ma ‘La Gale’, Bourgelat, als curiosum gememoreerd. Bonomo werd afge -
daan als een ‘zwakzinnige micrographe’:

Le Docteur Bononio (zoals hij abusievelijk genoemd werd) beweert een veel betere uitleg

voor de oorzaak van deze ziekte te hebben, dan ieder die hem is voorgegaan, ziehier zijn

hypothese: hij onderzocht meerdere bolletjes, die hij met een speld uit de puistjes van

iemand die door de ziekte was aangetast had gehaald, met een microscoop en hij ontdekte

dat ze gevuld waren met een klein, levend diertje, die op een schildpad leken. Gevestigd op

deze ontdekking is hij niet bang de oorzaak van deze besmettelijke ziekte toe te schrijven

aan het voortdurende bijten in de huid dat deze diertjes doen [...]. De micrographe

beroemt zich er zelfs op dat hij eieren heeft ontdekt en onderscheiden, maar alle details

waaraan hij zich overgeeft [...] bieden slechts heel duidelijk het bewijs van de zwakte van

zijn zinnen, van de kracht van zijn vooroordelen en van zijn enorme hang naar dwaling.

De werkelijke en onmiddellijke bron van de schurft berust werkelijk in de bitterheid en de

indikking van de lymfe: de ene en de andere van deze kwaden zijn voldoende verklaring

voor alle verschijnselen die het ontstaan van deze ziekte bevestigen [...].18

17 Lane, ‘Bonomo’s letter to Redi’, 4.
18 Diderot & d’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire, VII, 431.
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Geheel in overeenstemming met het paradigma van de humores lag de oorzaak
van de schurft volgens de encyclopedisten dus in de bitterheid en indikking van
de lymfe. Het mag toch wel opmerkelijk genoemd worden dat deze voor vech ters
van de rede in de tijd van Verlichting toch nog zo vasthielden aan de eeuwen -
oude theorieën van Hippocrates. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken
dat er eind achttiende eeuw in de therapie sinds de oudheid weinig vooruitgang
was geboekt. Nog steeds werd de oorzaak gezocht in slechte (huid-)verzorging,
slechte voeding en overmatige inspanningen. In het door de ‘Maatschappij ter
bevordering van de Landbouw te Amsterdam’ in 1799 uitgegeven Landbouw -
kundig Schoolboek wordt in een vraag-en-antwoordrubriek aandacht aan de
genezing van schurft besteed:

Zoon vraagt: ‘Hoe geneest men schurft der Paarden?’ Landman: ‘Men moet de met kleine,

jeukerige puistjes of witte rooven aangedaane plaatsen wassen met pis daar tabak in ge -

weekt is en de te warme stallen luchten. Men geeve voorts frisch stroo en hooi tot voedsel,

rossche en borstele wijders goed, doende elk paard dagelijks twee à drie lood [honderd -

honderdvijftig gram] bloem van zwavel en wat natte zemelen [...].19

De zwavel die al door Columnella en Vegetius aanbevolen werd ter behan -
 deling, werd in 1780 ook door Chabert voorgeschreven bij een uitbraak van ‘le
lièp re’, zoals de schurft in de volksmond genoemd werd in Normandië. Maar dit
diende vooraf gegaan te worden door een aderlating van vier liter. Opvallend is
de aanbeveling: ‘aderlaat aan de halsader van iedere zieke en tap vier liter bloed
af ’,20 waar Chatelain terecht aangeeft de spoorader, die zich onderaan de buik
bevindt (vena abdominalis subcutanea, de melkader bij het rund), te gebruiken,
omdat bij aderlating uit de hals het schurftige dier zich daar zeker gaat schuren,
hetgeen ontsteking tot gevolg kan hebben.21 Maar vier liter bloed uit de spoor -
ader tappen zal ongetwijfeld lastiger geweest zijn dan uit de vena jugularis.
Daarnaast lavementen met verzachtende werking van malva (kaasjeskruid)
gedurende vier dagen. Pas daarna werd gedurende vier dagen een slikbrok met
kwik (mercure doux) en zwavelbloem (fleure de souffre) ingegeven. Naast deze
inwendige behandelingen moest de huid geborsteld worden met melk om haar
soepel te maken, waardoor de ‘humeur psorique’ gemakkelijker verdampt. Met
de uitwendige behandeling moet vooral niet te vroeg begonnen worden, want
dat zou de dood tot gevolg kunnen hebben. In zijn Instruction beschrijft Chabert,
die op verzoek van de Prefect van de Intendant van de Generaliteit van Caen
naar Normandië is gekomen om te kijken hoe de ziekte, die in enkele weken
grote vermagering en zelfs de dood van diverse paarden tot gevolg heeft gehad,

19 Landbouwkundig Schoolboek, Deel 13, 1e stuk 151.
20 Gallier, ‘Une épidémie de gale, appelée le Lièpre’, 77.
21 Sisson, The anatomy of the domestic animals, 709; Chatelain, Guide des officiers, 63.
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bestreden moet worden. Het betreft volgens Chabert een humorale aan doe ning,
waarvan de oorzaken uit- en inwendig gelegen kunnen zijn. De eerste zijn het
gevolg van moeilijkheden met of zelfs het staken van de tran spi ratie door vuil
en onzindelijkheid waardoor de poriën verstopt raken en er geen vocht meer
doorgelaten wordt.

De tweede zijn het gevolg van ‘la nature des alimens’, bederf en droes, waar het
dier zich niet van heeft kunnen bevrijden. Door de kwaliteit en de tempe ra tuur
van de lucht of gebrek aan voeding of van het water dat ze gedronken hebben,
vochtig weer, koude regen worden de poriën van de huid dichtgeknepen, waar -
door niet alleen de huid maar ook het inwendige van het dier verstoord raakt.
De symptomen zijn hevige jeuk en haaruitval. De huid waar het dier zich krabt,
wordt ruw met pustels. Belangrijk is de zieke dieren van de gezonde te scheiden:
‘De enige en beste methode om besmetting te vermijden is er voor te vluchten’.22

Ook in Duitsland hechtte men grote betekenis aan een goede transpiratie:
schurftige paarden werden niet alleen adergelaten en gelaxeerd, maar moesten
ook een zweetkuur in een ‘Schwitzstube’ ondergaan.23 In 1799 geeft Naumann
voorschriften voor de schurftbestrijding aan de Pruissische cavalerieofficieren.
Lijders aan schurft moeten uit de stallen verwijderd worden, de stallen moeten
gedesinfecteerd worden evenals tuigage en zadels. De paarden moeten buiten,
ver van de stallen verwijderd, geroskamd worden om het stof te verwijderen,
want dat is de oorzaak.24 De Franse overheid neemt in een arrest van 16 au gus -
tus 1784 al maatregelen door schurft te beschouwen als een besmettelijke ziekte,
zoals kwade droes, huidworm, hondsdolheid en schaapspokken, waardoor bij
aantreffen van de ziekte strenge sanitaire maatregelen genomen kunnen worden.25

11.4  PA A R D E N Z I E K T E N  I N  N AT U U R H I S T O R I S C H E
W E R K E N  U I T  D E  A C H T T I E N D E  E E U W

In de tweede helft van de achttiende eeuw verschenen in de Republiek verschil -
lende werken op natuurhistorisch gebied. Deze werken behandelen de ziekten
van het paard meer of minder uitgebreid en geven een goede indruk van de
ideeën die in die tijd in de Republiek bestonden betreffende oorzaak en behan -
deling van paardenschurft. Opvallend is dat in al deze werken het bestaan van
‘schurftdiertjes’ wordt vermeld, zonder dat die als directe oorzaak van de schurft
worden beschouwd.

22 Gallier, ‘Une épidémie de gale, appelée le Lièpre’, 77.
23 Rieck, ‘Pferderäude um 1800’, 172.
24 Rieck, ‘Naumanns Räudekampfung 1799’, 434.
25 Gallier, ‘Une épidémie de gale, appelée le Lièpre’, 781; Nationaal archief Binnenlandse zaken

1795-1813, Invoernummer 1094, Ministère de l’Intérieure Bureau d’Agriculture, 2.
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Houttuyn is vrij uitvoerig bij zijn bespreking van de schurft en is kennelijk van
mening dat de schurftdiertjes wel de schurft veroorzaken. ‘Ze lijken erg op de
meelmijten, maar het poeder waarmee de Dames hun Aangezigt, den Hals, den
Boezem of de Handen mee poeijeren geeft nooit last van jeuk. Ik heb dus de
redenen omstandig voorgesteld die mij doen twijfelen of het wel zoo vast gaat, als
elders gezegd wordt dat de mijten van het Meel dezelfden zijn als die Dier tjes, die
de Schurft veroorzaken’.26 Die constatering is ongetwijfeld juist, maar opmer ke -
lijk is dat Houttuyn zijn tijd voor wat betreft het benoemen van de oorzaak van
schurft ver vooruit is. Chomel is nog niet zover en heeft zijn twijfels:

De Schurft: onder deze naam begrijpt men zekere kleine en sterk jeukende puistjes. Een

bijzonderheid van mij dikmaalen waargenoomen is, dat, als er Verzweeringen koomen in de

Borsten of elders, de Schurft verdwijnt zoolang de Verzweeringen stand houden en weeder te

voorschijn komt zoo haast dezelven geneezen zijn. Dit verschijnsel dunkt mij begunstigt

niet zeer het gevoelen derzulken, welken het verblijf van zeekere gekorven dier tjes onder

de Opperhuid als de oorzaak der Schurftpuistjes aanmerken.27

Als therapie merkt Chomel op: ‘Het schurftige paard met regenwater te wassen,
waarin een genoegzame hoeveelheid tabaksbladeren of steelen geduurende
eenige etmaalen hebben geweekt, zegt men probatum te zijn, nadat inwendige
geneesmiddelen zijn te werk gesteld’.28

En Le Francq van Berkhey zegt: ‘Wat de eigenlyke schurft betreft, dezelve is,
in andere landen, mede eene gewoone paardeziekte; dog in Holland is zy, schoon
men ‘er ook paarden aantreffe, welken hier door aangedaan worden, niet heel
ge meen. […] In dit schurft ontdekt het microscoop diertjes, welken men schurft -
luizen noemt […]’. 29

In een Nederlandse vertaling (1788) ‘getrokken uit de werken’ van Bourguelat
[zoals zijn naam, vrij slordig, wordt gespeld] getiteld Handboek voor Hoefsmidt,
Koetsiers, Landlieden en voor alle liefhebbers van Paarden en Veehouders wordt
op voor die tijd wetenschappelijke wijze voorlichting gegeven aan leken hoe
medicijnen én besmettingen via de huid werkzaam zijn:

De deeltjes van deze middelen dringen daar na binnen door middel van de poren van de

huid, welke dezelve na binnen trekken en opslurpen, die met de poren der watervaatjes

gemeenschap hebben en welke maar al te dikwijls dien schadelijke weg zijn door welke

besmettelijke lighaampjes welke in de lugt omzwerven of door de weg der uitwaaszemende

26 Houttuyn, Natuurlijke historie, 132.
27 Chomel, Algemeen huishoudelijk-, natuur- zedekundig- en konst woordenboek, 5699.
28 Ibidem, 2535.

29 Le Francq van Berkhey, Natuurlijke historie, 214.
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poren van zommige bijzondere wezens uitgaan en de hun nabij zijnde lighaam invloeien

en doordringen, zommige naaktelijk andere door eene aanraaking.30

Of de gemiddelde leek erg veel wijzer werd van deze verhandeling mag be -
twijfeld worden, maar duidelijk is dat het idee dat er besmettelijke deeltjes in
de lucht kunnen zweven, al leefde bij Bourgelat, terwijl het nog ruim honderd
jaar zou duren voor Pasteur, Koch en anderen hun baanbrekende ontdekkingen
op bacteriologisch gebied zouden doen.

Ondanks het feit dat hij van het bestaan van schurftmijten niet op de hoogte
is, is Bourgelat wel voorstander van wassingen van de huid. Hij geeft een uit ge -
breide scala aan van meer of minder werkzame stoffen, variërend van de, in de
oudheid al aangeprezen, zwavel en pek tot aftreksels van kruiden en bran dewijn
en andere ‘[...] geestrijke wateren om de veerkracht der zenuwen en van het
gansche samenstel van de vaten te doen vermeerderen, eene verhaaste omloop
der vogten te weeg te brengen en die vrijheid in de afscheidingen en ont las tin gen
te herstellen, waardoor de vogten op eene onbetwistbare wijze gezuivert wor den’.31

Hoewel de uitgave onder andere bestemd is voor hoefsmeden laat de vertaler
Bourgelat zijn ongenoegen over het optreden van hoefsmeden en het toepassen
van kwakzalverij uitvoerig uiten: ‘Wat heeft de kwakzalverij, trouweloosheid
en onweetendheid niet al bedagt, en wat is er ’t welk eene blinde onweetend -
heid, niet greetig aangenoomen en nog steeds greetig aanneemt? Toverkunst,
geheimzinnige woorden waarvan een toverkragt het vermogen bevestigd in de
dolheid, in de gezwellen der oorklieren, in het geneezen der mank gaan of ’t welk
men voorgeeft te kunnen veroorzaken’.32

Hoewel diverse naturalisten eind achttiende eeuw rekening hielden met een
mogelijk verband tussen mijten en schurft is het opvallend dat nog vele jaren
later in militaire kringen die mening niet gedeeld werd. Zowel Geisweit van der
Netten, als zijn Franse collega De Brack, zochten de oorzaak van schurft in de
slechte omstandigheden waaronder de paarden in oorlogstijd moesten leven en
in een slechte huidverzorging. Beiden waren militair, zonder veterinaire op -
leiding, en wellicht speelde de conservatieve sfeer, die vanouds bij de cavalerie
heerste, een rol bij hun weigering de mijt als veroorzaker van schurft zelfs maar
als mogelijkheid te noemen. En dat terwijl zij hun handboeken vele jaren later
schreven dan bijvoorbeeld Le Francq van Berkhey en Houttuyn, die weliswaar
twijfelden aan een direct verband, maar toch in ieder geval het bestaan van de
parasiet niet negeerden.

30 Bourgelat, Handboek voor hoefsmits, koetsiers, 143.
31 Ibidem, 77.
32 Ibidem, 99.
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De Brack was volkomen zeker van zijn zaak als hij het over schurft heeft: ‘Het is
altijd het gevolg van onzindelijkheid’.33 Hij adviseert het paard te isoleren, op
groen voer te zetten, de plekken te wassen met natriumsulfaat en vooral goed
te roskammen, waarbij men vooral de pustels niet moet ontkorsten. Ook
Geisweit van der Netten beschouwt schurft als een huidziekte ‘[...] wier
oorzaken aan onzuiverheid der huid, besmetting [?], warm, nat weder gepaard
met ongenoegzaam en slecht voedsel kunnen toegeschreven worden, weshalve
paarden die groote vermoeijenissen en gebrek uitgestaan hebben, zoo als in
veldtogten, vooral voor deeze kwaal vatbaar zijn, die vaak onder dezelve de
grootste verwoestingen aanrigt’34. Van der Netten onderscheidde twee vormen
van schurft: de vochtige [die hij abusievelijk de scabies sicca noemt] en de droge
[dus logischerwijze de scabies humida]. Dartres, dat waarschijnlijk identiek is
aan de huidschimmelinfectie (bij het paard veroorzaakt door Trichophyton
equinum en Trichophyton mentagrophytes en Microsporum canis) ziet hij als een
droge vorm van schurft met meelachtige, schubbige korsten (scabies farinosa).35

Bij de vochtige vorm bestaan blaasjes, waar een scherp vocht uitkomt, die uit -
eindelijk roven en pijnlijke gaten tot gevolg hebben.

De onbekendheid met de verschillende oorzaken van huidaandoeningen
had tot gevolg dat diverse infecties dezelfde naam droegen. Zoals dartres be -
schouwd werd als een verschijningsvorm van schurft, zo was dat soms ook met
de huidvorm van kwade droes (huidworm, farcin) het geval.36 Ook in de naam -
geving bestond de nodige diversiteit. Zo werd, zoals eerder al vermeld, schurft in
Normandië ‘lièpre’ genoemd, een verwantschap met lepra suggererend, ter wijl in
het eerder genoemde Landbouwkundig Schoolboek een verouderde vorm van
schurft aan het hoofd ‘lazerij’ genoemd werd, naar de bijbelse Lazarus (Lucas
16:22) wiens zweren door honden werden schoongelikt.37 Het zou tot ver na de
uitvinding van de microscoop duren voor wat betreft de schurft en tot na de
ontwikkeling van de bacteriologie door Pasteur en Koch c.s. voor wat betreft de
bacteriële en mycotische infecties, voordat de verschillende veroorzakers van
huidaandoeningen geïdentificeerd werden. Voordat het zo ver was bleef de me -
dische wereld toch nog lang van mening dat uitwendige behandeling van schurft
niet juist was. Hoewel het bestaan van de schurftmijt door de onderzoekingen
van vele naturalisten bewezen werd, bleven medici en veterinairen de in de
huid levende diertjes slechts zien als producten van de ziekte van de huid en
niet als de oorzaak ervan. De toenemende berichten van de naturalisten over
het verband tussen de schurft en de mijten verdelen de medici en veterinairen

33 De Brack, Avant-postes de cavalérie légère, 384. 
34 Geisweit van der Netten, Beknopte handleiding tot de paardenkennis, 156. 
35 De Brack, Avant-postes de cavalérie légère, 425; Berns, Namen voor ziekten van het vee, 164. 
36 Vitet, Geneeswijze van de ziekten en kwalen der paarden, 130.
37 Landbouwkundig Schoolboek, 151.

291

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:04  Pagina 291



in twee kampen: diegenen die de schurft als parasitaire kwaal en diegenen die het
als een verstoring van het humorale evenwicht zien. Er bestond ook nog een derde
stroming bestaande uit medici die zeiden dat de mijten, levend als para sieten op
de schurftige patiënt, zich volproppen met de eigenlijke smetstof en het zo
overbrengen op andere dieren. Dit was de theorie van de École philosophique,
die echter geen lang leven was beschoren.38

Na het verschijnen van diverse nieuwe publicaties werd halverwege de negen -
tiende eeuw algemeen als bewezen geacht dat schurft een parasitaire aan doening
was en werd het nieuwe paradigma geaccepteerd. Zo schreef H.W. Hentze:

Het is een beweeze zaak dat bij de schurft bij paarden [...] de aanwezigheid van een klein

insect, de zogenaamde schurftmijt of het schurftdiertje ten grondslag ligt. Schurft ontstaat

hetzij door besmetting (overplaatsing van bevruchte insecten) of door zelfontwikkeling

ten gevolge van aanhoudende verwaarloozing van het zuiveren en zindelijk houden van

de huid of verkommering en honger lijden als de zogenaamde drooge of hongerschurft,

welk verschijnsel niet zelden bij langdurige veldtogten bij het militaire paard gezien wordt.39

Hoe die zelfontwikkeling dan wel in zijn werk ging, wordt in het midden gelaten.

11.5 C O N C LU S I E

Chatelain gaf al in 1817 aan dat van de infectieziekten ongetwijfeld kwade droes
of malleus (in zijn verschillende verschijningsvormen: de respiratoire en de
huidvorm en paardenschurft voor de grootste verliezen aan paarden zorgden
in oorlogstijd. Een mening die bijna een eeuw later ook uitgesproken werd
door G. Joly: ‘De schurft is, net als de kwade droes, een geduchte ziekte van de
legers op campagne’,40 daarmee aangevend dat ondanks de in de tweede helft
van de negentiende eeuw verkregen bekendheid met de verwekkers van beide
ziekten, de bestrijding en inperking onder oorlogsomstandigheden nog nauwe -
lijks enige vooruitgang kende.

Paardenschurft kwam bij alle legers op grote schaal voor. Doordat er lange tijd
ondanks eindeloze discussies en ondanks het feit dat de sarcoptesmijt al ruim
honderd jaar eerder geïdentificeerd was, onduidelijkheid bestond over de
oorzaak bleef men eeuwenoude therapieën instellen die niet of nauwelijks of
weinig effectief (zwavel bij schurft) waren. Vaak waren de behandelingen zelfs
schadelijk voor de gezondheid van de toch al in matige conditie verkerende
krijgspaarden.

38 Hurtrel d’Arboval, Dictionnaire de médecine, de chirurgie et d’hygiène vétérinaire, II 4.
39 Hentze, Handboek der practische veeartsenij, 523.
40 Joly, Les maladies du cheval de troupe, 138.
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Over de schade en het verlies aan militaire paarden ten gevolge van schurft bestaat
geen documentatie. Maar dat die groot was is zeker. Er zullen weliswaar niet heel
veel paarden direct aan de schurft overleden zijn, maar de conditie, die op het
moment van infectie toch al niet goed geweest zal zijn, zal er nog aan zienlijk
door verslechterd zijn, waardoor de vatbaarheid voor kwade droes, huidworm
(farcin) en andere infecties vergroot werd, terwijl gangreen en onder huidse
abcessen veel voorkomende complicaties vormden. Ook het gebrek aan rust te
gevolge van de voortdurende jeuk zal de bruikbaarheid en de berijdbaarheid
van de paarden nadelig beïnvloed hebben. Als illustratie van het feit dat de
schurft onder de militaire paarden alom aanwezig was, mag wellicht gelden dat
van de paarden, die de Hollandse Garde d’Honneur-soldaten bij hun aankomst
in Frankrijk, in ruil voor hun eigen in beslag genomen redelijk gezonde dieren,
moesten kopen, de helft aan schurft leed.41

En ten slotte zijn zowel het feit dat schurft naast kwade droes, door Joly en
door Chatelain onafhankelijk van elkaar, als dé ziekte genoemd wordt die de
meeste ‘ravage’ onder de paarden heeft veroorzaakt, als het feit dat beide in -
fec tieziekten, in alle gezaghebbende hippiatrische werken uit de zeventiende,
achttiende en negentiende eeuw uitgebreider behandeld worden dan alle andere
ziekten bij elkaar, indicaties voor de grote schade die zij veroorzaakt hebben.

41 Lichtenauer, Nederlanders in Napoleons Garde d’Honneur, 89.
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E N  H U I D W O R M

Er is een besmettelijk soort worm die huid en vlees

van het paard als een houtworm doorboort.42

Van Naaldwijck, 1631

Cette maladie est périlleuse pour le cheval,

mais elle est encore très dangereuse dans

un écurie et se communique aisement

même par l’air que les chevaux respirent.43

De la Guérinière, 1712

Ja, ik oordeele tot nog toe dat het geen besmettelijke ziekte is,

’t en ware men stelle dat op zeekeren dag

vele paarden teffens daarvan aangedaan wierden.44

Petrus Camper, 1763

Kwade Droes is een aan het geslacht der paarden bijzonder eigene ziekte,

welke zoo door hare besmettelijkheid als de weinige hulp welke de geneeskunst

tegen deszelve aanbiedt ten uiterste beducht is’.45

Geisweit van der Netten, 1815

Si cette maladie était aussi contagieuse que l’on croit généralement,

pas un cheval n’en seroit exempt,

tous la contracteraient à un age plus ou moins avancé’46

Girard fils, 1825

42 Van Naaldwijck, De paardenvriend, 143.
43 De la Guérinière, École de cavalérie, 51.
44 Camper, De nieuwe wijze van landbouw, 324.
45 Geisweit van der Netten, Handboek der Paardenkennis, 79.
46 Degueurce, ‘Girard fils, À propos la contagiosité de la morve’, 264-271.
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11.6 I N L E I D I N G

Bovenstaande citaten zouden met tientallen vergelijkbare uitgebreid kunnen
worden ter illustratie van de in de loop van de geschiedenis voortdurend ver an -
derende ideeën en inzichten betreffende de aard en oorzaak van de belang rijkste
bacteriële infectieziekte, waar in het verleden vooral oorlogvoerende legers mee
te maken kregen. De polemiek over de vraag of kwade droes een spontaan op -
tredende ziekte was of dat er sprake was van besmettelijkheid zou zich over een
periode van honderden jaren uitstrekken en pas in de jaren tachtig van de negen -
tiende eeuw ten einde komen. In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe mal leus
zich gedurende vele eeuwen geopenbaard heeft, beschreven en beoor deeld is.
Welke opvattingen over ziekteoorzaken speelden bij de verklaring en behan de -
ling van malleus een rol en waarom? Op welke verschillende wijzen openbaarde
de ziekte zich en op welke wijze werden oorlogen door deze ziekte beïnvloed in
termen van uitval paarden en militairen? En ten slotte wordt ingegaan op de vraag
welk leger het meest te lijden heeft gehad van malleus en waarom dat het geval
was?

Droes is een benaming voor verschillende paardenziekten die als gemeen -
schappelijk kenmerk ontsteking van de slijmvliezen hebben. We onderscheiden
‘goedaardige droes’ en ‘kwade droes’. Behalve een deel van de naam hebben beide
ziekten gemeen dat ze met zwellingen gepaard gaan. Het woord ‘droes’ is dan
ook waarschijnlijk niet afgeleid van het Duitse ‘Drüse’ (klier), maar van een
woord dat zwelling in het algemeen aangeeft. Goedaardige droes47 is een bac -
te riële infectie die vooral bij jonge paarden aanslaat en gepaard gaat met grote
zwelling van de hals- en kaaklymfeklieren, vaak resulterend in abcedering
daarvan. Na een doorgemaakte infectie is de patiënt in het algemeen immuun.
Kwade droes48 is een door een andere bacterie veroorzaakte infectie die in het
algemeen chronisch verloopt tot de dood erop volgt. Verloopt de goedaardige
droes bij vrijwel alle geïnfecteerde paarden op dezelfde wijze, bij kwade droes
bestaat er een grote verscheidenheid aan ziektebeelden die in dit hoofdstuk
besproken zullen worden.

Bij de onderhuidse vorm verschijnen op schurft gelijkende wonden, waar
groenachtig vocht uitkomt en die overgaan in zweren. De dieren schuren zich,
waardoor er korsten op de zweren ontstaan. Bij deze ziekte treedt geen neus -
uitvloeiing op en het paard blijft gewoon eten en drinken. ‘Sommigen hebben
getracht deze ziekte schurft te noemen, maar dat is een geheel andere ziekte’,

47 Veroorzaakt door Streptococcus equi ssp. equi.
48 Veroorzaakt door Burholderia mallei.
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merkt Vegetius terecht op.49 Zowel bij de respiratoire vorm (met zweren in de
neus en trachea), de (sub)cutane vorm (met farcineuze zwellingen in de loop
van de lymfevaten) als de pulmonaire of occulte vorm (met haarden of ab ces sen
in de longen), wanneer de dieren niet erg ziek en de kwaal moeilijk is vast te stel -
len, vormt de patiënt een langdurige bron van besmetting voor andere paarden.

Het is uiteraard niet mogelijk in het kader van dit historisch onderzoek alle
publicaties over een bepaalde ziekte te bespreken. Daar komt bij dat vele schrij -
vers hun kennis en ideeën verkregen door het lezen van werken van an de re
schrijvers en niet door eigen onderzoek, waardoor veel literatuur niet alleen
qua opbouw, maar ook qua inhoud veel overeenkomsten vertoont.50 Daarom zal
in dit werk min of meer eclectisch te werk gegaan worden en met grote sta p pen
door de vroegere literatuur gegaan worden, om die uit de napoleon tische tijd
uitvoeriger te behandelen.

Griekse en Romeinse bronnen
De eerste vermelding van malleus dateert waarschijnlijk uit de vierde eeuw v.
Chr. wanneer Aristoteles zegt dat ezels maar aan één ziekte lijden: melis. Deze
ziekte begint aan de kop met dikke, kleverige bloederige neusuitvloeiing. Als
het daar bij blijft, geneest het dier. Als ook de longen worden aangetast gaat
het dood. Aristoteles beschrijft de ziekte niet bij het paard, volgens hem worden
paarden überhaupt nooit ziek als je hen buiten laat lopen, wel kunnen ze op stal
hoefbevangen raken en tetanus krijgen.51 Zijn beschrijving van het ziektever -
loop van melis bij de ezel lijkt veel op het chronische verloop van de respiratoire
vorm van kwade droes bij het paard, terwijl het verloop van malleus bij de ezel
en het muildier in het algemeen veel acuter is en heftiger verloopt en met een
snelle dood eindigt.52

Mogelijk is de beschrijving van Aristoteles toch niet de oudst bekende tekst
betreffende malleus. In het oude testament (Exodus 9:9) staat in de Staten ver  ta -
ling (1637) bij de zesde plaag van Egypte: ‘Bij mens en dier zullen zweren ontstaan
die tot puisten overgaan’. In de Vulgaat, de Latijnse vertaling van de Griekse en
Hebreeuwse grondtekst (± 500) luidt de overeenkomstige tekst: ‘Want er zullen
bij mensen en trekdieren zweren en gezwollen blazen [abcessen?] zijn’. Het
Latijnse woord iumentum heeft verschillende betekenissen; lastdier, trekdier,
maar ook paard. De oorspronkelijke Griekse tekst spreekt over tetrapoda

49 Vegetius, Liber I, V, 18. Opvallend is dat Vitet (1736-1809) de wonden die bij huidworm ont -
staan betitelt als ‘vurige schurftheid, die haren oorsprong uit de vaarnen [farcin] neemt’. Zie
Vitet, Geneeswijze van de ziekten en kwalen der paarden, 130.

50 Dit komt ook goed tot uitdrukking in de dissertatie Magister Maurus van M. Hurler
(2007), die verschillende middeleeuwse teksten met elkaar vergelijkt.

51 Aristoteles, Historia Animalium, VIII, 25. Engelse vertaling Smith & Ross, 604-605.
52 Van Bronkhorst van Weerdenburg, Receptenboek om paarden te genezen, 250-262.
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(viervoeter) en de Hebreeuwse over ‘beheema’, dat vee betekent.53 Het is dus maar
een kwestie van vertaling welke diersoort bedoeld is. Malleus (de uit wendige
cutane vorm: worm (Ned.), farcin (Fr.), farcy (E), Hautwurm (D)) behoort
zeker tot die ziekten, die bij mens en dier gepaard gaan met zweren en puisten,
hoewel voor de mens de ziekte niet heel erg infectieus is. Een andere gegadigde
is de builenpest (veroorzaakt door Yersinia pestis), maar paarden en vee zijn daar
niet erg gevoelig voor en bovendien gaat een pestuitbraak gepaard met grote
sterfte van ratten (via de rattenvlo overbrenger van de ziekte), een feno meen
waarvan verwacht mag worden dat het in de bijbel vermeld zou zijn. Zekerheid
over welke ziekte gesproken wordt in Exodus is er dus niet, maar kwade droes
behoort zeker tot de gegadigden.54 Wellicht dat ook met de Egyptische zweren,
waarvan in Deuteronomium 28:27 sprake is, kwade droes bedoeld is, want de
beschrijving van de ziekte waarmee gedreigd wordt te betitelen als ‘schurft’,
terwijl er geen sprake is van pruritus, is niet erg overtuigend.

Een volgende belangrijke vermelding over kwade droes dateert van vele
eeuwen later toen de Romein Publius Vegetius Renatus (450-510) uitvoerig stil -
stond bij de vele vormen waarin kwade droes zich kan voordien bij trek dieren.55

Hij noemde de ziekte ‘maleus’ en onderscheidde zeven verschillende vormen: de
natte, de droge, de onderhuidse, de farcineuze, de gewrichts-, de lendenmaleus
en de elephantiasis waarvan hij de symptomen uitvoerig beschrijft. De natte
vorm, die de Profluvium Atticum (de Attische uitstroming) genoemd werd, is
de respiratoire vorm zoals die in de zeventiende, achttiende en negentiende
eeuw beschreven werd (snot (Ned.), morve (Fr.), glanders (Eng.), Rotz (D)).
Ken nelijk was hij van mening dat de ziekte uit Griekenland afkomstig was of
er veel voorkwam. De slijmerige, stinkende en kleverige neusuitvloeiing kon
bloe derig worden en dan is het ongeneeslijk en het teken van een naderende
dood.56

Bij de droge vorm (Morbus aridus) is er geen neusuitvloeiing, maar wel ademt het paard

moeilijk en zijn de neusgaten opengesperd. Het staat met opgebogen rug en de testikels zijn

opgetrokken en bijna niet zichtbaar. De uitgedroogde long heeft te lijden aan een interne

gloed. [...] Als ze gaan hijgen is het ongeneeslijk, als je niet vanaf het begin haastig met

behandelen te hulp komt.57

53 Rabbijn Spiro te Haarlem, persoonlijke mededeling 24 september 2007.
54 Dr. D.J. Houwers, veterinair microbioloog Faculteit der Diergeneeskunde, persoonlijke

mededeling, 10 oktober 2007.
55 Boeken van de geschriften van de paardengeneeskunde (lett. muildierengeneeskunde).
56 Vegetius, Digestorum artis mulomedicinae, Liber I, III, 17.
57 Ibidem, Liber I, IV, 18.
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Overigens geeft Vegetius een opmerkelijk oordeel over de hippiatrie en haar
beoefenaars:

Zoals het dier komt na de mens, zo komt de hippiatrie na de geneeskunde van de mens. In

tijd van oorlog vinden we een toeverlaat bij paarden en muildieren, in vredestijd zijn ze een

teken van welstand. Daar het beroep dat zich bezig houdt met de geneeskundige behan de -

ling van dieren, minder waardigheid schijnt te hebben, wordt het beoefend door minder

briljante geesten en op schrift gesteld en in boeken onderwezen door minder welsprekende

lieden.

Daarnaast onderscheidde hij nog de gewrichtsmalleus, waarbij sprake was van
voortdurende wisseling van de aangetaste gewrichten ten gevolge van een klap
van een ander paard of een slag met een stok. Mogelijk is hier meer sprake van
polyarthritis dan van malleus.58

Vervolgens de farcineuze vorm, morbus farciminosus (farcimen = worst),
met op volgestopte worsten lijkende etterige ontstekingen over het hele lichaam
en de ledematen verspreid.

De naam ‘farcinomosus’ komt van het soort lijden. [...] Over het hele lichaam komen ver -

etteringen voor. Ze eten en drinken normaal, maar toch vermageren ze omdat de ver te ring

niet goed verloopt. [...] Ze zien er vrolijk en gezond uit en zo worden ze ook beschouwd

door mensen die geen verstand van paarden geneeskunde hebben, omdat de ziekte zich

alleen uitwendig openbaart. Bij dat soort lieden doet de onbekwaamheid snel tot aderlaten

overgaan. Maar dat is niet goed, want in plaats van dat het genezing geeft, neemt het de

kracht weg van paarden die aangetast zijn door de ziekte. In het begin van de ziekte of aan

het einde als de krachten beginnen terug te komen, helpt aderlaten wel.59

Een beeldende beschrijving waarin gemakkelijk de huidworm te herkennen is.
Ook beschrijft hij een subrenale vorm, waarbij het dier sterk hoest en er erg slecht
uitziet en waarbij vooral de achterhand is aangetast. En ten slotte de elephan tia -
sis, de oedemateuze verdikking van de ledematen, ten gevolge van de stagnatie
van de lymfeafvoer door de ontstekingen in de lymfevaten en lymfeklieren.

Op zich is het een prestatie van formaat dat de paardengeneeskunde in die tijd
al van zo’n niveau was dat men in staat was een ziekte, die in zoveel ver schil  lende
vormen kon optreden, onder één noemer te brengen. Hoewel de eerlijkheid
gebiedt op te merken dat de verschillende vormen ook wel tegelijk of achter -
een volgens bij een patiënt konden voorkomen.

Wanneer we de kennis die door Vegetius verzameld is, beschouwen als de stand
van de toenmalige kennis van de wetenschap, dan is dat een juiste constatering.

58 Ibidem, Liber I, VI, 18.
59 Ibidem, Liber I, VII, 19.
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Vegetius was namelijk een jurist die de meningen en gegevens van de hem
bekende Griekse en Romeinse hippiaters verzamelde en op grond daarvan zijn
boeken schreef, die een samenvatting vormden van wat er op dat moment aan
kennis aanwezig was.

Middeleeuwse bronnen
De hippiatrische kennis maakte in de volgende duizend jaar weinig vorde -
ringen. De humorale pathologie beheerste het denken en doen in de medische
wetenschap en in haar kielzog volgden de hippiaters. In Dei cavalli van de
Italiaanse Maestro Bonifacio di Calabria (Stalmeester van Karel van Anjou
(1266-1285)) die in zijn nawoord verklaarde voortgeborduurd te hebben op de
oude Griekse en Romeinse medici en hippiaters, is er nog maar sprake van vier
vormen van malleus. Een vochtige, een droge, een gewrichts- en een onder -
huidse vorm. De vochtige vorm is geneesbaar zolang de neusuitvloeiing wit en
waterig is, maar zodra zij dik en geel wordt is het ongeneeslijk. Eerst is het
paard nog niet erg ziek, maar dan wordt de eetlust minder en gaat het zich
moeilijk bewegen. De droge malleus is te herkennen aan het feit dat het dier
met wijd geopende neusgaten staat en moeilijk ademt, als je aan zijn hoofd trekt
buigt het zijn hals niet. De gewrichtsvorm en zijn symptomen: het dier is de ene
dag kreupel aan het ene been, de volgende dag aan een ander. Er komt dik vocht
uit de neusgaten. De andere maleos ziet er uit als schurft en moet be han deld
worden als bij andere schurftige dieren. De medicijnen (zure komkommer,
artemisia, origano, mirre, knoflook en kaneel fijnstampen en met goede oude
wijn een papje van maken) met behulp van een hoorn in de mond of de neus,
als die passabel is, gieten. Nadat het medicijn is ingegeven het paard een uur
met zijn hoofd naar beneden laten staan, zodat de vloeistof naar beneden kan
stromen. In hoeverre hier sprake is van malleus is de vraag, waarschijnlijker is
het dat het goedaardige droes betreft. De droge vorm zou de pulmonaire vorm
kunnen zijn (openstaande neusgaten, moeizaam ademen en vermagering). De
gewrichtsmalleus wordt ook hier genoemd, maar arthritis is geen typisch mal -
leus verschijnsel. De onderhuidse vorm vergelijkt Bonifacio met schurft en moet
behandeld worden zoals alle andere schurftige beesten. De typische farci neuze
zwellingen noemt hij niet, dus in hoeverre er bij Bonifacio überhaupt sprake
is van malleus, conform de huidige opvatting, is de vraag.60 Over de oorzaak van
de ziekte spreken Vegetius en Bonifacio niet. Het sprak vanzelf dat een versto -
ring van het evenwicht van de humores er aan ten grondslag lag.

60 Maestro Bonifacio, Dei cavalli, 30.
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11.7 Z E V E N T I E N D E  E E U W

Nederlandse bronnen
Een Nederlands onderzoeker ontkomt er dan natuurlijk niet aan enige aan -
dacht te besteden aan het al eerder vermelde werk van Pieter van Naaldwijck.
Hij bespreekt in zijn werk niet de respiratoire vorm van kwade droes (snot),
maar wel de cutane vorm (huidworm). Hij baseert zijn verhandeling over de
‘worm’ geheel op Rusius, een in Rome praktiserende hippiater uit de vijftiende
eeuw, die de naam van de ziekte verklaart door erop te wijzen dat de ziekte het
gevolg is van een te hoge concentratie lichaamsvocht dat corrumpeert en ver -
volgens verschillende lichaamsdelen aantast op de manier van wormen. Er
bestaat een besmettelijke soort ‘worm’, die huid en vlees van een paard als een
houtworm doorboort. Hierbij ontstaat een kwalijk, etterig, stinkend lichaams -
vocht, dat overal in het lichaam voorkomt. Hij geeft aan de aangetaste plekken
weg te snijden en er een poeder samengesteld uit tragacanthgum, Armeense
aarde, zwavel, aloë, mirre, wierook, teer, holwortel eikenmos, schoenmakers -
zwartsel [...] op te strooien. Voorafgaand daaraan moet men een aderlating
toepassen, tenzij de toestand van de patiënt dat niet toelaat.61

Pieter Almanus van Coer behandelt naast de goedaardige droes ook de huid -
worm. Jammer is dat Van Coer de symptomen van de door hem behandelde
ziekten niet altijd even duidelijk en uitvoerig beschrijft, waardoor men soms niet
weet welke ziekte bedoeld wordt, maar op de mogelijkheid van behande ling
en genezing gaat hij uitvoerig in.

Deze besmettelijke en gevaarlijke ziekte heeft nooit ymand in de Waereld uitgevonden

zeker te genezen, maar dog echter zoo moet men niet wanhoopen zoodanig als er of ‘er

geen hulpmiddelen daartoe in de Waereld waren, neen dit is de mening niet, want de

Jonkheid van een Paard ende deszelfs Kragt en de Natuur ende hetzelve wel waar te neemen,

nevens het gebruyk van goede geneesmiddelen doet dikwijls wonderen in dusdanige geval -

len in de Waereld en dat door de neerstigheid van den Meester, dewijl alle hulpmiddelen

niet tegelijk zijn uitgevonden.62

De oorzaak van de worm zoekt hij net als Van Naaldwijck in het bloed. ‘De
worm is een besmettelijke ziekte, komt zomtijds uit kwaat vergalt bloed, het
spruyt en beklijft ook over aan andere paarden of van eenige besmette stallen.
Deze ziekte is geneezelijk, hoewel die verscheydenerlij is, de ene is wel en weinig
kwader dan als de ander, maar nogtans zijn zij allen geneezelijk deshalve zullen
wij ook verscheyde remediën daar voor schrijven’.63 Naast een inderdaad grote

61 Van Naaldwijck, De paardenvriend, 141-143.
62 Van Cour, Toevlugt ofte heilzame remediën, 13.
63 Ibidem, 76.
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‘verscheydenheid’ aan veelal botanische medicijnen zag Van Coer veel heil in
purgeren en aderlaten bij de behandeling van de huidworm.

Opvallend is dat geen van beide Nederlandse zeventiende-eeuwse auteurs
de respiratoire vorm van malleus (snot) noemen, maar uitsluitend de cutane
vorm (worm), in tegenstelling tot Franse auteurs uit dezelfde tijd. De verklaring
hiervoor is moeilijk te geven. De snot met zijn opvallende zweren op het slijm -
vlies van het neustussenschot en de stinkende, bloederige neusuitvloeiing kan
toch moeilijk over het hoofd gezien worden en evenmin is het waarschijnlijk
dat zich in de Republiek der Nederlanden uitsluitend de cutane vorm voordeed.
Malleus kan zich immers bij een patiënt in beide vormen tegelijkertijd of
achtereenvolgens voordoen.

Dirck van Bronckhorst van Weerdenburg (1697) noemt ‘worm’ regelmatig als
ziekte, maar die ziekte wordt dan toch niet zó beschreven dat daar gemakkelijk de
huidvorm van malleus met zijn typische farcineuze knobbels in te herken nen is.
Mogelijk dat de ‘vliegende worm’ in aanmerking komt als ‘snot’, de respiratoire
vorm van kwade droes, te beschouwen: ‘Daer is eenen vliegenden worm, daer
van vergaen de peerden, ende sij werden ooc vuyl en snottich in het hooft, alsoo
dat het seer stinck, deesen worm en sal geen mens geneesen, ge nees ter een daer
sijnder zo die niet, want ick hebbe het versocht en bevonden als ick u alhier
schrijve’. Ook de gewrichtsmalleus waar Vegetius en Bonifacio al over spreken,
maar die waarschijnlijk toch niet als een vorm van malleus beschouwd dient te
worden, wordt door Van Bronckhorst genoemd: ‘Den anderen [vorm] is wan -
neer de peerden de worm krijgen achter aent slincker been, en voor aent rechter
been, dat wil ooc bijster quaelijck geneesen [...].64

Franse bronnen
De Franse literatuur is rijker aan bespiegelingen over en verklaringen voor de
verschillende verschijningsvormen van malleus. Zo verklaart de Franse medicus
J.H. Jourdain waarom la morve (‘snot’) in het hoofd zetelt: ‘Het paard krijgt
kwade droes omdat de gal bij dat dier niet in een galblaas in de lever opge van -
gen wordt, maar zich via een zenuw waardoor de vloeistof stroomt, door het
hele lichaam verspreidt en vooral naar het verlengde merg en de hersenen [...],
daarom wordt het hoofd en de tong geinfecteerd’.65 Hoewel de verklaring volgens
de huidige opvattingen niet juist is, geeft het wel aan hoe hoog het niveau van
het in 1598 uitgegeven anatomische werk van Carlo Ruini Anatomia del Cavallo
was. De nervus vagus (nervus cranialis X), een van de kopzenuwen ontspringend
uit het verlengde merg geeft takken af naar de lever, die samen met de sym pa -
tische zenuwen de plexus hepaticus vormen.66

64 Van Bronckhorst van Weerdenburg, Receptenboek, 13. 
65 Rouppert, Citaat bij ‘La morve, histoire d’une polemique’, 289-293.
66 Sisson & Grossman, Anatomy of the domestic animals, 442.
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Ook Jacq. Labessie de Solleysel (1617-1680) zocht de oorzaak van malleus in
kwade, bedorven dampen die vanuit zweren in de inwendige organen naar de
hersenen worden vervoerd. Deze dampen verdikken zich door ‘de natuurlijke
koude van de hersenen’ en veroorzaken een ontsteking in de hersenen, waar -
door het functioneren daarvan wordt gehinderd en een kwaadsappig vocht
gevormd wordt, dat op zijn beurt de al bestaande zweren verergert, wat tot gevolg
heeft dat er hinderlijke uitvloeiing in de neusgaten verschijnt’.67 Er is dus sprake
van een vicieuze cirkel: de circulerende kwade humeuren verergeren de kwaal,
waardoor nog meer van deze kwade humeuren in de circulatie komen.

11.8 A C H T T I E N D E  E E U W

Frankrijk
De la Guérinière zoekt de oorzaak van het ontstaan van de huidworm (farcin)
vooral in uitwendige omstandigheden. Te lange rust na een tijd van zwaar werk,
maar ook kon de ziekte zich voordoen ‘[...] wanneer ze dicht bij andere met deze
ziekte geïnfecteerde paarden waren geweest’. De uitwendige omstandig heden
veroorzaakten ‘[...] een algemene rotting van de bloedmassa, die zich een uit -
weg naar buiten zoekt in de vorm van puisten [...]’.68

Kwade droes deed zich inderdaad het meeste voor wanneer de paarden na een
veldtocht in een depot bijeengebracht werden, maar ze kregen de ziekte na tuurlijk
niet doordat ze te lange rust kregen, maar doordat de in de stallen dicht op
elkaar staande paarden grotere kans kregen elkaar te besmetten. Het algemene
bederf van het bloed veroorzaakt dus een ontsteking van de huid die volgens
De la Guérinière lijkt op schurft bij de mens en makkelijk te genezen is. Maar
wanneer de inwendige organen aangetast zijn, is de kwaal ongeneeslijk. Als
oor zaak van de morve ziet hij een verwaarloosde of slecht behandelde droes
waardoor zweren in de longen en soms ook wel in de lever, nieren of milt ont -
staan. Toch zag hij niet het verband dat tussen de morve en farcin bestaat. Naast
de neusuitvloeiing, die wit, groen of rood en bij gevorderde gevallen stinkend
kan zijn, zijn de kaaklymfeklieren gezwollen en pijnlijk en kunnen aan de kaak
vastzitten. Zelfs als ze alleen maar pijnlijk zijn, is dat al een slecht voorteken. De
diagnose is eenvoudig: de neus van het paard onder water houden. Als de
neusuitvloeiing zinkt is het pus en is het morve; als het blijft drijven is het dikke
lymfe. Een andere methode om tot de diagnose te komen was een veertje ge doopt
in sterke azijn in de neus van een paard stoppen: als het paard proest is het geen
morve, want als het zweren in zijn neus heeft reageert het niet zo heftig!69

67 De Solleysel, Le parfait maréchal, 49. 
68 De la Guérinière, École de cavalérie, 126.
69 Muller, Le cheval dans la cavalérie française, 93.
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Van de besmettelijkheid is De la Guérinière overtuigd: ‘Deze ziekte is gevaarlijk
voor het paard, maar zij is nog gevaarlijker in een stal en verspreidt zich
gemakkelijk, zelfs door de lucht die de paarden inademen’.70 Belangrijk is een
ziek dier meteen te isoleren en een drankje van drie knoflookteentjes, een
hand vol jeneverbessen, een half glas slemphoutsap, hierbij peper, gember en
twee lepels goede honing, dit alles met witte wijn of een beetje likeur gemengd
ingeven en dan het paard een kwartier laten galopperen. Het is een ‘remède
vio lent’ en werd daarom alleen in ernstige gevallen gegeven. Een ander, milder
(!) middel: twee ons vloeibaar kwik mengen met zwavelbloem en met boter pillen
van maken en gedurende acht dagen ingeven. Een half ons goede tabak in een
glas goede witte wijn is ook nog een mogelijkheid. ‘Mais’, zegt De la Guéri nière
met de niet erg hoopgevende woorden ‘malgré tous ses remèdes, tenez le mal
pour incurable’[...], om even verder te besluiten met ‘Cette maladie étant ré -
con nue par tous ceux qui ont de l’expérience pour être incurable’.71

In het algemeen is men het er in de tweede helft van de achttiende eeuw wel
over eens dat in ieder geval bepaalde vormen van malleus besmettelijk zijn en
ook dat bepaalde vormen te genezen zijn en andere niet. Omdat de ziekte zich
op zoveel verschillende wijzen kan voordoen en bovendien in het beginstadium
op zoveel andere ziekten lijkt (goedaardige droes, influenza en andere virale
infecties) blijft het stellen van de diagnose een probleem en is het zelfs niet
altijd duidelijk of men het in de voorkomende polemieken wel over dezelfde
ziekte heeft.

In 1749 verschijnt van de hand van Etienne Guillaume Lafosse een publicatie
gericht aan de ‘Messieurs de l’Académie des Sciences’, die hij vraagt een oordeel
te vellen over zijn ideeën. In zijn inleiding geeft hij een overzicht van de ge -
schie denis van de kwade droes, waarin hij beweert dat hoewel ‘de ouden’ de
ziekte wel kenden, zij pas in 1494 na de ontdekking van Amerika door de Span -
jaarden naar Europa gebracht zou zijn.72 In zijn Traité geeft hij een op somming
van ziekten die met neusuitvloeiing gepaard gaan, die echter geen duidelijkheid
voor de nomenclatuur tot gevolg heeft, want een sinusitis is in zijn ogen al een
vorm van kwade droes. Volgens Lafosse werden er drie verschillende soorten
me dicijnen tegen de ziekte gebruikt: stoffen die de bloedmassa zuiverden,
hoest middelen die het kwaad uit de longen en zweetopwekkende middelen die
het kwaad via de huid moesten verwijderen. Maar dat hielp volgens Lafosse al le -
maal niet omdat die middelen een denkbeeldige oorzaak bestreden. De morve
was een locale kwaal: ‘La veritable siège de la Morve est dans la membrane pi tui -

70 De la Guérinière, École de cavalérie, 51.
71 Ibidem, 52.
72 Erg waarschijnlijk is dat natuurlijk niet, want het paard was op het Amerikaanse continent

al duizenden jaren uitgestorven, toen het door de Spanjaarden er weer werd teruggebracht
en Burkholderia mallei zou zonder zijn vector en gastheer zeker niet zo lang hebben kun -
nen overleven.
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taire’73 [neus- of snotvlies]. Zijn redenering was dat als de kwaal overal in de hu -
mores zou heersen, dat dan altijd uit beide neusgaten uitvloeiing zou moeten
komen en niet alleen aan de kant waar de lymfeklier vergroot was (vaak was er
sprake van eenzijdige lymfklierzwelling). ‘Voilà donc le siège de la morve trouvé
par raisonnement’,74 meldde hij triomfantelijk. Onderzoek bij morveuze paar -
den had namelijk uitgewezen dat het slijmvlies van het neustussenschot altijd
met zweren was bedekt en dat de sinus maxillaris en frontalis altijd gevuld
waren met morveus slijm. Lafosse had bedacht dat trepanatie van de overvulde
sinus en daarna de sinus met medicijnen spoelen via de trepanatieopening en
een tegenopening, nuttig zou kunnen zijn. In zijn Traité geeft hij op een teke -
ning nauwkeurig aan waar de twee openingen moeten worden gemaakt en hoe
het spoelen in zijn werk gaat.75 In een bijgevoegde reactie op Lafosse’s werk van
de secretaris van de Académie des Sciences van 7 juni 1749 staat te lezen dat alle
auteurs op medisch terrein en de marechaux het erover eens dat de morve in
verschillende organen kan zitten, maar dat de neus het belangrijkste is. De door
Lafosse geopereerde paarden genazen voorspoedig van de ingreep, maar moes -
ten vervolgens vanwege de wettelijke voorschriften (zie verder in dit hoofdstuk)
geslacht worden. Het zou te wensen zijn, volgens de secretaris, dat Lafosse de
vrijheid en de middelen zou krijgen zijn ontdekkingen te perfectioneren en
zijn project volledig te vervolgen.76 Lafosse schreef naast zijn Traité nog diverse
werken over hoefbeslag.77

Encyclopedische werken
Naast publicaties uit de praktijk verschenen er in dezelfde tijd diverse op
wetenschappelijke gebieden betrekking hebbende naslagwerken, waarin ook
medische en veterinaire onderwerpen aan bod kwamen. Zo verschenen in 1749

de eerste delen van de Histoire naturelle van De Buffon. In Tome IV behandelt
hij ‘la morve’. Als belangrijkste oorzaak voor het optreden van malleus ziet hij
het drinken van koud water: ‘Zij verkoelen hun neus, worden verkouden en
krijgen de kiemen van deze ziekte binnen [...], de ergste ziekte van alle bij deze
diersoort, want men weet sinds kort dat de zetel van de kwade droes zich in het
neusslijmvlies bevindt’.78 De bevindingen van Lafosse père waren nog maar net

73 Lafosse, Traité sur le veritable siège, 7. 
74 Ibidem, 7.
75 Ibidem, 17.
76 Ibidem, 20.
77 Traité des accidents, qui arrivent dans le sabot du cheval (1754), Observations et Decouvertes

faites sur des chevaux (1754) en Nouvelle pratique de ferrer les chevaux (1756). Daarnaast
schreef hij een verhandeling over het gebruik van Lycoperdon-poeder (stuifzwam) als
bloedstelpend middel (1750) en demonstreerde de werking ervan bij arteriële bloedingen
na amputatie van een paardenbeen voor een commissie van de Académie des Sciences.

78 De Buffon, Histoire naturelle, Tome IV, 255.
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bekend of ze werden al door De Buffon in zijn magnum opus opgenomen. Het
idee dat ‘germes’ een rol zouden spelen, had hij niet van Lafosse. Als aanwijzing
dat koud water drinken de oorzaak is, wijst De Buffon erop dat la morve in
warme landen veel minder vaak voorkomt en ook dat de ezel veel minder
gevoelig is dan het paard, omdat de ezel zijn neus niet onder water stopt als hij
drinkt.79 De Buffon adviseert om als een paard gedronken heeft, zijn neus droog
te wrijven met een lap.

Ook in de Encyclopédie komt la morve ter sprake. Hier wordt een klap op de
neus (hetgeen in de strijd natuurlijk regelmatig plaats vond) als belangrijkste
oorzaak genoemd. Door de klap worden bloedvaten beschadigd, bloed en lymfe
worden dikker en blijven in de vaten staan, waardoor verdikking van slijmvlies
en klieren optreedt. Om te kijken of la morve in het spel is moet je de neus uit -
vloeiing in een glas doen en er van grote hoogte water op gieten: als het water
weinig troebel wordt en zich visceuze, slijmige materie afzet is het morve. Bij
oudere morve krijg je troebel water en zakt de pus na een paar uur naar de
bode m, terwijl bij een pneumonie het water troebel wordt én blijft. Maar de
diagnose blijft een groot probleem: ‘Rien n’est plus important et rien en même
temps plus difficile que de bien distinguer chaque écoulement qui se fait par les
naseaux’.80

Van iets later datum is de Encyclopédie methodique (1772-1832) van Pancoucke,
waar in het tiende deel (1821) al modernere inzichten betreffende malleus
verwerkt zijn. ‘La morve est une infection contagieuse du système lymphatique
[...].81 Uitvoerig wordt ingegaan op het probleem onderscheid te kunnen maken
tussen de verschillende ziekten, die met neusuitvloeiing gepaard gaan. Nog
altijd wordt het spontaan optreden van malleus niet uitgesloten: ‘La morve est
peut-être plus souvent due à la contagion que spontanée’. Als morve het gevolg
is van een infectie is de prognose ongunstiger dan wanneer zij spontaan is
opgetreden. Maar infectie wordt toch als belangrijkste oorzaak beschouwd. De
besmetting kan direct of indirect plaatsvinden: dat laatste vindt plaats door
intiem contact van een gezond dier met een ziek dier; de andere wijze vindt
plaats door het harnachement of andere met de smetstof besmette voorwerpen.
Het is bewezen dat besmetting nooit via de lucht plaatsvindt.82 Er zijn ver schil -
lende infectieproeven gedaan (mucus in een wond, intraveneus of als drankje),
maar gezonde paarden werden niet ziek, hetgeen tot de conclusie leidde: ‘Deze

79 In werkelijkheid is de ezel juist veel gevoeliger voor malleus, zo gevoelig dat hij aan een
malleus-infectie acuut sterft, maar dat is een gegeven dat De Buffon niet kende, omdat de
acute ziekte bij de ezel niet herkend werd.

80 Diderot & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire, Tome X, 737.
81 Pancoucke, Encyclopédie méthodique, Tome X, 353-363. Het lemma is geschreven door Vicq

d’Azyr.
82 Ibidem, Tome X, 353-363.
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feiten bewijzen dat geen enkele ziekte een gezond dier kan binnendringen, als
dat er niet toe is voorbestemd het te ontvangen’.83 Een constatering die zeker bij
malleus op zijn plaats is en er de oorzaak van was dat de in Alfort gedane be -
smet tingsproeven negatief verliepen.

Overige Franse bronnen en polemiek tussen spontanéisten en contagionisten
Na dit encyclopedische intermezzo terug naar de mannen van de praktijk. Lafosse
(fils) verdiepte zich net als zijn vader in de besmettelijkheid van de diverse
vormen van malleus. Hij heeft voortdurend ruzie met Bourgelat, directeur van
de École Vétérinaire van Alfort, doordat hij diens veterinaire kennis in twijfel
trekt en vindt dat Bourgelat al helemaal geen verstand heeft van hoefsmederij.
Lafosse wil alle sinusaandoeningen door middel van trepanatie behandelen,
ge volgd door spoelingen met adstringerende, prikkelende stoffen. Bourgelat ziet
voor de bestrijding meer in het wettelijk voorgeschreven ‘ruimen’.

In 1775 verscheen de Nederlandse vertaling van Médecine Vétérinaire van de
hand van Louis Vitet (1736-1808).84 Vitet was medisch doctor en professor in de
chemie en anatomie aan de École Vétérinaire van Lyon. Onder zijn collegae
humane medici werd zijn boek gunstig ontvangen, maar Lafosse had veel kri tiek,
omdat het Vitet naar zijn mening aan voldoende kennis van de dier genees -
kunde ontbrak. Wellicht dat Lafosse geïrriteerd was vanwege het feit dat Vitet
niets zag in de trepanaties en de daarop volgende spoelingen van de sinussen
van Lafosse. In tegenstelling tot Lafosse, was de kwade droes, volgens Vitet, een
zeer besmettelijk ziekte.

Zet een gezond paard met een kwaaddroezig paard op één stal, het zal schielijker aangedaan

worden van de kwade droes, die lang geduurd heeft, dan van een paard dat eerst binnen

korter deze ziekte heeft gekregen. [...] Jonge dieren zijn vatbaarder voor de kwade droes dan

oude, omdat de eerstgenoemde veel gevoeliger en teerder zijn. In den zomer is deze ziekte

besmettelijkst en dat is de reden waarom zij in hetere landen en in stallen daar veel paarden

zijn, schielijker voortgaat en aanwint dan in ’t land en daar weinig paarden op stal staan.85

Wat de grotere besmettingskans in de zomer betreft verschilt hij van mening
met diverse auteurs (zie bijvoorbeeld De Buffon) en de oorzaak waardoor op stal
de ziekte zich makkelijker uitbreidt is niet een gevolg van de hitte, maar van het
feit dat de paarden dicht op elkaar staan. ‘Doch daar is geen land, jaar ge tij de,
voedsel, arbeid, jaren noch gesteldheid die een welvarend paard, wanneer het
enigen tijd bij een kwaaddroezig paard op denzelfden stal staat, kan be vei ligen.
Indien deze smetstoffe wordt overgebragt, besmet zij het gezonde paard door

83 Ibidem, Tome X, 363.
84 Vitet, Geneeswijze van de ziekten en kwalen der paarden.
85 Ibidem, 67.
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dadelijke mededeeling’.86 Vitet heeft ook een duidelijke mening over hoe de
besmettingskansen verkleind kunnen worden:

Kan een smid of stalknegt die bij een kwaaddroezig paard omging, de besmetting over -

brengen? De onvoorzichtigheid die sommige smeden hebben, wanneer zij bij zulke besmette

paarden omgaan, dat zij zich niet wasschen, noch van klederen veranderen en bewierooken,

moest ons het laatste doen aannemen. Een mensch, een hond en andere dieren kunnen

het overbrengen, de lugt zelfs is hiertoe op een zekere tusschenwijdte instaat.87

De wijze waarop de besmetting plaatsvindt, is Vitet nog niet geheel duidelijk:

Is het de kwijl, zijn het de opslorpende vaten van de bekleedzelen der Longpijpjes of het

snotvlies die de smetstof in den omloop van het bloed overbrengen, om ze vervolgens op

het snotvlies en de Longpijpjes in bewaring te leggen? Volgens een oneindig getal proeven

heeft men reden om te geloven dat de smetstof zig mededeelt, ’t zij door onmiddellijke

aanraking van het snotvlies en de longpijpjes, ’t zij door drinken, eten of door middel van

de lugt vervuld met smetstoffelijke deeltjes.88

Voor Vitet is wel duidelijk dat er verband bestaat tussen de kwade droes en de
‘vaarnen [waarschijnlijk een verbastering van ‘farcin’], bij ons genaamd uit -
wendige worm’.

Wormige paarden bij welke uit de neusgaten een groen en bloedig snot lozen, die moeten

als kwaaddroezige paarden behandeld worden, dat is te zeggen men moet ze doden en diep

begraven. [...] Zo ras een paard van den worm wordt aangetast, moet men, zo het een

bloedrijk paard is, hetzelve in den tijd van vierentwintig uuren twee ligte latingen doen,

doch de smeden volgen in geene deele zulk een behandeling. Overtuigd zijnde dat de ziekte,

volgens hun uitdrukking ‘in het bloed’ is, laten zij zeer sterk. Ofschoon zij hierdoor de

levensgeesten zeer verzwakken, blijven zij echter bij hun gedagten.89

Ondanks Vitets modern aandoende ideeën maakte de ‘théorie spontanéiste’,
die er van uitging dat malleus zich alleen voordoet als gevolg van teveel werk,
slechte voeding en slechte hygiënische omstandigheden opgang. De sponta -
neïsten waren van mening dat het ‘virus’ endogeen ontstond onder invloed van
omgevingsfactoren en dan na een generatio spontanea besmettelijk kon worden.
De contagionisten geloofden in een exogeen virus, zonder welk een ziekte niet
kan optreden en als een ziekte wel spontaan leek op te treden, dan kwam dat

86 Ibidem, 68.
87 Ibidem, 69.
88 Ibidem.
89 Ibidem, 122-123.
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doordat een schakel in de ketting onzichtbaar bleef.90 Ook Lafosse is een aan -
hanger van de leer der spontaneïsten, in tegenstelling tot Bourgelat. Maar na enige
tijd volgt ook Alfort, dat na de dood van Bourgelat onder leiding van Philibert
Chabert (1737-1814)91 kwam te staan.

Chabert en zijn staf onderwijzen hun studenten in de niet-besmettelijkheid
van de morve en aangezien vrijwel alle militaire veterinairen van Alfort af kom -
stig zijn, is de gehele militair-veterinaire stand diezelfde mening toe gedaan. En dat
terwijl de mensen uit de praktijk van het oorlogvoeren, de cavalerie officieren
en de militaire hoefsmeden, de voortdurende uitbreiding van de infectie onder
de legerpaarden voor hun ogen zagen plaatsvinden. Zij dringen, niet gehinderd
door een op – achteraf beschouwde – foutieve gronden gebaseerde theoretische
achtergrond, aan op maatregelen, zoals die door de burgerlijke overheid wor -
den aangegeven.92

Maatregelen van de Franse regering
De desastreuze effecten van besmettelijke ziekten als de runderpest en de kwade
droes had de Franse overheid al in een betrekkelijk vroeg stadium doen be -
sluiten dat er maatregelen genomen dienden te worden de uitbreiding ervan
tegen te gaan, overeenkomstig de door Lancisi. gepropageerde ‘stamping out’-
methode. In 1755 en 1784 was de besmettelijkheid van de malleus al in een ‘Arrêt
du conseil du Roi pour prévenir les dangers des maladies des animaux et parti cu liè -
re ment de la morve’ bevestigd. In een zich in het Nationaal Archief in Den Haag
bevindende, niet gedateerde brief van de Ministre de l’Intérieur, bureau d’Agri -
culture, aan de ‘Administrations centrales des Départements de la Repu blique’93

wordt gewezen op de nalatigheid en zorgeloosheid van de meeste besturen in het
uitvoeren van voorschriften, die niet zijn afgeschaft door een andere bijzon dere
wet. De lagere overheden doen maar wat ze willen zonder zich te houden aan de
voorschriften. In de arresten van 1 juli 1730 en van 16 augustus 1785 ston den alle
maatregelen die genomen moesten worden, zo niet om de ziekte te genezen
wan neer zij zich eenmaal heeft ontwikkeld, maar tenminste de ontwikkeling te
voorkomen ‘[...] lorsque les animaux ont été exposés à en recevoir les germes’.94

90 Nicol, Jean Baptiste Huzard, 82.
91 Chabert was hoefsmid die na bij Lafosse père gewerkt te hebben in 1763 in Lyon ging studeren

aan de net opgerichte École Vétérinaire. Op voorstel van Bourgelat werd hij in 1766 leraar in
de hoefkunde op Alfort. Na het overlijden van Bourgelat volgt hij die op, on danks pogingen
van Lafosse die functie te krijgen. Hij ging volgens de vooraanstaande veterinair Jean Bap -
tis te Huzard (1755-1838), teveel en te makkelijk af op wat anderen zeiden en volgde na verloop
van tijd de ideeën van de ‘Spontaneïstes’, hetgeen dramatische gevol gen voor het Franse
leger zou hebben. Zie Schrader & Hering, Biographisch-literarisches Lexicon, 77, 1090.

92 Rouppert, ‘La morve, histoire d’une polemique’, 291.
93 Nationaal Archief, Binnenlandse Zaken 1795-1813, inv.nr. 1094.
94 Ibidem, 3.
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Opvallend is dat er in de brief wordt uitgegaan van het bestaan van ziekte -
 kiemen en niet van kwade dampen of miasmen, waarover meestal gesproken
wordt in de pathologische handboeken van die tijd.

Ieder dier, verdacht van snot, huidworm, miltvuur, schurft, rabies of scha pen -
pokken moest terstond aangegeven en door een veterinair expert onderzocht
worden. Zo’n expert moest gekozen worden uit de afgestudeerden of leerlingen
van een école vétérinaire of anders uit ‘maréchaux dont elles connaissent la
capacité’.95 Verdachte dieren moesten geïsoleerd worden. Besmette dieren
moesten direct geslacht worden en met ingesneden huid, om te voorkomen
dat die verkocht zou worden, tien voet diep begraven worden, honderd meter
van iedere bewoning verwijderd. Een paard gold als ‘morveus’, wanneer er
sedert een maand uit één of beide neusgaten een min of meer dikke, bloederige,
kleverige, etterige vloeistof stroomde, zonder dat het dier verandering in zijn
gezondheid vertoonde. De lymfklieren zijn meestal vergroot en het neus slijm -
vlies is ontstoken en geülcereerd. De ziekte kan, zo staat in de brief, spontaan
of door contact optreden. Spontaan, zoals gepropageerd door de ‘spontaneïstes’,
door verandering van voedsel, blootstellen aan koude, als gevolg van verwaar -
loosde droes, als gevolg van huidziekten door adstringerende stoffen. Of door
contact met een besmet dier of besmette tuigage, voeder- en drinkbakken, zoals
de ‘contagionistes’ geloofden. Heel diplomatiek hield de minister zich op de vlakte
welke van beide theorieën hij de juiste achtte, zodat iedereen achter de voor -
geschreven maatregelen zou staan. Verdachte dieren, waaronder werd ver staan
die dieren, die symptomen van de ziekte vertoonden en dieren die in contact
geweest waren met lijders en dus drager zouden kunnen zijn, ‘[...] qui peuvent
être soupçonnés d’en contenir les germes’,96 moesten behandeld worden.

Als behandeling voor dieren, die al symptomen vertonen, werd aangegeven:
een ‘seton’ onder aan de borst, een fumigatie (beroking) door middel van een aan
het hoofd hangende zak met warme pap van kaasjeskruid, goed voor huid en
ademhaling. Verder het paard goed voeren, beweging geven en goed ros kam men
en borstelen om de transpiratie te herstellen. De dieren die zonder symptomen
te vertonen, alleen in contact met besmette dieren waren geweest, moesten
dezelfde behandeling krijgen, behalve de seton, tenzij ‘Er een aanwijzing is dat
de ontwikkeling van de kiemen in het bloed al aan de gang is’.97 Hoe men daar
een aanwijzing voor zou kunnen hebben zonder dat er symptomen te zien
waren, wordt niet gemeld.

Het schoonmaken van tuigage, drinkbakken en alles waar een besmet paard
mee in aanraking geweest kan zijn, moet volgens voorschrift gedesinfecteerd
worden: alles van metaal door het vuur halen, alles van touw en textiel logen,

95 Ibidem, 4.
96 Ibidem, 10.
97 Ibidem, 11.
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alles van koper door hete olie halen, alles van hout schaven en de rest ver branden.
Voor de desinfectie van de stallen werd ‘la découverte de Citoyen Guiton’ voor -
geschreven: Alle ramen en deuren goed sluiten, op een kolenvuurtje een pan
met een pond keukenzout goed verwarmen, dan een half pond zwavelzuur
erbij en snel weg lopen.98

Had de Franse legerleiding en vooral de in Alfort opgeleide veterinairen zich
aan de bovengenoemde burgerlijke goed bruikbare voorschriften kunnen hou -
den, dan zouden de verliezen aan door malleus ongeschikt gemaakte paar den
bij de cavalerie en artillerie door malleus, die jaarlijks tussen de tien en twintig
procent van het totale paardenbestand bedroegen, aanzienlijk lager gelegen
hebben.99

Ontwikkeling in de Republiek
Ook in onze gebiedsdelen vormde de kwade droes, vooral onder de leger paarden,
een groot probleem. Om hier het hoofd aan te bieden werden door diverse
wetenschappelijke genootschappen prijsvragen uitgeschreven. Een voorbeeld
van zo’n prijsvraag vormt de in 1779 door de Oeconomische tak van de Hol -
land sche Maatschappij der Wetenschappen uitgeschreven prijsvraag met de
titel ‘Opgaeve van Algemeen Behoed – of Geneesmiddel ter Voorkominge of
Geneezinge van den Kwaade Droes, mits men door behoorlijke Bewijzen aan -
toone, tenminste Vier Paarden, geduurende vier weeken op een besmetten Stal
gestald zijnde, door eenig Middel voor de Ziekte behoed of wel in één Jaar tijds,
tenminste tien Paarden van dezelve geneezen te hebben’. Dit soort prijsvragen
behoorden onder een motto anoniem beantwoord te worden en pas bij bekro ning
werd de bijbehorende enveloppe, met daarop het motto en daarin de naam van
de inzender, geopend, zodat de beoordeling altijd strikt onpartijdig zou plaats -
vinden. De enige door de Oeconomische Tak vermelde inzending (1790) droeg
het motto: ’t Vooroordeel en het Bijgeloof zijn voor de waere reden doof ’.100

Het doet vermoeden dat de inzender aan een veterinaire school in het buiten -
land is opgeleid (de veeartsenijschool in Utrecht werd in 1821 opgericht), gezien
de smalende wijze, waarop hij de kwakzalverij beoordeelt. Aangezien de in zen -
ding niet bekroond is, is de naam van de inzender niet te achterhalen, want de
enveloppe waarin zij zat is niet in het archief bewaard. Dat de inzending niet

98 Ibidem, 14. De, volgens de reactievergelijking NaCl + H2SO4 >> Na2SO4 + HCl, vrij -
komende chloor-ionen vormen in principe een goede desinfectie tegen Burkholderia mallei,
maar door organisch materiaal wordt de werking geneutraliseerd. Zonder voorafgaande
grondige mechanische reiniging zal deze methode voor degene die het moest uitvoeren
gevaarlijker geweest zijn dan voor de te bestrijden bacterie.

99 Krawiecki, ‘L’architecture au service du cheval’, 265.
100 Rijksarchief Noord-Holland, toegang 609, inv. 690. De pagina’s van het ingezonden

antwoord ‘Verhandeling over de kwaade droes’ onder de zinspreuk ‘’t Vooroordeel en het
Bijgeloof, zijn naar de waere Reden doof ’ zijn niet genummerd.

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:04  Pagina 311



bekroond werd, is begrijpelijk. De inzender begint zijn antwoord met er op te
wijzen dat je wel erg veel geld moet hebben, om zoveel paarden aan een proef
te onderwerpen, om een gouden medaille te winnen en dat hij dus geen proe -
ven gedaan heeft, maar een verhandeling over de ziekte heeft geschreven. Hij
stelt dat ‘[De] Onkunde verwart thans alle Ziekten die door eene vloeiende
stoffe uit de Neus te ontlasten of door Bulten aan de Kop, op de Kaeken en het
lijf zich vertoonen met en onder dezelfde Naam. Alzoo deeze Ziekten in de
uiterlijke Gedaenten veel Overeenkomst hebben als bij zoodanige Lieden welke
niet genoegzaem ervaeren zijn’. ‘[...] De ware droes is de goedaardige, maar de
Snot is de Kwaede Droes. De Snot of Kwaede Droes is gelijk ook alle andere
Ziekten te geneezen, in zooverre dat deeze ook gelijk alle andere Ziekten, niet
tot die hooge Graad van ongeneeslijk of doodelijk, gekoomen is’. De schrijver
vervolgt met op te merken dat de ‘vuile, loopende stoffe welke zich door de neus
ontlasten, ontstaan uit een verdikking der Vogten, welke in de afscheiding van
het Bloed, de vloeibaarheid in het Snotvlies belet en de opzetting en ver harding
der Kaakklieren veroorzaakt. En dat de Scherpheid der loopende Stoffen die
Zwee ren aan het Wiggebeen [os sphenoïdale] en Neusholten brengt’.

Vervolgens staat hij uitgebreid stil bij een proefneming die Petrus Camper
nam. Enigszins schamper merkt de inzender op dat Camper zijn conclusies over
de aard van de kwade droes trekt uit het resultaat van slechts één proefneming.
Naar aanleiding daarvan merkt hij op: ‘Wenselijk ware het dat de Lust om zich in
deeze Konst te oefenen meerder wierde aangekweekt ter oprigting van Oefen -
schoolen om in deeze zoo nuttige en allernoodzaakelijkste Wetenschap grondig
onderweezen te worden, wierde gezorgd daar thans veele kostbaare die ren door
Onkunde en Onervaerenheid ongelukkig en jammerlijk mishan deld en om het
Leeven gebragt worden’. Het zou nog ruim dertig jaren duren voordat met de
oprichting van de veeartsenijschool in Utrecht aan zijn wens voldaan werd.

Petrus Camper en andere Nederlandse bronnen
Petrus Camper (1722-1789) was een wereldberoemd geleerde, geneeskundige
en natuuronderzoeker, hoogleraar in de anatomie, chirurgie en natuurfilosofie
in achtereenvolgens Franeker, Amsterdam en Groningen. In het proefschrift The
zoological work of Petrus Camper (1722-1789) van Visser (1985) wordt uitgebreid
beschreven hoe groot en belangrijk de rol was, die Camper in de achttiende
eeuw gespeeld heeft in de ontwikkeling van de vergelijkende anatomie, een
wetenschap die in het begin van de negentiende eeuw de hoeksteen van de
zoölogie zou worden. Maar ook op veterinair gebied (veepest in 1768, waarbij
hij zich met entingsproeven bezighield en kwade droes) was hij op praktische
en wetenschappelijke wijze actief.

De proefneming waarop gedoeld werd, is door Camper in 1763 gepubliceerd
in een boekwerk met de titel De nieuwe wijze van Landbouw opgehelderd door
proeven en waarnemingen waarbij gevoegd zijn enige verhandelingen over ziekten
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van Paarden, Runderen en Schapen uitgegeven door een genootschap van ‘Lief -
hebbers van den Landbouw te Amsteldam’. Hij verklaart in de inleiding van
zijn artikel ‘Verhandeling over de Kwade Droes’:

Onder de dieren zijn er moogelijk geene welke meerder onze oplettendheid verdienen dan

paarden [...]. Het is derhalven het gemeene best zelve een dienst te doen, indien men dit nut

gedierte tegen kwaade Ziektens hoedt, of de bezitters noodelooze kosten doet be spaaren,

wanneer men met zeekerheid aantoonen kan dat zommige Ziektens geheel ongeneeslijk

zijn. De Kwade Droes is eene van dat slag, welke tot nog toe van niemand geneezen en van

zeer weinigen gekent zijnde een naadere Beschouwing vereyscht.101

Volgens Camper noemen de Fransen kwade droes ‘la morve’ (de ziekte), omdat
er zoveel dieren aan sterven of ‘onnut worden’. Morve betekent volgens hem niet
‘snot’, maar ‘ziekte’ [van morbus]. Naar zijn zeggen heeft hij langdurig proeven
gedaan om een paard met kwade droes te genezen en in de tijd dat dat dier in
een stal met andere paarden stond, waren er geen nieuwe lijders bijgekomen.

Camper gaat uitgebreid in op de proeven die Lafosse met ‘kwaaddroezige’
paarden heeft gedaan. Dat de ‘onderkaaksklier’ wordt aangedaan bij malleus is
volgens Camper het gevolg van het feit dat de zenuwen van de onderkaak en
de bovenkaak zich daar verenigen. Waarom hij dat als verklaring ziet, licht hij
niet toe. En passant merkt hij even op dat Lafosse het over de ‘ondertongsche
klier’ heeft. ‘Maar het is Lafosse, geen ontleedkundige zijnde, geoorlooft mis te
tasten’, merkt hij vergoelijkend op.102 Hij heeft weinig vertrouwen in de trepa -
na tieoperaties van Lafosse: ‘Lafosse heeft een nieuw middel voorgesteld te
weeten een gat te booren of om konstiger te spreeken een Trepan te zetten [...]
en dan nog een gat laager om ontlasting te maaken uyt het hol des opper kaak -
been. Hij spuyt met behoorlijke middelen in de neus, zuyvert en geneest als hij
meent de Ziekte, tenminste hij genas paarden [...] zoverre dat de neus niet meer
liep [...]’. Maar Camper gelooft niet in de genezing van de ziekte ‘Want spuyt
men iets [na trepanatie] in de beenderen van de neus, die zijn zoo gekronkelt
en loopen tot voor over de hersenpan [...] het is dan niet moogelijk door konst
te koomen bij het aangedaane deel en giet men iets in de neus dan loopt het
direct in de keel’.103 Weliswaar hield de neusuitvloeiing op, maar de paarden
moesten daarna vanwege de wettelijke voorschriften zo snel geslacht worden
dat niet vastgesteld kon worden of volledig herstel werkelijk optrad.

Lafosse heeft zeekerlijk dingen gedaan welke zeer te prijzen zijn. Hij heeft de zitplaats van

de Ziekte ontdekt en eene nieuwe weg door doorbooring gezogt, dog ik twijfel zeer of die

101 Camper, De nieuwe wijze van Landbouw, 321.

102 Ibidem, 326.
103 Ibidem, 328.
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Advertentie van Johan Philip Starck (1780) voor diens ‘opregt poeder’ ter preventie van ‘den
Quaaden Droes’. RA Noord-Holland, toegang 609, inv.nr. 680. Zie ook pagina 316.

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:04  Pagina 314



Operatie van nut kan zijn. [...] Het opperspongieus been of Cornet superieur maakt zo’n

doolhof dat het onmoogelijk is overal in de holtes te koomen, al hakte men er een groote

opening voor in de kop, ja al lag al het spongieus been geheel bloot. Dit in het Leeven

onmoogelijk zijnde blijkt klaar dat de ziekte zoowel uyt- als inwendige hulpmiddelen

weigert en derhalve volstrekt ongeneeslijk is.104

In 1779 verscheen het Genees-, natuur- en huishoud-kundig kabinet, waarin een
verhandeling van Jan Ruth van Andringa, Stalmeester te Leyden, over droes is
opgenomen. Hij onderscheidt drie soorten droes: 1) ‘de Waare Droes, welke
jonge paarden krijgen en als zij deeze eens gehad hebben, krijgen zij hem nooit
wederom’.105 En 2) de Valsche Droes, als het paard nu deezen eigenlijke of waa -
ren Droes niet volmaakt koomt uittewerpen, zo veroorzaakt dit dat deeze
ingebleeven stof scherper in het lighaam [...] den valschen Droes aanbrengt.106

Hij verklaart ‘gegronde redenen te hebben om den uitwendige Wurm, gelijk
ook de Vaarent [...] onder de valschen Droes te moogen plaatsen, want als men
in overweeging neemt dat de Wurm zich veeltijds met de droes vereenigt, als
men het vogt dat uit de Wurm voortvloeit, vergelijkt met den snot of droes die
bij het verergeren dezer ziekte zijnen loop na den neus neemt, zal de overeen -
komst tusschen dit alles deze stelling moeten bevestigen’.107 Hij beschouwt de
worm dus als een complicatie van een niet volledig overwonnen goedaardige
droes. 3) Wanneer een paard niet volledig geneest van de worm worden de
kwaad aardige stoffen ‘door de longbuizen naar den neusbuis afgeleid, dan ver kiest
die loop altijd eene zijde, en het Paard heeft den kwaaden Droes. Alle paarden
met één loopend neusgat en gezwollen kaakklier aan de eene zijde zijn bij mij
kwaad-droezig, in hoeveel soorten men deze ziekte ook moog onder scheiden’.108

Hij is er van overtuigd dat kwade droes besmettelijk is: ‘Ja dat een Mensch, een
Hond of iets dat in een besmetten stal gebruikt is, ja de lugt zelfs van een voor -
bijrijdend paard, de besmetting kan aanbrengen’.109 Maar in tegen stelling tot
Garsault, De la Guérinière en Saunier, die hij citeert110 is hij van mening dat de
kwaal niet ongeneeslijk is. ‘Hoe kwaadaardig dan de kwaade Droes over het
algemeen zij, en hoe erg dezelve in een Paard mooge koomen, zoo moeten daar
zulke middelen aan toegebragt worden, die ter ontbinding van deeze stoffen

104 Ibidem, 329.
105 Van Andringa, ‘Nieuwe vindingen’, 118.
106 Ibidem, 120.
107 Ibidem, 121.
108 Ibidem, 122.
109 Ibidem, 123.
110 Saunier zegt in zijn La parfaite Connaissance des Chevaux, 21: ‘Le plus court est de faire

tuer de tels chevaux, pour qu’ils empoisonnent pas les autres à leur approche’, waarop
Van Andringa als commentaar geeft: ‘Het kortst is het zeekerlijk, maar is het wel nood -
zaakelijk? Anders is dit geneesmiddel wat sterk’.
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van het bloed, en ter ontlasting van dezelve uit het lighaam kunnen dienen. Op
dezen grond oordeel ik ook dat deeze ziekte van zodanig een aart is dat zij niet
ongeneeslijk is.111

Noël Chomel hecht in zijn boek veel waarde aan het oordeel van Camper
betreffende de besmettelijkheid van malleus, ‘[...] dat te meerdere oplettendheid
verdient omdat men hierdoor groote en onnoodige onkosten zoude kunnen
voorkomen, die thans inzonderheid onder de Cavallerije onnut verspild worden
ten koste der Officieren’.112

Hoewel de algemeen gangbare mening wel was dat malleus ongeneeslijk was,
werden toch alle mogelijke medicijnen geprobeerd en aangeprezen om de kwade
droes te genezen. Zo bevindt zich in het Rijksarchief Noord-Holland een bij -
zondere advertentie uit 1780:

Advertissement aan het veel geëerde publiek. Bij Johan Philip Starck woonende in de

Warmoesstraat, over de Vissteeg daar het ‘Geduldig Lam’ uithangt tot Amsterdam en alwaar

de uitvinder te spreeken is. [...] Bij dezelve is te bekoomen een opregt poeder voor de

Paarden waardoor dezelve bewaart worden voor den Quaaden Droes, beneemt haar het

Hoesten en Kuggen, verdrijft de Droes of Bulten aan de Keel, gaat de Flus en Steengal113 te

keer, verdrijft de Spadt en coureert de Mokpooten114, het pond kost vier guldens en daar

weerd een gedrukt Billiet, hoe men hetzelve moet gebruiken, bij gegeeven. N.B. De Paarden,

dit poeder gebruikend, voeren zig wel en zijn vrolijk en monter.115

De ‘uitvinder’ van dit breedspectrum-wondermiddel zal er wellicht enige gul dens
aan verdiend hebben, maar een oplossing voor de bestrijding van malleus was
het poeder niet.

11.9 N A P O L E O N T I S C H E  T I J D

Franse bronnen
Van wetenschappelijk gezien hoger niveau dan Starck was ongetwijfeld Jean
Baptiste Huzard, die als zoon van een hoefsmid al op dertienjarige leeftijd aan
de École Vétérinaire van Alfort een versnelde studie begon en in 1775 de leiding
over de werkplaats van zijn vader overnam en tot 1792 het beroep van hoefsmid
combineerde met dat van paardenarts. In die tijd had de Franse regering grote

111 Van Andringa, ‘Nieuwe vindingen’, 125.
112 Chomel, Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konst woordenboek, I, 539.
113 Flus of flosgal is een zacht beengebrek. Steengal is een hard beengebrek bij paarden. Berns,

Namen voor ziekten van het vee, 225.
114 Spadt of spat is een hard beengebrek van het spronggewricht van het vee. Mok is een huid -

ontsteking in de kootholte bij het paard. Berns, Namen voor ziekten van het vee, 203.
115 Rijksarchief Noord-Holland, toegang 609, inv. 680.
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behoefte aan voor het krijgsbedrijf geschikte paarden voor de verdediging van de
jonge Republiek, hetgeen een direct overheidsingrijpen tot gevolg had. Huzard
werd door de regering aangesteld om onderzoek te doen naar de eisen, die aan
dat soort paarden gesteld zouden moeten worden. In diezelfde tijd schreef hij
vele boeken en artikelen over zoötechnische en veterinaire onder werpen. Een
belangrijk werk was L’Instruction sur l’amélioration des chevaux en France (1802),
dat door de regering in een oplage van zestigduizend exemplaren onder paar den -
fokkers werd verspreid. In 1794 schreef hij een handboek voor de behandeling
en verzorging van koets- en trekpaarden, waarin ook de meest voorkomende
ziekten en kwalen worden behandeld. In het kader van de malleus is zijn In struc -
tions sur les moyens de s’assurer de l’existence de la morve (1797) die hij samen
met P. Chabert schreef interessanter. Volgens de auteurs bestaan er bij de snot
(morve) drie graden. De eerste graad is wanneer het paard witte, dun vloeibare
neusuitvloeiing heeft uit één neusgat, zwelling en ontsteking van het neus slijm -
vlies, vooral van het neustussenschot, vertoont en gezwollen kaaklymfeklieren
heeft aan de kant waar de neus uitvloeiing heeft. De huid is dof, door gebrek
aan zweet. Het paard is verder in goeden doen. Bij snot ten gevolge van contact
zijn, zijn de symptomen niet altijd hetzelfde als wanneer zij door uitwendige
omstandigheden worden veroorzaakt, in het laatste geval is er tevens sprake
van hoest. Bij de tweede graad is de neusuitvloeiing verdikt, geelgroen, viskeus
en blijft aan de neusgaten plakken. De lymfeklieren zijn pijnlijk en zitten aan
de kaak vast. Bij de derde graad wordt de uitvloeiing grijszwart en stinkt en er
zitten bloedsporen in, beide neusgaten zijn aangetast en er bestaan woekerende
zweren, vooral op het neustussenschot. Er bestaat oedeem aan de oogleden,
testikels en benen, waardoor kreupelheid kan optreden. Dat laatste is in het
algemeen een teken van het naderende einde. Opvallend is de vermelding van
kreupelheid, die verder alleen bij heel vroege verhandelingen over kwade droes
wordt genoemd. Bij vermoeden van snot is het het beste één paard op te offeren
en sectie te verrichten. Van de inwendige organen zijn de longen meestal het ergst
aangetast met zwellingen en obstructies en gezwollen en geabcedeerde bron chiale
lymfeklieren. Lever en nieren vertonen laesies. Het is niet zo dat al deze symp -
tomen aanwezig moeten zijn, om er zeker van te zijn dat het snot is. ‘Het is slechts
nodig dat enkele ervan samen met de uitwendige symptomen aanwezig zijn om
iedere twijfel weg te nemen over de aanwezigheid van deze wrede ziekte’.116

Als oorzaak wordt aangegeven communicatie tussen zieke en gezonde dieren,
gemeenschappelijk gebruik van harnachement, borstels, sponzen, voeder- en
drinkbakken. ‘Deze oorzaak is in meerdere of mindere mate actief afhankelijk
van het karakter van het virus en de gevoeligheid van het dier dat aan de effecten
wordt blootgesteld’.117 Maar ook wervelingen van dampen ten gevolge van tran -

116 Chabert & Huzard, Instructions sur les moyens, 5-14.
117 Ibidem, 14.
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spi ratie tijdens manœuvres, die door de longen worden ingeademd, slecht of te
weinig voer, plotseling stoppen van transpiratie, waarbij het dier aan afkoeling
door koude lucht wordt blootgesteld kunnen snot veroorzaken.

Over het nut van het behandelen van morveuze paarden spreekt Huzard
duidelijke taal. Naar zijn mening moet bekeken worden of, als morve te gene zen
is, de waarde van het paard groot genoeg is, om tijdens de langdurige behan -
de ling het risico te lopen dat het andere paarden besmet. Hij vraagt zich af of
het niet verstandiger is het paard te slachten.118

In Frankrijk scheen de polemiek tussen de spontanéisten en de contagio nisten
aangaande de besmettelijkheid van malleus aan het eind van de achttiende
eeuw met de publicatie van Huzard en Chabert beslecht te zijn in het voordeel
van de laatsten. In 1809 liet Chabert zich echter overhalen tot het kamp der
spontanéisten en met hem het lerarencorps van Alfort, waar hij directeur van
geworden was na de dood van Bourgelat.

Een publicatie van François-Narcisse Girard sterkte het lerarencorps van Alfort
weer in het vasthouden aan hun mening. De vader van François-Narcisse, Jean
Girard, was een beroemde hoogleraar aan de École Vétérinaire d’Alfort en
auteur van Traité d’Anatomie vétérinaire (1799) dat als anatomieboek Bour ge -
lats Précis anatomique du corps du cheval verving. Girard fils (1796-1825) volgde
in 1821 zijn vader op en startte in 1824 de publicatie van de nog steeds bestaande
Recueil de Médecine Vétérinaire, waarin hij een artikel getiteld ‘À propos de la
contagiosité de la Morve’ deed opnemen.119 Hij analyseert daarin een pas ver -
schenen boekwerkje van Ant. Louchard, veterinair bij een treinregiment van de
artillerie van de Garde royale Ancien, waarin deze de al of niet besmettelijkheid
van malleus bespreekt en tot de conclusie komt dat deze ziekte niet besmettelijk
is.120 De twee waren oude bekenden. Als student was Louchard al in de smaak
gevallen van Girard fils, die hem als anatomierepetitor had aangesteld. Een
belangrijke zin uit het artikel van Girard, die de spontanéisten uit het hart
gegrepen was, deed de oude polemiek tussen aan de ene kant Alfort en aan de
andere kant Lyon en de buitenlandse veterinaire scholen weer in alle hevigheid
losbarsten:

Kwade droes valt vaak alle paarden van dezelfde stal aan, [...] ten gevolge van een gebrek

aan oplettendheid, wat er toe bijdraagt dat de ziekte zich verspreidt ten gevolge van het

118 Ibidem, 83.
119 Degueurce, ‘Girard fils, A propos de la contagiosité de la morve, 264-271. Enige maanden

na het verschijnen van het artikel overleed Girard ten gevolge van een prikaccident tijdens
een sectie op een student die plotseling was doodgegaan (Girard had ook een medische
studie gedaan).

120 Louchard, La morve. Est-elle contagieuse? Non. In 1837 ging hetzelfde boekje onder de titel
van Recherches sur la morve, sur son traitement et sa non-contagion in de handel, waar schijn -
lijk om de nog aanzienlijke voorraad aan de man te brengen.

318 HOOFDSTUK 11 – INFECTIEZIEKTEN I I :  KWADE DROES, SNOT EN HUIDWORM

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:04  Pagina 318



voedsel, de stallen en tenslotte op een samenspel van oorzaken, dat invloed heeft op alle

individuele dieren [...]. Als deze ziekte zo besmettelijk was als men algemeen gelooft, zou

er geen paard aan ontkomen, ze zouden allemaal op een meer of minder gevorderde leeftijd

besmet raken.121

Deze theorie van de generatio spontanea was extra aantrekkelijk, want ze gaf aan
dat slechte hygiënische toestanden, zwaar werk en slecht voedsel de oorzaak van
kwade droes waren. En kwade droes kwam vooral voor bij paarden die ‘over -
nomen’ waren. Die individuele conditie verklaarde ook waarom er temidden
van een aangetaste groep paarden altijd wel wat dieren waren, die niet ziek
werden. Deze institutio stond centraal in het het denken over ziekteoorzaken in
de achttiende eeuw.

Interessant in Louchards betoog is dat de aanleg malleus te krijgen al heel
vroeg in het leven wordt bepaald. In de ongeboren vrucht is alles nog chaos en
van de kwaliteit van het materiaal van de constructie hangt de latere kwaliteit
af. En dit alles hangt weer van de moeder af via de venae umbilicales. Het bloed
is het voertuig van de stoffen die opbouwen en tegelijk voeden. De natuur dis -
tribueert niet altijd gelijk, sommige organen zijn superieur boven andere, de
darmen worden altijd benadeeld. Hierdoor bestaat er in het lichaam ook geen
evenwicht en loopt de machine niet altijd goed. En dat is de oorzaak van de er fe -
lijke en aangeboren gebreken. De loop, de duur en de verschillende karakters
van de aandoeningen zijn afhankelijk van het individu.122 Voor de trepana tie -
methode van Lafosse heeft hij geen goed woord over. De aandoening wordt er
gecompliceerder door, zodat het eerder de genezing vertraagt dan versnelt. Als
malleus besmettelijk is moet er ook een ‘virus’ zijn. Bij syfilis wordt het ‘principe
virulent’ alleen in het acute stadium doorgegeven, in het chronische stadium
niet meer. Bij malleus moet het dan net andersom zijn, hetgeen niet logisch is.
De verspreiding op stal is ook heel onvoorspelbaar: niet eerst het buurpaard,
maar juist een paard helemaal aan de andere kant van stal krijgt het. Als dieren
naast elkaar het na elkaar krijgen, komt dat doordat ze hetzelfde temperament
hebben, maar niet omdat het besmettelijk zou zijn!

Kwade droes verspreidt zich door de stal met afwisselende snelheid, men isoleert een

besmet dier, maar na verloop van een paar dagen is ook het paard dat ernaast stond besmet.

Waarom? Kwade droes is dus besmettelijk? Neen, we moeten ons herinneren dat die twee

paarden genegenheid voor elkaar hadden [...] en dat ze, als ze beiden dezelfde ziekte gekregen

hebben, dat dat kwam doordat ze hetzelfde temperament hadden.123

121 Degueurce, ‘Girard fils. A propos de la contagiosité de la morve’, 132. Ten onrechte doet
Degueurce het voorkomen alsof de publicatie van Girard het standpunt van ‘Alfort’
bepaald heeft. Dat is natuurlijk niet zo. De publicatie bevestigde slechts waar men al jaren
in geloofde. 

122 Louchard, La morve. Est-elle contagieuse? Non, 23-25.
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In een rapport (1810) dat Huzard stuurt aan de minister van Binnenlandse
Zaken beklaagt hij zich over het feit dat er nog steeds leraren zijn die beweren
dat malleus niet besmettelijk is: ‘Enkele leraren, die met een “verkeerde geest”
proberen een bepaalde reputatie te verkrijgen, hebben, ten koste van de praktijk
en de ervaring, die zij in hun lessen niet hebben geuit, laten drukken dat kwade
droes niet besmettelijk is’.124 Leerlingen zijn gevoelig voor nieuwe ideeën en
nemen die over en propageren die dan weer, vreest Huzard.

Nederlandse bronnen
Ook in de Bataafse Republiek blijven publicaties over dierziekten en over hoe
men zijn dieren dient te behandelen verschijnen. Zo geeft de Maatschappij ter
Bevordering van de Landbouw te Amsterdam in 1799 een Landbouwkundig
Schoolboek uit. In een samenspraak tussen een landman en zijn zoon worden
allerlei problemen die zich bij landbouw en veeteelt kunnen voordoen behan -
deld. Zoon vraagt: ‘Waaraan kent men den kwaaden droes’. Waarop de landman
antwoordt:

Aan een gestaadige uitvloeiijng van een stinkenden etter of kleeverige stoffe, uyt één of

ook wel uit beide neusgaten; bruin of geel ook wel groen of roodagtig van coleur; altijd

gepaard gaande met eene opzetting der klieren van de onderkaaken, die daardoor minder

beweeglijk en aan het been schijnen vastgegroeid te zijn. Deeze ziekte wordt ongeneeslijk

geöordeelt en tevens voor besmettelijk gehouden. Men wagte zig dus zorgvuldig voor een

kwaaddroezig paard, en ontdoe er zig op de best mogelijke wijze van.125

Het lijkt er op dat deze laatste opmerking er toe diende de eigenaar erop te
wijzen, dat het financieel gezien wellicht verstandiger was te proberen het paard
te verkopen, dan de plaatselijke autoriteiten op de hoogte te stellen van de
aanwezigheid van een kwaaddroezig paard, want de verplichte slachting en
begraving ging nog niet gepaard met een vergoeding van overheidswege.126

Ook de ‘uitwendige worm’ werd behandeld, maar werd kennelijk als huid -
ziekte verwant aan de schurft geacht, over enig verband met de kwade droes wordt
niet gesproken:

123 Ibidem, 63.
124 Bidault, Les chevaux de l’armée, 137. Rapport d’Huzard au Ministre de l’Intérieur, 13 Avril 1810.
125 Landbouwkundig schoolboek, 137.
126 Dit laatste feit was voor paardeneigenaren in Frankrijk aanleiding om, als zij zelf hun

paarden van kwade droes verdachten, die dieren te verstoppen als er controle kwam. En
dat had weer tot gevolg dat eventuele ‘verklikkers’ een derde van de boete van vijfhonderd
pond als beloning kregen en nog een aanvulling afhankelijk van het belang van het ver -
klik ken. Zie Blancou, ‘Early methods for the surveillance and control of glanders in
Europe’, 551.
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[Deze] vertoont zig door ontsteekende knobbels, die zig langzaam tot zweeren zetten,

enigszins naar de wormgaten gelijkende, die de koeijen in het voorjaar op de lendenen

hebben.127 Ze zijn zeer gevaarlijk en vertoonen zig of van den anderen gescheiden aan de

zijden van de agterkaak, langs de hals, op de schouders en de zijden van de buik of gelijken

op een touw met knoopen [...] De geneezing kan men beproeven, zoo ras men dusdanige

knobbels ontdekt. Men wasche derzelve met een mengsel van mans pis en groene zeep.

De zoon vraagt vervolgens: ‘Uyt welke oorzaaken ontstaat het’. Waarop de land -
man antwoordt: ‘Veelal uit morssigheid, slegt voedsel en al te warme stallen. Ze
zijn besmettelijk. Men vermijdt daarom het plaatsen van gezonde paarden bij
dezulken’.128

Le Francq van Berkhey besteedde ruimschoots aandacht aan de kwade droes.
Volgens hem ontstaat kwade droes als gevolg van een complicatie van goed -
aardige droes.

Door den goeden droes verstaat men die uitwerkzels der verkoudheid of snotverdikking,

welke zig spoedig ontlast; het zy door eene vroegtydige rype etterwording, by wyze van

eene zweer tusschen de kaaken; of door eene werkelyke ontlasting van rypen snot-etter uit den

neus; waar door de droesstoffe zig dan als met geweld ontlast […]. Maar deeze gesteldheid

slaat over tot een kwaaden droes, als die verdervelyke stoffen zig niet schielyk genoeg

kunnen ontlasten […]. ’t Is deeze droes, dien men wil, dat voor anders gezonde paarden

besmettelyk zou weezen.129

Hij refereert aan de besmettingsproef van Camper en concludeert dat als je een
paard zorgvuldig behandelt, het niet blootstelt aan noordenwind, ‘[…] togt,
schielyke opdrooging van zweet, en inzonderheid voor eene dampige lugt […]’.130

Kortom de oorzaaken van den droes der paarden zyn dezelfde, die in de menschen, meer

of min algemeen, eerst verkoudheid, voorts zwaare verstoppingen, vervolgens by toe nee ming

scherpe vogten, rooven in den neus en op de longpyp verwekken; en eindelyk door teering

gevolgd worden. Het grootste onderscheid van de werking der kwaale ontstaat uit het ver -

schillende beengestel in ’t hoofd; van waar ze, by de paarden, haare voornaamste zit plaats

heeft in den neus en de keelklieren; gelyk de kundige La Fosse getoont heeft […].131

Golden voor de, in het Franse leger opgenomen, Hollandse troepen in de Franse
tijd dezelfde voorschriften en maatregelen als voor de rest van het Franse leger,
inclusief de inefficiënte wijze van bestrijding van malleus door de ‘artistes

127 Ten gevolge van de runderhorzel (Hypoderma bovis).
128 Landbouwkundig schoolboek, 150.
129 Le Francq van Berkhey, Natuurlijke historie van Holland, 160-161.

130 Ibidem, 165.
131 Ibidem, 168.
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vétérinaires’ van Alfort, met het ontstaan van het zelfstandige Koninkrijk der
Nederlanden in 1815 veranderde dat. Op 2 maart 1815 werd door het Nederlands
Departement van Oorlog uit naam van Commissaris-Generaal J.W. Janssens132

een Voorschrift tot stuiting der besmettelijke ziekten onder de paarden van de
kavalerie van de Armée uitgegeven. Artikel 1 van het voorschrift wekt direct al
verwondering: ‘Als er een besmettelijke ziekte op de stallen wordt opgemerkt
moeten de veeartsen alle paarden visiteren’.133 Het bij alle cavalerieregimenten
tot uitvoering brengen van dit voorschrift zou nog enige jaren op zich doen
wachten, aangezien het aantal militaire paardenartsen in de eerste jaren van het
koninkrijk zeer beperkt was. Met dit voorschrift was men zijn tijd wel al voor uit.
In Artikel 5 staat te lezen: ‘Daar de smetstof niet alleen door onmiddellijke
aanraking van het ene dier op het andere overgebragt wordt, maar ook mid del -
lijk alles, dat in de nabijheid van degene die besmet zijn, moeten daaromtrent
rigoureuze maatregelen getroffen worden’.134 Hierna volgen de voorschriften
betreffende desinfectie van harnachement en stallen (volgens de hierboven be -
schreven, gevaarlijke methode van citoyen Guiton). Het voorschrift besluit met
de opbeurende en vrij optimistische woorden: ‘Ofschoon zekere incon ve niën ten
voor de dienst zullen ontstaan, zullen deze spoedig opgeheven en alle aan ge -
wende pogingen, met hoeveel moeite ook vergezeld, rijkelijk beloond worden
door een zeer spoedige uitroeiing van het kwaad, bij aldien de gegevene voor -
schriften met alle mogelijke ijver zullen aangewend zijn’.135 Opvallend is dat de
voorschriften voor het Nederlandse leger letterlijk zijn overgenomen uit die
van de Franse burgerlijke overheid, terwijl in het Franse leger die voorschriften
niet werden opgevolgd.

Malleus-epizoötieën
Kwade droes epizoötieën deden zich in Frankrijk en Duitsland vooral voor bij
paarden die in stallen gehuisvest waren. Het Engelse leger had er weinig last
van. Troepen in overwonnen landen verplaatsten zich voortdurend en lieten
hun zieke paarden achter. Zo’n ziek paard, dat de troep niet bij kon houden,
werd op een verzamelpunt (dépôt de rétablissement) behandeld door een
artiste vétérinaire. Kleine depots stonden in verbinding met het bijbehorende

132 J.W. Janssens (1762-1838) was een belangrijk militair en overheidsdienaar die in 1787 zijn
carrière begon als infanterie-officier van het Staatse leger. Van 1797-1802 was hij commis -
saris voor de Franse troepen van de Bataafse Republiek, Van 1807-1809 was hij minister
van Oorlog, in 1811 Gouverneur-Generaal van, het toen Franse, Oost-Indië en in 1811-1812

krijgsgevangene van Engeland. In 1814 werd hij bevorderd tot luitenant-generaal in
Nederlandse dienst. Van 28 juli 1814 tot 1 juni 1816 was hij Commissaris-Generaal van het
ministerie van Oorlog, zoals de minister van 1813 tot 1818 heette. In 1816 werd hij door
koning Willem I in de adelstand verheven. Het geslacht Janssens stierf in 1970 uit.

133 Janssens, Voorschrift tot stuiting, 1.
134 Ibidem, 2.
135 Ibidem, 6.
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regiment. Grote depots kregen overal vandaan paarden, die regimentsgewijs
werden gestald en dus niet, wat verstandiger geweest zou zijn, per ziekte. Door
deze wijze van stalling werden onderlinge infecties extra in de hand gewerkt.
Jaarlijks moest tien tot twintig procent van de paarden wegens malleus geslacht
worden. Het feit dat er in heel Frankrijk vrijwel geen postkoets zonder mor -
 veuze paarden reed, geeft een indruk van de uitbreiding van de infectie, die
niet alleen de legerpaarden betrof.136

Vooral in de jaren van de Republiek waren de uitbraken hevig. In 1794 schrijft
generaal J.B. Éblé aan de bevelhebber van het Armee du Nord generaal J.C.
Pichegru: ‘Iedere dag arriveren er grote aantallen paarden die door gebrek aan
eten geen werk kunnen doen. Ik ben bang voor een epidemie en vrees dat ik een
tamelijk groot aantal wegens kwade droes zal moeten laten doden’.137 Vooral de
paarden van de artillerie en de trein zijn besmet, omdat die in konvooien op -
 trekken en nauw contact met elkaar hebben. Onder het Empire werd het iets
beter, er waren wat minder grote uitbraken, maar de infectie bleef toch overal
heersen, omdat een adequate behandeling van de ziekte uitbleef en het leger
zijn eigen voorschriften had, die gestoeld waren op de ideeën van Alfort. Een
uit zondering vormde de commandant van het depot in Potsdam, inspecteur
général van de cavalerie F.A.L. Bourcier die tegen de adviezen van de veteri -
nai ren in, alle van malleus verdachte paarden wilde slachten.138 Ondanks die
adviezen liet hij dat in eerste instantie toch doen, want in 1806 schrijft hij: ‘De
verliezen aan paarden zijn zo aanzienlijk, zowel door het aantal vanwege
malleus gedode dieren, als door het aantal dat op natuurlijke wijze gestorven
is, dat men er slechts bang van kan worden’.139 Maar uiteindelijk vond het ‘Plan
sanitaire’ van Bourcier toch geen doorgang, toen een aantal vooraanstaande
mili taire veterinairen, Bouley, Buvers, Martin en Duc, een rapport uitbrachten
waarin zij zijn plan verwierpen: ‘Wij hebben geconstateerd dat de mortaliteit
geen verband houdt met een heersende besmettelijke epizoötie, maar afhanke -
lijk is van de plaats en eerder opgelopen aandoeningen’.140

Op grond van positieve besmettingsproeven van J.B. Gohier die er in 1816 in
slaagde door middel van inenting malleus teweeg te brengen, wil men in Alfort
uiteindelijk wel toegeven dat acute malleus besmettelijk kán zijn, maar de chro -
nische vorm niet en bovendien kan volgens Alfort de acute vorm bij verzwakte
dieren ook spontaan optreden. Ondanks de resultaten van experimenten van
Saint-Cyr waaruit bleek dat malleus besmettelijk was, ook voor de mens zoals
in 1837 door Raye werd vastgesteld, is Bouley niet te overtuigen. Midden negen -

136 Bidault, Les chevaux de l’armée, 132.
137 Ibidem. 
138 Rieck, ‘Maleus anno 1808 in Berlin’, 312. 
139 Bidault, Les chevaux de l’armée, 138. 
140 Rouppert, ‘La morve’, 290.

323

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:05  Pagina 323



tiende eeuw geven de ‘spontanéistes’ toe dat besmetting een belangrijke rol
speelt bij de overbrenging van virulente ziektes, maar er blijft onenigheid
bestaan over het ontstaan van de ‘virus morbides’ die er de oorzaak van zijn.
Vanaf 1868 heeft Bouley nauwe contacten met Louis Pasteur en dat brengt hem
er in 1876 toe om toe te geven dat spontaan optreden van malleus niet bestaat.
Op hoogbejaarde leeftijd verklaart hij zijn hele leven gedwaald te hebben. In 1885

schrijft hij dan ook : ‘De kwade droes kan geen andere oorzaak hebben dan een
besmetting, want het element dat het tot stand brengt [...], kan slechts van diens
ouders afkomstig zijn. Het organisme dat hem onder de leden heeft en waar de
ziekte tot uiting komt, bezit niet de macht het spontaan voort te brengen’.141

Op grond van de voortdurend opduikende nieuwe aanwijzingen en bewijzen
aangaande de besmettelijkheid van malleus kwamen er toch steeds meer militaire
veterinairen die in de contagiositeit ervan geloofden. Door de Administration de
la Guerre werd in 1836 bij Lagny een Centre Expérimentel opgericht waar expe -
rimenten (proefbesmettingen en entingen) werden gedaan. 85 gezonde wer den
tussen morveuze paarden gezet: 23 bleven gezond, 30 waren dubieus en 32 kregen
malleus. In 1854 werd een rapport uitgebracht waarin stond dat malleus wel in fec -
tieus was. Maar niettemin bleek bij een enquête in 1846 dat nog steeds de helft van
alle Franse militaire veterinairen er niet van overtuigd was dat mal leus infectieus
was.142 In 1854 werd isolatie van verdachte legerpaarden en slachting van duide -
lijke lijders verplicht, zoals al vele tientallen jaren in de burgermaatschappij
gebruikelijk was. Hierdoor werd de verspreiding van kwade droes direct terug -
ge bracht, hoewel tijdens latere oorlogen de ziekte nog wel opflikkeringen kende.
Bij de invoering van de verplichte malleïnisatie (na 1890) bleek ruim de helft
van de paarden drager te zijn.

Het Nederlandse leger kende op grond van een Koninklijk besluit van 25

december 1856 een duidelijke Instructie ter regelmatige waarneming der Vete -
ri naire dienst bij het leger hoe te handelen in geval van worm of kwade droes.
In artikel 20 staat te lezen: ‘Tot het afmaken worden voorgedragen alle paarden
welke behebt zijn met worm of met verouderde ontsteking van het slijmvlies der
neusholte [...] onder de benaming van valschen droes, steendroes, verdach te
droes bekend, zoodra namelijk die paarden meer dan drie maanden aan hou -
dend onder behandeling zijn geweest’. In artikel 25 van dezelfde instructie staat
vermeld: ‘Paarden waarbij de kwade droes zich in hevigen graad vertoont of die
gelijktijdig door de worm zijn aangedaan en ten eenenmale ongeneeslijk worden
beschouwd worden [...] dadelijk afgemaakt. Op gelijke wijze wordt gehandeld
ten aanzien van paarden met beenbreuk’.143

141 Bouley, Nouveau Dictionnaire, Tome XIII, 203-229.
142 Joly, Les maladies du cheval de troupe, 10.
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11.10 B A C T E R I O LO G I S C H  O N D E R Z O E K

In 1881 slaagde Victor Babes (1854-1926) erin slanke staafjes in malleuszweren aan
te tonen. In 1882 werd door Charles-Jacques Bouchard (1837-1915) de ver oor zaker
van malleus in bouilloncultuur gekweekt en vier jaar later isoleerden Löffler en
Schütz de veroorzaker van de kwade droes in reincultuur.144 Nadat Robert Koch
in 1876 had aangetoond dat een bacterie de veroorzaker van milt vuur was en in
1882 de verwekker van tuberculose isoleerde, was de veroorzaker van de kwade
droes, die in de loop der tijd vele verschillende namen zou dragen, een van de
eerste bacteriën, die in reincultuur gekweekt zou worden. Dit feit geeft aan hoe
belangrijk het achterhalen van de oorzaak van deze ziekte geacht werd in die
tijd.

Achtereenvolgens werd de ziekteverwekker ingedeeld bij de genera Pfeif -
ferella, Malleomyces, Actinobacillus, Loefflerella, Actinobacter om op grond van
taxono misch onderzoek naar morfologische, biologische en biochemische
eigenschappen bij de Pseudomonas-achtigen ondergebracht te worden onder de
naam van Pseudomonas mallei. Op grond van nog verder gaande onder zoe kingen
van de botanische microbioloog W.H. Burkholder, die speciaal de Pseudo mo -
nas-familie bestudeerde en als eerbetoon daarvoor naamgever van een nieuwe
familie werd, werd recentelijk zijn naam veranderd in Burkholderia mallei.145

Burkholderia mallei is een onbewegelijk, Gramnegatief146 staafje, met een
vergeleken met andere bacteriën grote resistentie tegen desinfectantia, vooral
in organisch materiaal. Dit laatste feit maakte de bestrijding met behulp van
hygiënische maatregelen extra moeilijk. Doordat malleus zich in verschillende
vormen voordoet: respiratoir (snot), subcutaan (worm) en occult (pulmonair) en
in chronische en acute vorm, vormde het stellen van de diagnose in het ver leden
grote problemen. Het zou tot 1890 duren voor een zekere diagnose en een
effectieve bestrijding van de ziekte echt mogelijk werd. In dat jaar ontwikkelde,
ongeveer gelijktijdig met de Amerikaan Pearson en de Est Kalning, de Russische
militaire veterinair Kh. Helmann (St. Petersburg) een diagnosticum, malleïne,
naar analogie van de in 1885 door Robert Koch ontwikkelde tuberculine. Koch
dacht aanvankelijk een vaccin tegen tbc ontwikkeld te hebben, hetgeen niet het
geval bleek te zijn, maar als diagnosticum voldeed de tuberculine wel goed. De

143 Instructie ter regelmatige waarneming der Veterinaire Dienst bij het leger no. 54.
144 Von den Driesch & Peters, Geschichte der Tiermedizin, 174; Dunlop & Williams, Veterinary

medicine, 644.
145 Dr. D.J. Houwers, veterinair microbioloog Faculteit der Diergeneeskunde, persoonlijke

mededeling, 10 oktober 2007.
146 Door de Deen H.C.J. Gram in 1884 geïntroduceerde bacteriologische kleuringsmethode,

waarmee een belangrijk onderscheid te maken is tussen bacteriesoorten (Grampositief en
Gramnegatief) en hun gevoeligheid voor bepaalde antibiotica. 
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productie van malleïne vindt plaats door de malleusbacterie zes weken in gly -
ce  rine te kweken, door hitte te steriliseren, te filtreren door poreus porselein
en het filtraat te concentreren.147 De subcutane injectie of oogdruppeling in de
conjunctivaalzak van het concentraat (malleïne) veroorzaakt een hevige reactie
(koorts en etterige ooguitvloeiing) bij de drager van of lijder aan kwade droes.
De reageerders dienden geslacht te worden. Bij de invoering van de verplichte
malleïnisatie in 1890 reageerde 50% van de Russische cavaleriepaarden posi tief.148

Vermoedelijk leidde dit toch niet tot halvering van het paardenbestand van het
leger. Een probleem hierbij vormde ook het feit dat zich onder de reageerders on -
getwijfeld vele dieren bevonden, die (nog) geen ziekteverschijnselen ver  toonden,
evenals grote aantallen die weliswaar symptomen van de ziekte hadden, maar
nog wel geschikt waren om dienst te doen. Om die laatste twee catego rieën ri -
go reus te ruimen stuitte op grote bezwaren van de militaire autoriteiten, die
vreesden de effectieve sterkte van hun troepen in sterke mate te zien verkleinen.
Een dergelijke drastische maatregel zou het Russische leger te zeer verzwakt
hebben. Deze halfslachtige wijze van optreden tegen de kwade droes zou ook
in latere oorlogen (de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871, de Boerenoorlog en
WO I) voortdurend nieuwe uitbraken ervan tot gevolg hebben, wat bij een
consequente malleïnisatie en ruimen van reageerders niet het geval geweest
zou zijn.

Malleus is een, zonder antibiotische behandeling, in het algemeen dodelijke
infectieziekte, die vooral Equiden treft, maar ook de mens kan besmet raken.
Over de natuurlijke besmettingswijze heerst nog enige onduidelijkheid, want
na kunstmatige infectie via neus of trachea treedt acute malleus op, terwijl bij
orale besmetting het beeld van chronische malleus optreedt, altijd vergezeld
gaande van een ontstekingsbeeld in de darmen en mesenteriaal lymfeklieren,
hetgeen bij een natuurlijke infectie niet het geval is.149 Infectie via huidwondjes is
ook mogelijk en was vaak de wijze waarop dierenartsen, hoefsmeden en stu denten
besmet werden. Het al dan niet aanslaan van een infectie hangt sterk af van de
conditie van de geïnfecteerde: oververmoeidheid, slechte voeding, slech te huis -
vesting, parasitaire en andere infecties vormen predisponerende factoren. Bij
een gezond dier slaat de infectie vaak niet aan en dat heeft dan ook de negatieve
infectieproeven die door de École Vétérinaire van Alfort werden gedaan, tot
ge volg gehad, die zulke verstrekkende gevolgen voor het Franse leger gehad
heb ben (zie verder in dit hoofdstuk). Hoewel de ziekte een zoönose is en ver -
spreiding in het leger en op pleisterplaatsen voor postkoetsen heel makkelijk
plaatsvond, was er in het algemeen toch geen sprake van een enzoötie. Opval -
lend is dat echt grote uitbraken vooral opgetreden zijn na afloop van grote

147 Scott-Wilson, Aids to bacteriology, 194.
148 Joly, Les maladies du cheval de troupe, 10.
149 Cornelisse, Bacteriële ziekten bij dieren, 55.
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oorlogen (de revolutionaire oorlogen van Frankrijk, Frans-Duitse oorlog van
1870-1871, de Eerste en Tweede Wereldoorlog doordat zieke paarden achter gelaten
werden en de boeren- en burgerpaarden door deze besmet werden.150

11.11 B E S M E T T E L I J K H E I D  V O O R  D E  M E N S

Malleus is weinig infectieus voor de mens, maar het kan sporadisch leiden tot
de dood, maar vaker leidt het tot huidontstekingen, ulcera en klierzwelling. Het
is nogal pijnlijk en werd vooral gezien bij boeren, dierverzorgers en dieren -
artsen. De incubatietijd bedraagt 1-14 dagen. Als er sepsis optreedt kan het na
7-10 dagen fataal aflopen met de patiënt. Tegenwoordig komt de ziekte alleen
nog voor in Zuid-Amerika, Azië en Afrika, maar wordt wereldwijd nauwelijks
meer door de O.I.E. gerapporteerd.151

In de geschiedenis zijn verschillende gevallen van dodelijke infecties bij
mensen bekend. De bekendste was wellicht Charles Benoit Vial de Saint Bel,
directeur van de École d’Equitation in Lyon, die in 1791 de Royal Veterinary
Col lege in Londen stichtte. Vial werd bekend nadat hem gevraagd was sectie op
het beroemde renpaard Eclipse,152 waar het merendeel van de tegenwoordige
renpaarden van afstamt, uit te voeren. Anderhalf jaar na de opening van zijn
school overleed hij aan malleus, terwijl hij altijd gezegd had dat dat niet moge -
lijk was.153 Ook onder studenten en hoefsmeden vielen slachtoffers. In Lyon
waren er in 1842 acht sterfgevallen en drie chronische lijders.154 Acute malleus
bij de mens is dodelijk, chronische malleus in vijftig procent van de gevallen.
Diverse publicaties verschenen over dit aspect van de malleus. Zo schreef F.S.
Alexander in 1833:

Dit onderwerp vordert bepaaldelijk van allen die iets met kwaaddroesige paarden te doen

hebben, dat zij dezelve laten doden en in elk geval zoo voort te gaan tot er een nieuwe wijze

van behandeling voorgesteld zal worden. Waartoe dieren op eene zoo verschrikkelijke en

150 Ibidem, 54-56.
151 Prof. Dr. F van Knapen, Hoofd Divisie Veterinaire Volksgezondheid, persoonlijke me de de -

ling 11 juli 2008. De O.I.E. (Organisation International des Épizooties, World organisation
for animal Health, Wereldorganisatie voor diergezondheid) is in 1924 opgericht en telt 167

leden. 
152 Eclipse was de achter-achter kleinzoon van Darley Arabian, een van de ‘founding sires’

van het Engelse volbloedpaard. Bij de sectie van Eclipse gaf Sainbel in een gedenkschrift
als anatomische verklaring voor de grote kracht en snelheid van Eclipse aan dat hij die
dankte aan zijn geweldige bespiering. Hij had zulke machtige schouders dat je er een volle
emmer water op kon zetten.

153 Dunlop & Williams, Veterinary medicine, 348. 
154 Van der Hoeden, De Zoönosen, 174.
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gevaarlijke wijze van bestaan te laten wegkwijnen, hetwelk ze zoo ellendig doorbrengen

en daardoor andere dieren of den mensch bloot stellen, dat hun kwaal op hen overga.155 […]

De Engelse professor Elliotson wijst reeds op een grooter getal ziektens aan van welk het

bij ondervinding is gebleken dat zij op den Mensch kunnen overgaan en hij besluit dat het

zeer waarschijnlijk is dat wij al de kwalen welke wij van de dieren ontvangen tot hun weder

kunnen doen terugkeren.156

Ter illustratie van dit veeartsenijkundig fenomeen vermeldt Alexander dat
materiaal, afgenomen van een met kwade droes besmet persoon, geënt bij een
ezel tot resultaat had dat de ezel ‘droevig stierf ’.157

Ook Numan besprak in een artikel in de tweede aflevering van zijn Vee artse -
nijkundig Magazijn diverse gevallen van met kwade droes besmette personen.158

Ook memoreerde hij de tussen 1829-1836 voorgekomen gevallen onder de
studenten van ’s Rijks-Veeartsenijschool. Hij merkt in Ziekten van de Mensch
ten gevolge van ziekten van Dieren (1847-1850) op dat:

[...] er medewerkende of voorbereidende oorzaken aanwezig moeten zijn om de smetstof

te doen opnemen en inwerken. Dat tenminste eene eigene voorbeschiktheid moet bestaan

in de ligchamen welke door dit contagium worden aangedaan, mag men schier daaruit

afleiden dat er bij de veelvuldige, ja dagelijkse behandelingen van kwaaddroesige paarden,

door de kweekelingen der school, waarbij niet altijd de noodige omzichtigheid wordt in acht

genomen, er zoo zeldzaam gevallen van dergelijke besmettingen worden waa rge no men. Ook

heeft de ondervinding mij omtrent 5 of 6 gevallen welke mij hier omtrent zijn voorge ko men

doen opmerken dat de lijders behoorden tot die voorwerpen welke van een slappe, bleeke,

scrophuleuze of zoogenaamde kwaadsappige gesteldheid waren.159

11.12 C O N C LU S I E

De belangrijkste infectieziekte die door de eeuwen heen, en speciaal in de acht -
tiende en negentiende eeuw, de legers van Europa heeft geteisterd is on ge twijfeld
malleus in zijn vele verschijningsvormen. Jaarlijks werd het paar den bestand
erdoor gedecimeerd, hetgeen voor Frankrijk alleen al een verlies door ziekte,
dood en ongeschiktheid voor de dienst van enige honderdduizenden paarden
betekende. Voor een belangrijk deel is dat ongetwijfeld te wijten geweest aan de

155 Alexander, Mededeelingen omtrent besmettelijkheid, x. 
156 Ibidem, 4.
157 Ibidem, 47.
158 Numan, ‘Mededeelingen omtrent de besmettelijkheid’, 24-27, 47.
159 Citaat in Van der Hoeden, De Zoönosen, 176.
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halsstarrigheid waarmee de École Vétérinaire van Alfort, de enige ‘École de pre -
mier classe’, de ‘théorie spontanée’ tegen alle aanwijzingen in bleef aanhangen
en haar leerlingen, waaruit de militaire veterinairen grotendeels voortkwamen,
indoctrineerde in de, naar achteraf gebleken, dwaalleer van de spontanéisten.
Hierdoor werden niet die maatregelen genomen, die mogelijk en nodig waren
om de enzoötie in te perken. Ter verdediging van Alfort kan aangevoerd wor -
den dat de besmettingsproeven, welke daar gedaan werden, alle negatief waren,
hetgeen destijds als ‘wetenschappelijk’ bewijs beschouwd werd. Aan de andere
kant zou het feit, dat Lyon en vele buitenlandse veterinaire scholen terzelfder -
tijd wel positieve resultaten hadden en dus wel in besmettelijkheid geloofden
en er naar handelden, haar aan het denken gezet moeten hebben.

De problemen die zich voordeden bij het stellen van de diagnose malleus
zijn ongetwijfeld terug te voeren op de vele vormen waarin de ziekte zich kon
openbaren. De grootste uitval van paarden ten gevolge van kwade droes (10-20%
per jaar) deed zich vooral voor bij het Franse leger. Dit was het gevolg van de
inadequate aanpak die daarin werd gehanteerd. Te weinig isolatie of ruiming
van besmette en verdachte dieren en onvoldoende desinfectie. Dat het Britse leger
er betrekkelijk weinig last van had, was het gevolg van het feit dat daar min der
met de paarden werd gesleept dan in de bezette landen. Na 1813 werd de be -
strijding van malleus in Nederland aangepakt op de wijze zoals die in de Franse
burgerwetten was vastgelegd en niet meer volgens de militaire voorschriften
van de Alfortse veterinairen.

Dankzij de uitvinding van de malleïne was het uiteindelijk mogelijk de in fec -
tie die zoveel slachtoffers gevergd had, de baas te worden.
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Boven links: portret van de Oostenrijkse veterinair Johann Gottlieb Wolstein (1738-1820); met
dank aan prof. Gerhard Forstenpointner (Wenen). Rechts de titelpagina van Wolsteins Das
Buch für Thierärzte im Kriege (1797). Onder twee coupeertangen uit de collectie van het
Museum Diergeneeskunde te Utrecht.
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Wenn irgend ein thierischer Theil zerschnitten, getrennt oder so

beschädigt wird dass die Adern Blut vergiessen, so wird die

Verlessung eine Wunde genennt.1

Johann Gottlieb Wolstein, 1797

Wonden, oppervlakkige en diepindringende, gehouwene en

gesnedene, gestokene en geschotene, ligte, zware en ongeneeslijke.

Om geene vrugteloooze moeite aan ongeneeslijke wonden te

verspillen is het van belang het onderscheid te kunnen maken.2

Cornelis Anthonius Geisweit van der Netten, 1818

12.1 I N L E I D I N G

In dit hoofdstuk staan naast operatieve ingrepen die werden uitgevoerd de ver -
schillende verwondingen die de paarden in de strijd konden oplopen centraal.
Door welke verschillende wapens werden die verwondingen veroorzaakt? Welke
behandelingen ter genezing werden ingesteld? Welke ideeën bestonden er over
de pathologie van de wonden en de wondgenezing? Welke mogelijk he den be -
stonden er gewonde paarden te genezen? Bestonden er richtlijnen of regels over
wanneer een gewond paard moest worden afgemaakt om het uit zijn lijden te
verlossen? Welke operatieve ingrepen werden in het algemeen uitgevoerd? De
verwondingen zullen bij de grote aantallen paarden geleid hebben tot veel

1 Wolstein, Das Buch für Thierärzte im Kriege, 3. 
2 Geisweit van der Netten, Beknopte handleiding tot de paardenkennis, 280. 

331

1 2  V E R W O N D I N G E N  E N  O P E R AT I E V E  I N G R E P E N  
E N  A A N D A C H T  V O O R  D I E R E N W E L Z I J N

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:05  Pagina 331



ongemak en pijn. Dat roept de vraag op hoe de militairen in de hier behandelde
Napoleontische tijd stonden tegenover het lijden en sneuvelen van de krijgs -
paarden en hoe ze hieraan uiting gaven.

Zoals uit het bovenstaande citaat van Geisweit van der Netten blijkt, bestond
er een grote verscheidenheid aan wonden, die op het krijgstoneel konden worden
opgelopen. Veel groter dan een doorsnee burger-, boeren- of koetspaard in zijn
leven op zou lopen. Overigens zal niet alleen de verscheidenheid, maar ook de
fre quentie veel groter geweest zijn. Werden in de middeleeuwen de paarden goed
beschermd tegen de projectielen en de wapens van de tegenstander en zul len dus
blessures toen minder vaak zijn opgelopen, met het achterwege laten van be -
schermende pantsering en door het veelvuldig toepassen van salvovuur van de
infanterie werd het leven van een krijgspaard er niet veiliger op. Niet al leen was
het vanwege zijn afmetingen eenvoudiger een paard te treffen met een kogel of
‘arme blanche’ dan zijn berijder, er werd ook speciaal op het paard ge richt. Bij de
slag bij Waterloo was het verlies aan paarden dan ook veel groter dan aan hun
berijders en begeleiders, zoals in tabel 12.1 van de Engels-Pruisische verliezen bij
de slag bij Waterloo te zien is.

TABEL 12.1 OVERZICHT VAN VERLIEZEN AAN BRITS-PRUISISCHE MANSCHAPPEN
EN PAARDEN IN DE SLAG BIJ WATERLOO 3

totaal gesneuveld gewond vermist

% % %

Artillerie

Militairen 623 21,6 68,2 10,1

Paarden 837 72,6 17,8 9,5

Cavalerie

Militairen 4.080 21,3 55,0 23,7

Paarden 4.680 41,0 22,7 36,3

Voor de Nederlandse cavalerie bedroeg het verlies aan paarden bij de slagen
bij Quatre-Bras en Waterloo samen, ruim 50% van de drieduizend, waarvan er
31% gesneuveld, 12% gewond en 56% vermist waren.4

Twee zaken zijn interessant aan deze cijferreeksen. Ten eerste: het verschil
tussen het percentage gesneuvelde paarden bij de artillerie en de cavalerie,
hetgeen mogelijk het gevolg geweest zal zijn van het feit dat de paarden van de
artillerie ingespannen waren samen met vier of zes andere paarden, waardoor

3 Joly, Les maladies du cheval de troupe, 365.
4 Rens, Het Regiment Huzaren van Prins Alexander, 133.
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één goed geplaatst schot (tot het midden van de negentiende eeuw vooral het
ricochetschot met de massief, ijzeren kanonskogel en later in de napoleontische
tijd het granaatschot) in een keer diverse slachtoffers maakte en de voor de
kanonnen ingespannen paarden hadden bovendien niet de mogelijkheid het
strijdtoneel te verlaten. Ten tweede: het verschil in percentage vermiste paarden.
De cavaleriepaarden die hun ruiter verloren hadden, betekenden een gewilde
buit voor de plaatselijke bevolking, terwijl de artilleriepaarden van een mindere
kwaliteit waren en daarom misschien niet zo interessant. Terwijl de verhouding
tussen verliezen aan gesneuvelde en gewonde militairen bij cavalerie en artille rie
elkaar niet zo veel ontliepen, verschilden de totale aantallen sterk. Dit is on ge -
twijfeld veroorzaakt doordat de artillerie zich niet in de voorste linies ophield,
afgezien van de cijfermatig geringe inbreng van de Rijdende Artillerie, terwijl
de cavalerie zich in de vuurlinie bevond.

Opvallend bij beide cijferreeksen is het grote aantal vermiste paarden na een
veldslag. Dat dit vaker voorkwam moge blijken uit een aan zijn zoon gerichte
brief van de Franse luitenant-generaal Remy Joseph Isidore Exelmans (1775-1852),5

die door de Nederlandse cavalerie onderschept werd. In deze brief ge dateerd 6
juni 1815, dus zes dagen voor de slag bij Quatre-Bras, schrijft de generaal zijn zoon,
die kennelijk op zoek was naar een paard: ‘Ik hoop dat we binnenkort voor
weinig geld een vers rijpaard voor u zullen kunnen vinden, ik geloof dat er na
morgen zware klappen zullen vallen’.6

De tijdens een veldslag dodelijk gewonde paarden kwamen na een vaak
dagenlange doodsstrijd aan hun eind, terwijl de licht of niet gewonde paarden
een nieuwe eigenaar vonden in de bewoner van een nabijgelegen boerderij of ze
moesten als ‘remonte’ onder een nieuwe ruiter hun militaire leven voort zetten.

De vele verwondingen die het militaire paard kon oplopen kunnen als volgt
worden ingedeeld: Verwondingen door valpartijen tijdens de charge en ten ge -
volge van gladheid onder winterse omstandigheden met been- en halsfracturen
tot gevolg zullen ongetwijfeld regelmatig zijn voorgevallen, maar veel gegevens
daarover zijn in de literatuur niet te vinden.7 Het merendeel van de verwon din -
gen zal echter ongetwijfeld door wapens veroorzaakt zijn. In tabel 12.2 wordt
hiervan een overzicht gegeven.

5 Deze generaal behaalde op 1 juli 1815 (dus twee weken na Waterloo) de laatste overwinning
voor het keizerrijk door bij Rocquencourt een Pruisische cavaleriedivisie te verslaan.

6 Van Gorkum, ‘Mijne staatsche militaire herinneringen aan den jare 1814’, 37. 
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TABEL 12.2 OVERZICHT VAN VERWONDINGEN BIJ PAARDEN VEROORZAAKT
DOOR DE VERSCHILLENDE WAPENS

Blanke wapens lans

bajonet

zwaard (tweesnijdende rechte kling)

sabel (scherp gebogen kling)

Vuurwapens handvuur pistoolkogel

karabijnkogel

geweerkogel

niet-handvuur (artillerie) kanonskogel

granaat

kartets

12.2 V E R W O N D I N G E N  D O O R  H E T  B L A N K E  WA P E N

In het algemeen waren de wonden toegebracht met het blanke wapen minder
gevaarlijk dan die welke door vuurwapens ontstonden. Naast de verwondingen
als gevolg van vijandelijke handelingen, kwamen ook regelmatig blessures bij
de paarden voor, die toegebracht waren door de eigen berijder (sabelhouwen in
de mêlée) of medestrijders (lans) of door op het slagveld achtergebleven wapens
(sabels, bajonetten) waardoor vaak ‘piqûres’ (steekwonden) in de kootholte ont -
stonden, waarbij pezen doorgesneden konden worden. Bovendien waren dit
soort wonden vaak erg vuil, doordat het wapen in de modder lag.8

De meeste verwondingen werden opgelopen in de mêlée en bij het aanvallen
van een vijandelijke carré, waarbij de buitenste rij infanteristen geknield op één
knie met hun bajonet omhoog gericht zaten, waar de aanstormende paarden
van de cavalerie in konden lopen.9 Hierbij ontstonden vooral wonden aan
hoofd, hals en borst. Achter het gelid knielende infanteristen stonden schutters
in twee gelederen om op de aanstormende vijand te schieten.

7 French, Goodbye to boot and saddle, 53. Tijdens de slag bij Talavera (Spanje, 27-28 juli 1809)
moesten de 23e Lichte dragonders van Wellesley een charge uitvoeren, waarbij de paarden
in volle galop opeens op een brede, diepe kloof stuitten, waardoor vele paarden en ruiters
zwaar gewond werden. Verkenners hadden de aanwezigheid van het ravijn natuurlijk van
te voren ontdekt moeten hebben. Ondanks dit zware ongeluk behaalden de Engelsen de
overwinning. Een ander voorbeeld is de holle weg bij Waterloo waarin de cavaleriecharge
van Ney terecht kwam.

8 Joly, Les maladies du cheval du troupe, 368.
9 Cadoux, La cavalérie brittanique au premier empire, 178.
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In de mêlée waarbij de cavaleristen van beide legers dicht op elkaar man tegen
man gevechten leverden, werden door sabelhouwen wonden aan borst, hals,
bil en buik toegebracht en heel vaak werd het neusbeen beschadigd. Hier werd
expres op geslagen om het paard te laten steigeren, waardoor de berijder afge -
worpen kon worden. Zo’n slag had als hij goed aankwam een neusbeenfractuur
tot gevolg. Bij zo’n fractuur moest om verstikking te voorkomen (een paard kan
niet goed door zijn mond ademen10) snel een tracheotomie verricht worden,
waar na botsplinters en bloedstolsels uit de neusholte verwijderd werden. Het
zal duidelijk zijn dat een degelijke levensreddende operatie vaak niet tijdig uit -
gevoerd kon worden. Bovendien zal niet iedere militaire veterinair het gewaagd
hebben deze, door een professor van Alfort, Fromage de Feugré ge propageerde,
operatie uit te voeren.11 Door Chabert, directeur van Alfort, werd een metalen
masker voor het hele hoofd ontworpen, dat ook bij symphysis-fracturen van de
onderkaak gebruikt werd. Het paard werd dan met een spuit of via een slang
naar de keel gevoed.12

Het hanteren van de sabel werd door de Fransen en Engelsen verschillend
uitgevoerd. De Fransen ‘sabreerden’ (steken met de punt van het wapen) in het
algemeen, hetgeen diepe, gevaarlijke wonden veroorzaakte, terwijl de Engelsen
‘trancheerden’ (hakken met de sabel met een lemmet van zeven centimeter
breed), waarbij ze negentien van de twintig keer niet perfect troffen maar ‘[...]
als de slag doeltreffend was, was die zo vreselijk hard dat het niet zelden gebeur -
de dat de arm van de romp geslagen werd’.13 Het laat zich raden wat zo’n slag
aan schade bij een paard opleverde.

Verwondingen aan de achterbenen van de paarden, en dan speciaal gericht
op het doorsnijden of hakken van de achillespees, werden vooral toegebracht
door van hun paard gevallen cavaleristen,14 met bajonet of sabel bewapende te
voet strijdende infanteristen en artilleristen bij de verdediging van hun geschut,
wanneer dat door vijandelijke cavalerie werd bedreigd.

10 Catcott & Smithcors, Equine medicine and surgery, 364: ‘Due to the horse’s inability to
breathe efficiently through the mouth, obstructions of the nasal cavities have a more
disabling effect in this species’.

11 Muller, Le cheval dans la cavalérie française, 87. C.M.F. Fromage de Feugré (1770-1812) was na
zijn studie in Alfort van 1802 tot 1805 professor aan de École Vétérinaire d’Alfort. Vervolgens
werd hij paardenarts bij de gendarmerie van de Garde Impériale en maakte in die functie de
veldslagen van 1806, 1807 en 1809 mee. De veldtocht naar Moskou werd hem op de terug tocht
noodlottig in Wilna. In 1810 en 1811 verscheen van zijn hand een soort tijdschrift in vier
banden Correspondance sur la conservation et l’amélioration des Animaux domestiques,
waarin een groot aantal waarnemingen van verschillende dierenartsen op geno men waren. 

12 Muller, Le cheval dans la cavalérie française, 87.
13 Parquin, Récits de guerre 1803-1814, 109.
14 Ibidem, 119. De Franse kapitein van de cavalerie Parquin beschrijft hoe hij, nadat hij van

zijn paard is gevallen, het paard van zijn tegenstander probeert te verwonden: ‘Je cherchais,
avec mon sabre, à atteindre aux jambes le cheval de mon adversaire’.
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Als laatste van de blanke wapens moet ‘la reine des armes blanches’, de spies of
piek, genoemd worden. Een infanteriewapen waar zeer ernstige verwon din gen
mee toegebracht konden worden. In de mêlée een lastig te hanteren wapen van -
wege haar grote lengte (vijf à zes meter), maar in de achtervolging van op de
vlucht geslagen vijandelijke cavalerie zeer effectief.

‘Gestokene wonden’
Het verschil tussen ‘gestokene’ en ‘gehouwene’ wonden is dat de eerste veel dieper
in het lichaam doordringen en de inwendige organen kunnen beschadigen,
terwijl de laatste meer beschadigingen aan (slag)aders (en dus vaker bloedin -
gen), pezen en spieren veroorzaken.

Wolstein vat als volgt samen wat de ernst van een wond bepaalt: ‘Die Wun -
den unterscheiden sich nach den Theilen, die sie treffen, nach ihre Grösse, ihre
Tiefe, ihre Gestalt und Natur, nach den Instrumenten die sie erregen, nach den
Zufallen, nach den Alter des Schadens, nach den körperlichen Zustand des
Thieres usw.’.15

Hechten van steekwonden is meestal niet nodig en belemmert de afvloeiing
van etter, die bijna altijd gevormd wordt. Evenals schotwonden zijn ze gevaar -
lijk ‘daar hunne diepte het inwendig toebrengen van heelkundige hulp en de
ontlasting van etter in de weg staat, als wijl gewoonlijk diepliggende edele deelen
getroffen zijn. Het eerste vereischte is hun genoegzaam te verwijd[er]en tot
behandeling en afloop der etter, zelfs desnoods door tegenopeningen’16, geeft
Geisweit van der Netten aan. Steekwonden waren in het algemeen dodelijk,
wanneer het hart, belangrijke bloedvaten, de longen, luchtpijp, maag, lever of
darmen geraakt waren, maar was dat niet het geval dan trad vaak na een kortere
of langere tijd van ettering wel herstel op.

Zowel voor mens als dier geldt dat steek- en schotwonden in hoofd, borst of
buik altijd gevaarlijker zijn dan elders in het lichaam.17 De mortaliteit onder de
sol daten met eerstgenoemde wonden bedroeg zeventig procent, met laatst -
genoemde slechts een procent.

‘Gehouwene wonden’
Door sabelslagen ontstane beschadigingen zijn in het algemeen ernstiger dan
die welke bij steekwonden ontstaan. De wonden zijn groter, de bloedingen
heviger en bij ernstige beschadigingen aan pezen en zenuwen treedt meestal
geen herstel op. Het gevaarlijkst zijn die wonden waarbij de borst- of buikholte
geopend zijn. Maar volgens Geisweit van der Netten is zelfs wanneer er darmen
uit de wond hangen de situatie nog niet hopeloos. ‘De eerste [de borstwonden]
vereischen bewaring voor de indruk van lugt, die des buiks het afwassen met

15 Wolstein, Das Buch für Thierärzte im Kriege, 5.
16 Geisweit van der Netten, Beknopte handleiding tot den paardenkennis, 295.
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lauwe melk en omzigtig inbrengen der ingewanden, gevolgd door het toe naaijen
der wond’.18 Waar het snel sluiten van de borstholte, om een complete pneu mo -
thorax (ingeklapte long) te voorkomen, inderdaad levensreddend kan zijn, ben ik
geneigd me af te vragen welk klein percentage van de patiënten zo’n door Geisweit
van der Netten aangegeven buikoperatie overleefd zal hebben, gezien de grote
gevoeligheid van paarden voor shock en infectie.19

Bij een ‘gewone’ verse wond, waarbij dus geen vitale delen beschadigd waren
geraakt, bood het zo snel mogelijk hechten de beste mogelijkheden op herstel.
Het vond in principe plaats op dezelfde wijze als tegenwoordig: ‘Het vereenigen
der wonden, de wondlippen met behulp van wondnaalden met driekante punt,
aan de andere kant voorzien van groote en kleine oogen tot doorsteeken van
ban djes of meervoudig zamengedraaide, gewaschte draaden de randen der
wonden zaamentrekken en vereenigt hetwelk in meenigerhande gevallen ook
met pikpleister geschieden kan’.20 Pikpleister, dat alleen gebruikt kon worden als
de wondranden dicht bij elkaar konden worden gebracht, werd gemaakt van
sarcocolla- of tragacantgom van de Astragalus (hokjespeul), zegelaarde, wier ook
en boomhars, gemengd met eiwit of schrijnwerkerslijm en zeer fijn gesneden
hazenharen, dit mengsel op een linnen doekje smeren en op de wond kleven en
enige uren (!) vasthouden tot het droog is.21 De Brack geeft een iets moderner en
eenvoudiger oplossing: ‘emplâtre agglutinative’ met diachylon gommé (lood pleis -
ter) wat op een doekje gestreken moet worden.22

Als men een wond wil verbinden

[...] moet men zo licht moogelijk verband ter bedekkinge bezigen, welke bij enkele vleesch -

wonden alleen ten doel moet hebben, deze voor wormen [maden] en vuiligheid te bewaren,

aangezien de toegang der dampkringslucht in geene deele schadelijk is, doch bij die waarin

pezen, beenderen, gewrichten en ingewanden, als ook bij de geneeswijze door vereeniging,

hen voor den toegang der lucht zorgvuldig beschermen.23

Half doorgesneden pezen en zenuwen moesten helemaal doorgesneden worden,
‘vooral zoo zich krampachtige toevallen [ziektesymptomen] vertonen, teneinde
de klem te voorkomen’. Het optreden van ‘klem’ (tetanus) was op deze wijze

17 Croes, Schotwonden in de 16e eeuw.
18 Ibidem, 281.
19 Voor wie bedenkt dat tegenwoordig, ondanks het gebruik van antibiotica een buikoperatie

onder praktijk-omstandigheden, waarbij toch zoveel mogelijk de steriliteit in acht geno men
wordt, al vrij riskant is, zal het duidelijk zijn dat zo’n operatie op de door Van der Netten
beschreven wijze weinig kans op succes gehad moet hebben.

20 Geisweit van der Netten, Beknopte handleiding tot den paardenkennis, 312.
21 Van Naaldwijck, De paardenvriend, 155. 
22 De Brack, Avant-postes de cavalérie légère, 429.
23 Geisweit van der Netten, Beknopte handleiding tot den paardenkennis, 288.

337

EVW_BINNENWERK:170 x 240 1-1  18-10-2010  19:05  Pagina 337



natuurlijk niet te voorkómen. Opvallend is overigens dat, hoewel het veelvuldig
vóórkomen van tetanus met al die ‘gestokene en gehouwene wonden’ verwacht
zou kunnen worden, deze infectie vergeleken met andere infecties, zoals kwade
droes, goedaardige droes en schurft, in de contemporaine literatuur niet als
ernstig probleem naar voren komt.

Belangrijk is vooral alle corpora aliena uit de wond te verwijderen voordat
die gehecht of verbonden wordt. Hiertoe behoren behalve kogels, stukken leer
of kleding, ook ‘alle dierlijke delen die het leven verloren hebben’, dus bot splin -
ters, bloed, lymfe. De behandeling van wonden was in de napoleontische tijd
aanzienlijk minder effectief dan tegenwoordig. Zowel door het ontbreken van
voldoende kennis over het ontstaan en het voorkómen van infecties, als door
het ontbreken van effectieve desinfectantia, chemotherapeutica en antibiotica.
Daar komt nog bij dat een paard vergeleken met bijvoorbeeld een rund, veel
gevoeliger is voor infecties, stress en shock, hetgeen een negatieve invloed heeft
op de genezingskansen.

‘Geschotene wonden’
Zoals al opgemerkt hebben schotwonden en steekwonden gemeen dat ze beide
diep in het lichaam doordringen en een kleine ingangsopening hebben, waar -
door het vaak nodig is de wond groter te maken om te kijken hoe groot de schade
is en om corpora aliena te verwijderen. Wolstein wijst erop dat er veel paar den-
artsen zijn, die daar de noodzaak niet van inzien.

Die jenigen welche die Erweiterung der Schusswunden scheuen, die von Blei [lood] nichts

üblich vermuthen, die das Losmachen und Auswerfen der Kugeln, des Riemenswerk, der

Kleider-stücke von der Natur erwachten, gehören nicht unter der Zahl der Thierärzte, die

die Naturlehre der Schusswunden kennen. Der gute Thierärzt erwartet im keinem Fälle

Hilfe von der Natur, die er zu langsam, zu spät oder gar nicht zu erwarten hat. Er erweitert

also die Wunden, die sich ohne Gefahr erweitern lassen.24

Hij voegt daar nog aan toe: ‘Es würde überflüssig seyn zu sagen dass man die
Thiere fesseln, niederwerfen, bremsen [pramen] und binden müsse, wenn man
sich bei dergleichen Kunstschnitten des Messers mit sicherheit bedienen will’.25

Ook wijst hij er op dat loden kogels minder gevaarlijk zijn dan ijzeren, omdat
de laatste roesten en net als een splinter van rottend hout meer ontsteking geeft
dan een splinter van levend hout, meer problemen veroorzaken.

Een bijzondere manier om een kogel uit een lichaam te verwijderen met een
kogeltrekker beschrijft L.W.F. van Oebschelwitz, adjudant onder Oranje-Vries -
land Cavallery (1774):

24 Wolstein, Das Buch für Thierärzte im Kriege, 136. 
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Een Kogeltrekker word genoemd een in de Heelkunde gebruikelijk konstwerktuig met

hetwelke de Kogelen uit de geschoote Wonde gehaald moeten worden en waarvan een

Paardenmeester en Kuursmit bij zijne Gereedschappen voorzien moet zijn. Voor al die -

geenen welke zich in tijd van Oorlog bij de Leegers ophouden. Het zelve Konstwerktuig

bestaat uit een staale holle pijp, welke een klein stukje IJzer in zig omvat, ’t welk aan zijn

Einde eene scherpe schroef uitmaakt en veel overeenkomst heeft met het Instrument

waarmede men gewoon is, de nedergedrukte Hersenpan op te ligten. Indien men daarmee

de bewerking van het uithalen der kogel doen wil, zoekt men zoolang tot dat men met de

gladde Pijp de kogel kan beroeren en draait de schroef voorwaarts in de kogel, trekkende

op die wijze uit de wonde.26

In geen der andere militair-veterinaire werken uit die tijd wordt melding gemaakt
van deze methode. Mogelijk werkte het alleen bij loden kogels, misschien
werkte het helemaal niet.

Zoals al eerder vermeld was Wolstein van mening dat de veeartsenijkunde op
de praktijk gericht diende te zijn. De proeven die hij deed met het afvuren van
kogels op paarden zijn daar een, niet direct diervriendelijke, afspiegeling van. ‘Ich
verwundete die Thiere durch Feuergewehr zu wiederholte Male an verschie -
dene Theile des Körpers, und überliess ihre Wunden der Natur, ohne ihr im
mindesten zu helfen’.27 Vijf dagen na een schot in de bil liet hij het paard slach -
ten op het hoogtepunt van de ontsteking. Hij legde de verwonde delen bloot en
onderzocht de schotgang. Een ander dier werd op dezelfde manier ‘behan deld’
en op de eenentwintigste dag, op het hoogtepunt van de ettering, geslacht. Een
derde paard werd na het verwonden met een kogel volgens de ‘Grundsässen
der Thierischen Wundärznei’ behandeld en in 36 dagen was het genezen. Ont -
ste king, pijn, zwelling en koorts horen bij de genezing: ‘Ohne die heilen die
ve rlessten Theilen eben so wenig als die Wunden der todten Thiere heilen’. Net
zoals dieren lucht nodig hebben en vissen water, zo noodzakelijk is bij een
wond de pijn, ontsteking, de ettering, de prikkeling en bij vele verwondingen
de necrose.28 Wolstein raadde veeartsen aan zoveel als mogelijk dode dieren
met ontstoken wonden te ontleden, om te ontdekken wat zich in het zieke, aan -
getaste weefsel afspeelt.

Wonden die per primam (door hechting of pleister) gesloten kunnen wor den,
genezen door ‘Vereinigungsentzündung’. Bij gestoken, geschoten en geslagen
wonden, die niet op deze wijze gesloten kunnen worden, en bij wonden met
corpora aliena moet de Eiterentzündung voor de genezing per secundam zorgen.

25 Ibidem, 41.
26 Van Oebschelwitz, De Nederlandsche Stalmeester, deel II, 171.
27 Wolstein, Das Buch für Thierärzte im Kriege, v.
28 Ibidem, viii.
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De ettervorming is een belangrijk onderdeel van dit genezingsproces: ‘Alleen de
etterige ontsteking heeft het leven de kracht gegeven bepaalde ziekten te ver -
anderen, de neiging tot genezing te bevorderen, wildvlees te laten ontkiemen
en de balsem te bereiden die zo weinigen kennen. Uit alle wonden die goede
pus produceren borrelt deze balsem op’.29 Ook bloed beschouwde Wolstein als
een goede balsem, in tegenstelling tot vele van zijn collegae, die het in wonden
juist als corpus alienum beschouwen. Wolstein bevochtigde watten met bloed
om wonden mee te bedekken, waardoor die niet door de buitenlucht worden
geprikkeld. In de tandheelkunde wordt nog steeds na een extractie de wond,
vóór een eventuele hechting of zonder dat gehecht wordt, liever niet van
bloedstolsels ontdaan, omdat de bedekking door een bloedstolsel, dankzij de
aanwezige fibrine, gunstig is voor de bot- en wondgenezing.30

Geisweit van der Netten stelde veel vertrouwen in de natuur:

Niet de kunst [der geneeskunde], maar de heelkracht der natuur bewerkt de genezing van

alle wonden, alleenlijk de kunst moet zich bepalen, om de natuur op eene doelmatigheid

de hand te bieden. Niet minder noodzakelijk dan de ontsteking is tot vermeerdering der

levenswerkzaamheid, is de ettering tot herstel van het verwoeste gedeelte. Goede pus is dik,

geel en zonder stank [pus bonum et laudabile] en alsdan ten heilzaamste balsem verstrekt,

weshalve men zich wachten moet deze geheel weg te nemen, maar alleen de omtrek der

wond er van zuiveren.31

Wanneer versterving (gangreen) optreedt, waarvan de gevaarlijke gevolgen alleen door het

verwekken eener kunstmatige ontsteking afgeleid kunnen worden, bestaande uit scarifi ce ren

(kerven), wegbijten (cauteriseren) of branden der wond. Na het branden het afgestorvene

bestrooien met in terebintholie [uit de pistachenoot] geweekte kinapoeder (koortsbast),

daar eene goede juist geëvenredigde ettering het voornaamste heelmiddel en de beste zalf

is.32

Wolstein vraagt zich af waar maden op wonden vandaan komen. Want hij zegt
dat hij ’s winters maden gezien heeft, terwijl er geen vliegen waren. Als de
vliegen van maden zouden komen, zegt Wolstein, zouden ze ook op etterende
wonden moeten zitten, want daar zitten veel vliegen op, maar de wormpjes
[maden] ontstaan als er veel rotting is. Het is zo gesteld, zegt hij dat ‘Die Bücher
wissen viele, und die Erfahrung wenig Mittel dagegen’. Maar de maden kunnen
wel nuttig zijn want: ‘Sie fressen das faule und todte Fleisch [...] und durch

29 Ibidem, 10.
30 Persoonlijke mededelingen van J. Band en C.U.W. Wiers, tandartsen te Haarlem, 23

september 2008.
31 Geisweit van der Netten, Beknopte handleiding tot den paardenkennis, 280.
32 Ibidem, 203.
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Bewegen und Kriechen reizen sie die gesunde Gränzen des Schadens und machen
dadurch dass die Eiterung befördert wird’.33 In verband met het bo ven staande is
het wel interessant op te merken dat tegenwoordig speciaal gekweekte, steriele
maden in de humane geneeskunde worden ingezet bij de behandeling van
moeilijk genezende, met verval gepaard gaande wonden.

Verwondingen ten gevolge van niet-handvuurwapens
Dit zijn de verwondingen veroorzaakt door bij de artillerie gebruikte wapens.
In de eerste plaats kanonskogels. Het zal duidelijk zijn dat, wanneer een paard
door een vier-, zes- of twaalf pond zware kogel getroffen wordt, het óf direct
dood is óf zo ernstig gewond zal raken, dat het voor de dienst ongeschikt zal
zijn. Een ander door een kanon afgeschoten projectiel was de, niet meer in
gebruik zijnde, kartets. Dit was een kartonnen of blikken cilinder gevuld met
een groot aantal kogels die bij het afvuren uit elkaar spatte, waardoor een
kegelvormige regen van kogels in de richting van de vijand gestuurd werd. De
door kartetsvuur aangerichte schade was recht evenredig met het aantal kogels
(18 mm) dat het paard trof, maar was in principe dezelfde als van geweervuur.

Andere wapens van de artillerie waren de mortier en de houwitzer (obusier),
waarmee granaten (obus) worden afgevuurd. Deze projectielen spatten in vele
scherpe scherven uiteen en maakten grotere wonden dan kogels en zeer veel
slachtoffers.

Generaal graaf de Ségur verhaalt van een uitzonderlijk incident dat zich
voordeed tijdens de terugtocht uit Moskou: ‘Tijdens deze mars werd een uit -
zonderlijk voorval opgemerkt: Een granaat drong het lichaam van een paard
binnen, ontplofte daar en scheurde het paardenlichaam aan stukken, zonder de
ruiter te verwonden, die rechtop naar beneden viel en verder liep’.34

Naast de heelkundige behandeling van verwondingen behoorden uiteraard
ook het verrichten van operaties tot de taken van de paardenartsen.

12.3 O P E R AT I E V E  I N G R E P E N

Operatieve ingrepen die op paarden werden verricht, kunnen verdeeld worden
in ingrepen van puur cosmetische aard, ingrepen die een utilitair effect hadden
en ingrepen die om pathologische redenen verricht werden. De grens tussen de
eerste twee soorten van ingrepen is niet altijd even duidelijk. Onder de ingre pen
om cosmetische redenen zouden wij nu ongetwijfeld de staart- en de oor -
schelp-amputatie rangschikken, omdat de inzichten betreffende het nut van
de staart en de oorschelpen tegenwoordig anders zijn dan vroeger. In bepaalde

33 Wolstein, Das Buch für Thierärzte im Kriege, 19.
34 De Ségur, La campagne de Russie, 103.
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gevallen zou een staartamputatie nuttig kunnen zijn. Bijvoorbeeld om te
voorkomen dat de staart bij aangespannen paarden met de leidsels verward
zou raken. Of omdat de staart slechts als nutteloze ballast beschouwd werd,
zoals aanvankelijk in de rensport gedacht werd. Maar tegenwoordig weten we
dat de staart een belangrijke functie vervult bij het bewaren van het evenwicht
en bovendien dient ter bescherming van de uitwendige geslachtsorganen. Het
amputeren van oorschelpen werd uitsluitend verricht om de paarden een on heil -
spellend uiterlijk te geven. Of het nuttig effect daarvan opwoog tegen het leed
dat het dier bezorgd werd en een vermindering van het gehoor, valt uiter aard
zeer te betwijfelen. Als het klieven van de neusgaten het hinniken van de paar -
den en het balken van de muildieren onmogelijk zou maken, zou deze ingreep
nuttig kunnen zijn. Maar als hij uitsluitend verricht werd met het doel het dier
beter te laten ademen, was de ingreep zinloos. Kortom een strikte in deling is
niet mogelijk.

Anders ligt dat natuurlijk bij de castratie die een duidelijk nuttig effect heeft.
De ruin is rustiger en gemakkelijker te berijden en wordt niet afgeleid door heng -
stige merries.35

De derde categorie, die van de ingrepen om pathologische redenen, omvat on -
der andere de tracheotomie bij neusbeenfracturen, trepanaties zoals door Lafosse
père aangegeven bij kwade droes en het verwijden van sabel- of kogel won den
(door Geisweit van der Netten ook wel enigszins verwarrend ‘verwijderen’
genoemd), om projectielen of andere corpora aliena te kunnen verwijderen.

Operatieve ingrepen vonden uiteraard plaats zonder dat er sprake kon zijn
van narcose of plaatselijk verdoving.36 In het algemeen werd de patiënt neer -
geworpen met behulp van touwen en kluisters en dan eventueel uitgebonden,
zoals ook tegenwoordig in de praktijk nog gebruikelijk is, of staande in een
travail (noodstal) behandeld.

Castratie
De belangrijkste operatieve ingreep die werd toegepast was ongetwijfeld de
castratie. Zoals al eerder vermeld werden vrijwel alle krijgspaarden gecastreerd.
Merries werden, afgezien van periodes van grote schaarste aan paarden, niet
gebruikt in de legers, terwijl alleen de paarden die als officierspaard zouden

35 Bekend is het verhaal dat Arabieren, met behulp van met urine van hengstige merries
bevochtigde lakens, die van te voren over het beoogde slagveld werden gesleept, het gedrag
van de hengsten van hun tegenstander trachtten te beïnvloeden.

36 Wel heeft blijkens een artikel van de hand van Lagerweij e a., ‘The Twitch in Horses’ het
gebruik van een praam door het activeren van het endorfinesysteem een sedatief en
pijnstillend effect. Het sedatieve effect van de praam is goed zichtbaar aan het ‘slaperige
gedrag’ van het paard, dat met half gesloten ogen weigert te lopen [niet voor niets is het
Duitse woord voor ‘praam’ ‘Bremse’]. Het effect zal echter niet zo groot zijn dat pijnlijke
ingrepen, als bijvoorbeeld een castratie, pijnloos verlopen zullen zijn. 
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gaan fungeren, ‘aan de wreede kunstbewerking en verminking die hun van hun
voortplantingsvermogen zou beroven’ontsnapten.37 Dat hield in dat er jaarlijks
vele tienduizenden hengsten gecastreerd moesten worden. In de periode van
1805 tot 1815 gingen 500.000 Franse paarden verloren, door de strijd, ziekten,
honger en kreupelheid. Om die verliezen te compenseren waren per jaar dus
50.000 nieuwe paarden nodig en bijna evenveel castraties.38

In de depôts waren de artistes vétérinaires verantwoordelijk voor het uit voeren
van de castraties. Ze kregen daar een vergoeding van vijftig centimes voor. Op
het platteland werd het castreren in het algemeen niet door veterinairen ge daan,
maar door castreurs en wanneer er om de een of andere reden geen militaire
veterinair beschikbaar was in het regiment, dan werd voor het castreren de
hulp van burgercastreurs ingeroepen. Dit tot grote verontwaardiging van Felix
Vogeli die vindt dat ‘Het mooiste hengstenveulen van uw depôts mag niet
worden toevertrouwd aan de handen van een onwetende castreur. U laat het over
aan de betaalde zorgen van een man voor wie geld alles is en de kunst niets!’39

Het castreren door de militaire veterinairen was overigens ook een niet van
risico ontblote bezigheid. Noch voor het paard, noch voor de veterinair. Re -
gelmatig overleefde het dier de operatie niet ten gevolge van wondinfecties,
peritonitis of tetanus.40 Maar ook voor de militaire paardenarts kon een castratie
onaangename gevolgen hebben. In Ordre 316 van 15 april 1807 bepaalde De
Caulaincourt dat ‘M. Girard, artiste vétérinaire en chef de l’equipage impériale,
sera mis à l’amande [boete] de cent francs toutes les fois qu’il perira un cheval
des suites de castration’.41 Girard stond aan het hoofd van twaalf veterinairen,
die in de ogen van De Caulaincourt weinig goeds konden doen. Hij bepaalde
welke medicijnen gebruikt mochten worden, maar als er iets fout ging kregen
de veterinairen de schuld.42

37 Rochas, Levensgeschiedenis van een kavallerie-paard, 40; Geisweit van der Netten, Ant -
woord op de vraag, 45.

38 De la Roche, Les chevaux de Napoléon Ier, 84.
39 Vogeli, Des Vétérinaires militaires en France, 131. Felix Vogeli (1821-1845) studeerde in Alfort.

En diende als paardenarts bij de artillerie. Ging naar Lyon, waar hij doceerde in de anato -
mie en later in de kliniek werkzaam was. Overigens zullen de jaartallen vermeld in het
Biographisch-literarisches Lexicon van Schrader & Hering niet allemaal even juist zijn, want
Vogeli zou volgens die gegevens bovenstaand citaat al op 14-jarige leeftijd hebben geschreven
en op 10-jarige leeftijd Cours theorique et pratique d’Hippiatrique à l’usage de M.M. les officiers
des troupes à cheval in drie banden! Zijn geboortejaar zal dus ongetwijfeld vroe ger geweest
zijn. 

40 Rochas, Levensgeschiedenis van een kavallerie-paard, 42. Als de verliezen door castratie
zoals in dit boekje beschreven maatgevend zijn, bij twee van de twaalf castraties overleefde
de patiënt de ingreep niet, moeten de verliezen aanmerkelijk geweest zijn.

41 De la Roche, Les chevaux de Napoléon Ier, 106.
42 Guillot, ‘Les veterinaires des Écuries impériales’, 376.
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In principe kwam een paard in het leger op vier- of vijfjarige leeftijd. Het had
dan in het algemeen al een goedaardige droes-infectie achter de rug en was de
naweeën van de castratie te boven gekomen. Het castreren op jonge leeftijd
(twee à drie jaar) had minder nadelige gevolgen voor het opgroeiende paard.43

Het was beter het paard geruime tijd voordat het in dienst kwam te castreren,
want zoals Geisweit van der Netten opmerkte: ‘De tragere krachtontwikkeling
van eene ruin doet hem tenminste een jaar spader tot een gelijke sterkte als eene
merrie geraken’.44

De castratie op zich verliep op dezelfde wijze als tegenwoordig. Soms werd
de zaadstreng met een ijzeren tang (fer à châtrer) omvat en met een dubbele natte
linnen draad afgebonden en vervolgens met een brandijzer op ‘twee daalders
afstand’ doorgebrand.45 Ook werd wel gebruik gemaakt van klemhoutjes, die met
touwtjes aan elkaar verbonden waren en de zaadstreng kneusden. ‘De houtjes
door welke men het leven onderdrukt in de delen, gelegen nabij die welke men
hem ontnomen had werden na drie dagen weggenomen’.46

Ook het castreren van merries werd al toegepast, hoewel het volgens Titre
V, article 11 van het Règlement des Haras verboden was en voor de legerpaarden
ook niet van belang was, maar wordt hier vermeld om aan te geven dat men niet
bang was ook in het inwendige paard ingrepen te doen. Bourgelat meldt hoe
Th. Bertholin al in 1740 in Epistolarum medicinalium beschrijft hoe hij deze
ingreep regelmatig verricht. In zijn Latijnse tekst staat ‘Ex dissecto inguine [lies]
sinistro’, hetgeen Bourgelat ten onrechte vertaalt met ‘après avoir incisé le flanc
gauche’47, waarna uterus en ovaria uit de buikholte gehaald en de ovaria van de
uterus ‘losgetrokken’ worden. De uterus wordt weer teruggeplaatst en de huid
gehecht.

Couperen van de staart
Voor wat betreft het couperen van de staart van aangespannen paarden, is de
wens daartoe nog wel te billijken: de staart zou in de leidsels verward kunnen
raken, maar voor rijpaarden zal het verwijderen (van een deel) van de staart toch
geen voordelen hebben opgeleverd.48 Maar kennelijk waren de toenmalige, net

43 Dumas, La cavalérie française, 114.
44 Geisweit van der Netten, Antwoord op de vraag, 45.
45 De la Guérinière, École de cavalérie, 210.
46 Rochas, Levensgeschiedenis van een kavallerie-paard, 40.
47 Bourgelat, Élémens de l‘art vétérinaire, 494. Waarschijnlijk geeft de onjuiste vertaling van

Bourgelat toch wel de juiste localisatie van de operatie aan. Sterilisatie vanuit de lies is, blij -
kens informatie bij de afdeling Gynaecologie Paard van de faculteit der Diergeneeskunde,
veel lastiger dan vanuit de flank. Dat de ovaria gewoon losgetrokken werden, zonder dat
er van afbinden sprake was, lijkt ook onwaarschijnlijk, omdat dat enorme, dodelijke bloe -
dingen tot gevolg gehad zou hebben.

48 Muller, Le cheval dans la cavalérie française, 31.
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als tegenwoordig sterk van de mode afhankelijke, schoonheidsidealen verschil -
lend van de onze.

In het begin van de achttiende eeuw kwam in Engeland deze amputatie in
zwang en als uitvloeisel van de toen heersende ‘anglomanie’, waardoor alles wat
Engels was op het continent werd gekopieerd, waaide de gewoonte hier ook naar
over. De oorsprong van het gebruik zou in de rensport liggen. De redenering was
daar dat een staart maar een loos gewicht was en dat een renpaard sneller zou
lopen zonder die overbodige ballast. Aangezien de Engelse volbloeden inder daad
aanzienlijk sneller waren dan de Franse en Duitse paarden, leek dat een beves -
tiging van dat idee te zijn. Een andere reden was dat de niet te kort gecou peerde
staart wat verder van het lichaam gedragen wordt en de horizontale dracht van
de staart werd beschouwd als een teken van gratie en deed boven dien het paard
meer op het Arabische ideaalbeeld lijken. In Engeland werd het couperen van
staarten bij militaire paarden in 1764 weer afgeschaft, maar in 1799 werd het bij
de zware cavalerie weer ingevoerd. Overigens werden bij sommige regimenten
alleen de paarden van de officieren gecoupeerd.49

Afgezien van het feit dat een gecoupeerde staart minder verzorging behoeft
dan een intacte, zijn er voor krijgspaarden eigenlijk slechts bezwaren te beden ken
tegen het inkorten van de staart. Een belangrijk nadeel werd in 1922 door de Ne -
derlandse paardenarts Dr. G.M. van der Plank in Het Cavaleristisch Tijd schrift
aan de orde gesteld naar aanleiding van het verdrinken van enige gecoupeerde
paarden bij een overstroming. Hij schrijft:

[...] dat het couperen zeer zeker een ongunstige invloed gehad heeft op de zwemprestaties

der dieren. Het lijkt mij heel logisch dat een lange staart, met vettige haren beplant en

krachtig gespierd als een paardenstaart is, door zijn neerwaartse druk, een krachtig hulp -

middel is bij het zwemmen. Bovendien zal zeer zeker de bestuurbaarheid van het dier door

het grootere roer aanmerkelijk beter zijn.

Een bejaard landbouwer had hem naar aanleiding van het verdrinken tevens
gemeld: ‘Van paarden, niet gecoupeerd, kun je zwemmende de rug zien, terwijl
gecoupeerde paarden meer met de achterkant wegzinken’.

De redactie van het tijdschrift schrijft in een reactie dat zij van mening is
dat het gecoupeerde paard uit het leger dient te verdwijnen; zij zal niet bevroed
hebben dat enige jaren later het hele paard uit het leger zou verdwijnen.50 In
hoeverre de gewoonte paardenstaarten te couperen van invloed is geweest op
het aantal verdronken paarden bij het oversteken van de Berezina in 1812,
tijdens de terugtocht van het Franse leger uit Rusland, is uit de literatuur niet
te achterhalen. Zeker is wel dat Geisweit van der Netten zwemmend met zijn

49 Cadoux, La cavalérie brittanique, 203.
50 Van der Plank, ‘Coupeeren van paarden’, 92.
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paard (althans zich vasthoudend aan zijn zwemmende paard) levend de
overzijde bereikte.51

Wat betreft het zwemmen met en van paarden schrijft De Brack in een soort
vraag- en antwoordspel: ‘Vraag: ‘Als een detachement een rivier ontmoet die zo
diep dat de paarden er niet lopend doorheen kunnen, wat moet er dan gebeu -
ren?’ Antwoord: ‘Over een breed front oversteken, de massa breekt dan de
stroom. De ruiters stroomopwaarts worden minder aan de stroom blootgesteld
dan wanneer ze geïsoleerd oversteken en de ruiters stroomafwaarts steken
makkelijker over’.52

De ruiter moet zijn sabelriem afdoen en om zijn hals hangen en zijn karabijn
over zijn rechterschouder. Zijn benen moet hij wat naar voren steken, terwijl
zijn bovenlichaam ook wat naar voren leunt. Met de rechterhand houdt hij
zich halverwege de hals aan de manen vast (een goede reden de manen niet te
scheren!) en met de linkerhand heel losjes de teugels. Als hij achterover hangt
en te hard aan de teugels trekt of de manen te hoog vasthoudt, waardoor het
zwaartepunt verplaatst wordt ‘il risque de renverser son cheval, de le noyer et
de se noyer avec lui’.53

Er bestonden twee verschillende vormen van couperen. Volgens van Dale’s
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal is ‘amputeren’ het afzetten van een
lichaamsdeel, terwijl bij ‘couperen’ als betekenis gegeven wordt: kortstaarten. In
het Woordenboek der Nederlandsche Taal, dat toch aanzienlijk uitgebreider is dan
van Dale, wordt uitsluitend ‘amputeren’ vermeld in de betekenis van af snijden
en is ‘couperen’ onbekend. In historische teksten worden de begrippen am pu -
teren en couperen door elkaar gebruikt. Maar er is in het algemeen sprake van
couperen, waarbij de lengte van het te couperen gedeelte niet was vast ge legd,
behalve bij merries, bij wie ‘Wat er over blijft het geslacht moet verbergen’.54

Het couperen wordt bij het in het stro liggende dier verricht of staande in een
travail of, met een door middel van een platte longe opgebonden achterbeen.
De van de haren ontdane staart werd op een houten hakblok gelegd en ver vol -
gens werd een hakmes, met behulp van een houten hamer vanaf de ventrale
zijde, door de staart geslagen. Voor het mooiste resultaat werd het advies
gegeven ‘[...] het mes een beetje scheef te houden, zodat de staart “als een fluit”
werd afgesneden om ervoor te zorgen dat het paard zijn staart met de grootste
gratie zal dragen’. De wond liet men vijftien minuten bloeden, waarna met een
brandijzer de wond werd dichtgeschroeid.55 Ook werd de staartstomp zonder

51 N.N., ‘Cornelis Anthonius Geisweit van der Netten’, 180.
52 De Brack, Avant-postes de cavalérie légère, 159.
53 Ibidem, 160.
54 Garsault, Le nouveau parfait maréchal, 394.
55 Ibidem.
56 Pichard, Manuel des Haras, 377.
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branden wel behandeld met ‘poudre de lycoperdon’ (stuifzwampoeder) om de
bloeding te stelpen, want het branden veroorzaakte ‘vel schade’.56

De tweede methode heette ‘angliseren’ of ‘niqueteren’. Hierbij werd in het
algemeen een kleiner aantal staartwervels verwijderd. Zoals de benaming al aan -
geeft was deze methode, die ook in Frankrijk veel navolging kreeg, in Enge land
ontwikkeld. ‘Une queue à l’angloise’ was voor een ieder, die door de anglomanie
was gegrepen, het middel zijn paard op een Engels renpaard te laten lijken.57 Het
couperen werd gevolgd door tenotomie van de adductoren in het resterende
deel van de staart. Vanaf de staartwortel tot aan de amputatiestomp werden op
vijf à zes plaatsen van elkaar met een duim tussenruimte insnijdingen gemaakt.
Vervolgens werd een vingerdik touw aan de staartharen geknoopt en aan een
plankje bevestigd op het kruis, waarmee de staart met behulp van een katrol -
letje en een stuk lood naar boven getrokken werd. ‘Dit gewicht houdt de staart
altijd omhoog zowel als het paard ligt als wanneer het staat. Men laat het zitten
totdat de littekens helemaal zijn genezen; het paard zal dan zijn hele leven zijn
staart naar boven gebogen houden’.58 ‘[...] in een staat van voortdurende erectie
waar de liefhebbers een eindeloze charme in zien’, zoals professeur Pichard het
in 1812 noemt.59

Cosmetische ingrepen aan de oren
In Engeland en Frankrijk bestond een tijdlang de gewoonte naast de staart ook
de oren te couperen, met als doel de paarden er angstwekkender uit te laten
zien. Zo’n gemaltraiteerd dier werd een ‘courteau’ genoemd. Bij deze operatie
gebruikte men een gebogen knijper als mal. De huid werd zoveel mogelijk naar
beneden getrokken, zodat het kraakbeen na het couperen niet bloot zou komen
te liggen en met een scheermes werd langs de knijper een gedeelte van de oor -
schelp afgesneden.

Maakte deze operatie de dieren niet echt mooier, de bedoeling van de vol gende
ooroperatie was daar wel op gericht: een enkele keer kwam het voor dat de oren
naar beneden hingen, zoals ook bij honden van rassen, die staande oren be -
horen te hebben, wel eens het geval is. Om de stand van de oren in de gewenste
stand te krijgen werd de huid boven op het hoofd ingesneden. Vervolgens werd
de huid los geprepareerd van de schedel en een huidlap tussen de oren ver wij -
derd. De wondranden werden aan elkaar gehecht, waardoor de oren naar elkaar
en omhoog getrokken werden.60

57 Cadoux, La cavalérie brittanique, 180.
58 Garsault, Le nouveau parfait maréchal, 394.
59 Pichard, Manuel des haras, 196.
60 Garsault, Le nouveau parfait maréchal, 396.
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Operatieve ingreep aan de neus
Een laatste operatieve ingreep aan het hoofd, waarbij bedacht moet worden dat
deze, zoals alle operaties vóór ca. 1850, altijd zonder verdoving verricht werden,
zodat aangenomen mag worden dat de patiënt niet genegen zal zijn geweest
tijdens de ingreep stil te blijven staan, betreft het splijten van de neusgaten. Dit
werd al in de oudheid toegepast (Egypte 1400 v Chr.), omdat de paarden daar
toen niet met behulp van een bit gereden werden, maar met een neusriem, waar
de teugels mee verbonden waren. De laag zittende neusriem drukte de neus -
gaten dicht, waardoor ademnood optrad. Door de neusingang naar boven te
vergroten, werd dit voorkomen.61 Na de uitvinding van het bit was de splijting
van de neusgaten niet meer nodig. Om een andere reden werd het klieven der
neusgaten later toch weer toegepast. Zo schrijft De Buffon: ‘De huzaren en de
Hongaren splijten de neuzen van hun paarden om hen te verhinderen te hin ni -
ken in de oorlog; men beweert dat paarden waarvan de neuzen zijn gespleten niet
meer kunnen hinniken; ik ben niet in de gelegenheid geweest dat feit te veri fië -
ren, maar het lijkt mij dat ze alleen wat zwakker zullen hinniken’.62 Om dezelfde
reden werd in de Tweede Wereldoorlog bij muildieren, die tijdens nach telijke
patrouilles door te balken voortdurend contact zochten met hun soortgenoten,
de operatie ook nog toegepast.63 Aan het slot van dit hoofdstuk waarin de ver -
wondingen die de paarden opliepen ten gevolge van het directe oorlogsgeweld
en diverse ingrepen die speciaal bij krijgspaarden werden uitgevoerd, ter sprake
kwamen, zal er tot besluit van deze studie enige aandacht besteed worden aan
de houding van de militairen tegenover het lijden van hun paarden.

12.4 D I E R E N L E E D  E N  D I E R E N L I E F D E ,  D E  H O U D I N G
T E N  O P Z I C H T E  VA N  H E T  D I E R

Vele paarden die hun berijder in een veldslag waren kwijtgeraakt, zwierven in
de dagen na de slag in groepjes, meer of minder ernstig gewond, over het met
doden en gewonden bezaaide slagveld. Een tafereel dat op treffende wijze door de
Franse schilder John Lewis Brown (1829-1890) werd vastgelegd in zijn schil de rij
‘Lendemain’.64 Dat gewonde paarden aan hun lot werden overgelaten wanneer

61 Littauer, ‘Slit nostrils of equids’, 186; Van der Wal, ‘Gheslipnoeste en telde lijaerts’ 90; Egter
van Wissekerke, ‘Gheslipnoeste paarden’ 199.

62 De Buffon, Histoire Naturelle, 235.
63 Bruneau, ‘Equids in World War I’, 117; Mares, ‘The Royal Veterinary Corps’, 156.
64 In En Campagne (1895) van Jules Richard staat een aangrijpende beschrijving van het

afgebeelde: ‘De volgende dag leidt ons plotseling midden in de droefenis van het slagveld
[…] na de slag. Het lawaai is verstomd, de grote klappen zijn uitgedeeld; maar de verbrande
oogst brandt en de kapotte kanonnen liggen op de grond te midden van kadavers van bees -
ten en mensen. De overlevende paarden staan, angstig en ongerust in een groep bij elkaar,
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hun berijders gesneuveld waren, zoals in het bijschrift van het schilderij be -
schreven wordt, is op zich niet zo verwonderlijk. Maar dat er op het slagveld
überhaupt vrijwel niet naar gewonde paarden werd omgekeken, geeft vanuit
huidige perspectief toch een ontluisterend beeld van de wijze waarop met de
dieren werd omgegaan.

Daarom lijkt het aan het eind van dit werk op zijn plaats kort stil te staan
welke houding de mens in het verleden innam tegenover het dier. In de zeven -
tiende eeuw vergeleek René Descartes (1596-1650) vanuit een mechanistisch
wereldbeeld dieren met automaten. Ze kenden, volgens hem, geen rationaliteit
en handelden zonder te denken. Zij hadden wel zenuwen zoals hij bij secties
had kunnen aantonen, maar als ze al pijn konden voelen dan was dat toch niet
te vergelijken met wat een mens voelde. De mens had een lichaam en een geest
(gedachten, spraak en eventueel religieuze ideeën), het dier bezat alleen een
lichaam. Als een dier pijn kon lijden, dan wisten ze niet beter, ze waren het zich
niet bewust en voelden zich er niet anders door. Lijden eiste een hoge graad
van bewustzijn, volgens de religieuze opvattingen van die tijd en Descartes
wilde, zoals vele anderen, geen ruzie met de kerk.65 Voltaire (1694-1778) was het
ab soluut niet eens met de ideeën van Descartes. Waarom zou een dier de mid -
delen krijgen om gevoel op te wekken met de bedoeling dat het niets zou
voelen, vroeg hij zich af.

Aan het eind van de achttiende eeuw waren de meeste mensen het er wel
over eens dat paarden niet alleen hersenen hadden, maar ook gevoel, sommigen
dachten zelfs aan een paardenziel.66 Aan de superioriteit van de mens en zijn
plaats in de schepping werd niet getwijfeld, maar de verschillen tussen mens en

zonder berijder of geblesseerd. Ze hinniken, ze zoeken, ze roepen elkaar en komen bij
elkaar. Ze schrapen gulzig de kale vlakte af, ze kauwen op elkaars manen, ze smachten
naar de ruif en de trog van de kazerne. Waar zijn hun schitterende ruiters ? Waar zijn hun
oude vrienden die hen verzorgden, die hen leidden die van hen hielden? Zij zijn dood,
dood voor het vaandel en voor het vaderland’. Een afbeelding van het schilderij staat in
Egter van Wissekerke ‘Het militaire paard in de napoleontische tijd’, 423.

65 Kooijmans, Gevaarlijke kennis, 31; Eskens, ‘Geef het dier rechten’, 39; Persoonlijke mede -
deling B.M. Spruijt, professor ethologie en welzijn van dieren, Universiteit Utrecht.

66 Citaat bij Warner, Stubbs and the horse, 10. Zo zegt John Lawrence in A Philosophical and
Practical Treatise, I, 79: ‘The horse is endowed with such as we are compelled to deno mi nate
qualities of mind: namely, perception consciousness, memory, free-will; in these originate
love, hatred, fear, fortitude, patience, generosity, obedience, a limited sense of justice.
Therefore possesses an immortal and imperishable soul’. Ook John Wesley (1703-1791) een
bekend anglicaans predikant en fervent strijder tegen dierenmishandeling sprak in een
preek Free Thoughts on the Brute creation (1782) over een leven na de dood voor dieren en
beloofde hun ‘happiness suited to their state, without alloy [afbreuk], without inter rup -
tion, and without end’. Wesley was daarmee wel de enige belangrijke Christelijke leider met
dergelijke ideeën en velen beschouwden hem als een excentriekeling, maar zijn houding
wees toch op een veranderend perspectief in de houding ten opzichte van dieren. 
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dier werden eerder relatief dan absoluut geacht. ‘The whole is one family of one
parent’, schreef de grootvader van Charles Darwin, naturalist en dichter Erasmus
Darwin in 1794.67 En John Lawrence schreef: ‘The tempers of Horses, like those
of their masters, are various, endowed with the greater or less pro portion of
intelligence, sagity, and feeling; and it is but too often, the beast evinces the
greater degree of rationality’.68 De veranderende houding ten opzichte van die ren
leidde in Engeland uiteindelijk tot wetgeving en strafbaarstelling van en actie
tegen misbruik en wreedheid van wat we tegenwoordig ‘landbouw huis dieren’
noemen. Over gezelschapsdieren werd in de zogeheten Martin’s Act (1822) niet
gesproken. In 1824 werd de ‘Society for the Prevention of Cruelty to Animals’
opgericht en in 1840 door koningin Victoria met het predicaat ‘Royal’ begiftigd.
Engeland liep daarmee jaren vóór op de rest van Europa.69 In 1897 werd ‘Our
Dumb Friends League’ opgericht. Een instelling die zich vooral richtte op het
bevorderen van het welzijn van de vele werkpaarden in Londen. In 1902 wist zij
te bewerkstelligen dat iedere door paarden getrokken wagen van een emmer
met schoon water voorzien werd, om besmetting met kwade droes via de ge -
meentelijke watertroggen te voorkomen. In 1912 werd door de League ‘The Blue
Cross Fund’ (de tegenhanger van het Rode Kruis) opgericht, speciaal gericht op
het steunen van getroffen paarden in de Eerste Balkanoorlog (1912-1913). Ook
in de Eerste Wereldoorlog zou ‘The Blue Cross Fund’ een belangrijke rol spelen
bij de behandeling van gewonde en door malleus besmette krijgspaarden. In 1950

werd de lange victoriaanse naam ‘Our Dumb Friends League operating under
the sign of the Blue Cross’ simpelweg veranderd in ‘The Blue Cross’, onder welke
naam het nog steeds bestaat, terwijl haar zorgen inmiddels allang niet meer tot
paarden beperkt blijven.70

Hoe was de situatie in de Republiek en later in het Koninkrijk der Neder -
landen? Begin achttiende eeuw werden al enige volksvermaken als katknuppelen
(knuppels gooien naar een kat die in een ton zat), ganstrekken (de kop van een
levende gans trekken) en hanengevechten door locale overheden verboden.71

Dieren die direct economisch nut hadden en relatief veel waarde vertegen woor -
digden kregen hier in het algemeen een goede verzorging. Buitenlandse rei zi gers
viel het op dat Hollandse boeren evenveel zorg besteedden aan hun koeien als
Engelsen aan hun paarden. De koeien werden ‘s winters opgestald en bij slecht
weer kregen ze een dek op, wat in Engeland niet gebruikelijk was. ‘This makes

67 Citaat bij Warner, Stubbs and the horse, 9.
68 Lawrence, A Philosophical and Practical Treatise, I, 174.
69 http://www.animallaw.info/historical/articles/arukrspcahist.htm, 24 maart 2008.Tot de

oprichters van de SPCA behoorden Richard Martin, parlementslid bijgenaamd ‘Humanity
Dick’ en William Wilberforce (1759-1833), die zich ook al inzette tegen de slavernij in het
Britse rijk.

70 Porter, ‘From dumb friends’, 315-317.
71 Davids, Dieren en Nederlanders, 31.
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a very strange sight’, merkte de Engelse Sir John Carr in 1806 op, om er aan toe
te voegen ‘The Hollander [...] remarkable for his humanity [...] to the dumb
creation’.72 Waarom volgde Nederland Engeland niet na in de vorming van een
dierenbeschermingsvereniging en verdergaande wetgeving tegen mishandeling
van dieren? In Engeland was de toenemende gevoeligheid voor het lot van de
dieren vooral bij de werkende middenklasse ontstaan, die geen sympathie kon
opbrengen voor de ‘warlike traditions of the aristocracy’, zoals de jacht en
honden- en hanengevechten. In Nederland stond de adel niet bekend als
beschermheer van ‘warlike traditions’. Men jaagde wel maar niet zo ostentatief
als in Engeland, zodat de middenklasse ook niet zoveel reden had die levensstijl
te willen veranderen. Er was discussie noch spanning en dus bleef de roep om
verandering lange tijd uit. Het zou tot 1864 duren voordat hier een ‘Vereniging
ter voorkoming en beteugeling der kwelling en mishandeling van dieren’ op -
gericht werd.73

Maar zover was het anno 1800 nog niet. Opvallend is dat vrijwel nergens in
de militair historische literatuur blijk gegeven wordt van enige compassie met
het lijdende dier. Weliswaar werden duidelijk aan kwade droes lijdende dieren
wel gedood, maar dat gebeurde niet zo zeer om de dieren uit hun lijden te ver -
lossen, als wel om uitbreiding van de infectie onder de paarden tegen te gaan.
Er bestonden ook geen officiële legervoorschriften over wat er met gewonde
paarden diende te gebeuren. De beslissing daarover werd aan de bevelvoerende
officieren overgelaten. Na een veldslag bleven zwaar gewonde paarden achter
zonder dat iemand zich er om bekommerde. Dieren die zodanig gewond waren
dat ze militair gezien in de toekomst niet meer van nut zouden kunnen zijn, wer -
den, in plaats van uit hun lijden verlost, vaak aan hun lot overgelaten. Eigen lijk
werden dergelijke dieren beschouwd als nutteloze ‘machines’, die achtergelaten
konden worden, zoals in de hedendaagse oorlog een kapotte jeep of vracht wa gen.
Overigens moet hierbij wel worden opgemerkt dat het de gewone soldaten niet
erg veel beter verging.

Van de terugtocht uit Rusland in 1812 zijn de vreselijkste verhalen bekend
van soldaten die stukken vlees uit de billen van voor hen lopende paarden
sneden die dat door de ijzige koude nauwelijks merkten. Als een paard op het ijs
uitgleed en niet meer overeind kon komen, gebeurde het regelmatig dat, terwijl
het nog leefde, de buik werd opengesneden en de lever eruit gehaald werd, die
dan rauw en voorzien van wat kruitpoeder om hem wat pittiger te maken, werd
geconsumeerd.74 Op het consumeren van paardenvlees (hippofagie) stond
vanouds een taboe in de westerse wereld. Onder de paardenvolkeren in Azië
was het daarentegen volkomen normaal. De Franse revolutie betekende een

72 Citaat in Ibidem, 45.
73 bidem, 69.
74 Dumas, La cavalérie française du premier Empire, 171; Osché, Les chevaux de Napoléon, 165.
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keerpunt. Tijdens en na de revolutie werd volop paardenvlees gegeten. Ook tij -
dens de veldtochten werd veel paardenvlees en bouillon gegeten met toe stem ming
en op advies van Dominique Jean baron de Larrey, Chirurgin en chef de la
Grande Armée75 (1766-1842), omdat de soldaten zo sneller van hun verwon -
din gen herstelden. De mening in de Republiek der Nederlanden over het eten
van paardenvlees was afwijzend. Chomel: ‘[...] onder de Europeanen is geen
schrijver welke getuigd dat het zeker in smakelijkheid bij het Rundvleesch is te
vergelijken’ en Le Francq van Berkhey beschouwt paardenvlees ‘als den Men schen
onnut’. Maar het strategisch voordeel van hippofagie was vooral duidelijk op
het slagveld: het was er in overvloed en het was gezond, zolang het paard niet
aan malleus leed.76

Door de militairen werden de krijgspaarden in het algemeen niet als een levend
wezen met gevoelens van angst en pijn, maar als een soort machine beschouwd.
Was het door een blessure onbruikbaar geworden dan werd het op het slagveld
aan zijn lot overgelaten. Illustratief voor die houding is het relaas van generaal
graaf de Ségur die in zijn memoires een gebeurtenis optekent waarvan ‘le sou -
venir me touche encore’, zoals hij zegt. Zijn paard is door een kogel in de buik
getroffen en kan niet meer staan. De Ségur laat het dier, zonder er zich verder
om te bekommeren, achter en verwijdert zich met zijn zadel op zijn schouder
van het slagveld om zich bij zijn afdeling te voegen. Daar gaat hij ‘assez chagrin
de la perte de ma monture’ bij het vuur zitten. Dan hoort hij een klagelijk geluid:
zijn bijna dode paard is toch weer in de benen gekomen en achter zijn ruiter
aan gestrompeld. Het paard legt haar moede hoofd op Ségurs schouder. ‘Bij dit
laatste blijk van aanhankelijkheid werden mijn ogen vochtig, ik liefkoosde haar,
toen ze uitgeput van de poging mij te volgen, en omgeven door onze soldaten,
even verbaasd en bewogen als ik, viel en haar laatste adem uitblies’.77 Een ont -
roerend verhaal, maar het blijft natuurlijk vreemd dat een gevoelig man als Ségur
niet op het idee kwam zijn dodelijk gewonde paard uit haar lijden te verlossen,
maar het zonder zich er verder om te bekommeren, op het slagveld achterliet.

Dat soldaten kiezelsteentjes onder het zadel legden om wonden te veroor zaken
waardoor hun paard voorlopig niet bereden kon worden of spijkers in de hoefzool
sloegen om het kreupel te maken, waardoor ze niet verder met de troep op kon -
den trekken, is nog wel te begrijpen. Als je een grote kans loopt te sneu velen, is
het voorstelbaar dat je probeert dat te voorkomen. Maar dat door officieren
bevolen wordt van overtollige paarden de achillespezen door te hakken of de
ogen uit te steken, zodat ze ook voor de vijand onbruikbaar zijn, is nauwelijks

75 Aubry, Sainte-Hélène, II, 207: De Larrey werd op 12 april 1821 in het testament van Napo -
leon bedacht met 100.000 francs en door hem ‘L’homme le plus vertueux que j’aie connu’
genoemd.

76 Koolmees, ‘Hippofagie in Nederland 1850-1940’, 336.
77 De Ségur, Aide de camp de Napoléon, 353.
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voor te stellen.78 Het was letterlijk ‘de machine onbruikbaar maken’, zoals bij de
Moto-Guzzi-legermotoren een handgranaat ingebouwd was die, wanneer het
voertuig achtergelaten moest worden, tot ontploffing kon worden gebracht.79

Maar ook zonder deze opzettelijke verminkingen was het leven van een krijgs -
paard een aaneenschakeling van kwellingen, waar, op enkele uitzonderingen
na, geen aandacht aan besteed werd.80

Die uitzonderingen kwamen tot uitdrukking in poëzie, proza en beeldende
kunst aan het militaire paard opgedragen, waarbij ook werd stilgestaan bij het
dierenleed.81 Dieren in oorlog: ‘Möchte wissen, was die für Schuld haben [...]
Das sage ich euch, es ist die allergrösste Gemeinheit, dass Tiere im Krieg sind’,
laat Erich Maria Remarque in zijn onovertroffen oorlogsroman Im Westen
Nichts Neues een van zijn jonge hoofdpersonen uitroepen, wanneer een granaat
te midden van de paarden uiteen gespat is.82

Ik wil besluiten met de laatste woorden van W.F. Lichtenauer in zijn paragraaf
over militaire paarden in de napoleontische tijd: ‘Wij mogen deze medede lin gen
over de onschuldigste slachtoffers van caesarenwaan niet beëindigen zonder
een woord van medegevoel met hun lijden onder vermoeienissen, honger, lood
en veelal ondeskundige behandeling’.83

Het is een gelukkige omstandigheid dat in de moderne oorlogsvoering nog
slechts weinig dieren worden ingezet. Misschien moeten we dat zien als een
van de zegeningen van de ‘voortschrijdende beschaving’. Wellicht moet in die
geest ook wel gekeken worden naar de monumenten, die op vele plaatsen in de
wereld opgericht zijn ter nagedachtenis aan de dieren, die door hun ‘deelname’
aan de oorlog zijn omgekomen. Enkele voorbeelden. In Middleburg, Virginia
bevindt zich een gedenkteken voor de paarden die geleden hebben tijdens de
Amerikaanse Burgeroorlog.84 Recent werd een plaquette geplaatst in Maryland
ter nagedachtenis van het paard First Flight ‘for its vital role in Operation Desert
Storm’. In de omstreden Yasukuni Shrine (1957) in Tokio, waar ook de gesneu vel -
de militairen uit de verschillende oorlogen tussen 1904 en 1945 worden her dacht,
staat een beeld van een paard, waar op de sokkel te lezen staat Sen, Botsu, Ba,
Irei (Oorlog, Verloren, Paarden, Standbeeld) ter nagedachtenis aan de miljoen
paarden, die in die oorlogen gedood zijn. Interessant is overigens dat er zich in

78 Bidault, Les chevaux de l’armée, 100; Rieck, ‘Veterinäres aus dem Kriege’, 93.
79 Persoonlijke ervaring van de auteur tijdens diens zoektocht naar een nieuwe tweedehands

motor.
80 Rochas, Levensgeschiedenis van een kavallerie-paard.
81 Zie bijv. Viktor von Fritsch, Reiterleben in Lied und Bild (München 1895). 
82 Remarque, Im Westen Nichts Neues, 68.
83 Lichtenauer, De Nederlanders in Napoleons Garde d’Honneur, 90.
84 Afbeeldingen van gedenktekens in Virginia en op Capitol Hill in Washington DC staan in

Argos 29 (2003) 401, 409.
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Japan bij de ingang van vele honderden slachthuizen, walvisvaardershavens en
proefdierlaboratoria monumenten opgericht zijn voor de zielen van de dieren
gedood ten bate van de mens. Het merendeel dateert uit het eind van de twin tig -
ste eeuw, maar de oorsprong is waarschijnlijk terug te voeren op de prehistorische
tijden van het Shintoisme en de invoering van de Boeddhistische leer (zesde
eeuw), volgens welke het doden van dieren als zondig wordt beschouwd.85

Ter nagedachtenis aan de 350.000 paarden en 50.000 muildieren die in de
Boerenoorlogen (1899-1902) zijn omgekomen is in Port Elizabeth, Zuid-Afrika
een monument opgericht. Op de sokkel staat de volgende tekst: ‘The greatness
of a nation consists not so much in the number of its people or the extent of
its territory, as in the extent and justice of its compassion’.86 In Frankrijk staat
een monument ter herinnering aan de slag bij Cambrai (1917) waarbij aan
Engels-Canadese zijde 40.000 paarden (Regiment Fort Garry Horse) en het
nieuw gevormde Tank Corps met 476 tanks betrokken waren. Een monument
dat, net als de monumenten in België, niet uitsluitend ter nagedachtenis van de
omgekomen paarden opgericht is. Bij onze zuiderburen bevinden zich monu -
menten ter nagedachtenis van in oorlogen in België omgekomen militairen en
paarden te Kortrijk (Guldensporenslag, 11 juli 1302), Waterloo (panorama slag bij
Waterloo 18 juni 1815) en Namen (Eerste Wereldoorlog).87 Op 25 november 2004

werd in Londen een monument onthuld ter nagedachtenis aan al de paarden,
muildieren, honden, duiven, ezels, olifanten, kamelen, kanaries én vuurvliegjes,
die tijdens de twee wereldoorlogen dood waren gegaan, terwijl ze ‘dienst’ deden
voor het vaderland. Dit ‘Memorial to Animals in War’ waarvoor de Engelse jour -
nalist Jilly Cooper een van de initiatiefnemers was, kwam mede tot stand dankzij
de royalties van haar boek Animals in War (Berkshire 2000).88 In Duitsland,89 Fin -
land90 en mogelijk nog meer landen bestaan dit soort ge denk tekens. In Nederland
niet. Hier gedenken we slechts de tragische verdrinkingsdood (1979) van de Ame -
lander paarden91 en de droeve dood van ‘Het Peerd van Ome Loeks’.

85 Kast, ‘Memorial stones for the souls of animals’, 166-171; Katsuyama, ‘Monuments on the
death of animals’, 68-69; Manubu, ‘Legendary cemeteries and tombstones of dogs in Japan’,
50-57.

86 http://www.sa-venues.com/things-to-do
87 Mammerickx, ‘Hommage aux animaux blessés et tués, 159.
88 Dumon Tak, Oorlogsdieren, 183.
89 ‘Trakehner Standbild’ in Bad Pyrmont: ‘Wir Ostpreussen danken dem Pferde, unserem

treuen Freund in schwerer Zeit’. 
90 Ojala, Sodasta Seinäjoelle. Een in 1997 monument opgericht in Seinäjoki ter nagedachtenis

van de in de oorlog van 1939-1945 Finse paarden. 
91 Hoewel de boerenpaarden die vanaf 1824 op Ameland werden ingezet bij het bij scheeps -

ongelukken in de vaart brengen van de reddingsboot, natuurlijk geen oorlogstaak vervulden
en wat dat betreft enigszins buiten het kader van dit aan ten behoeve van de mens omgeko -
men paarden gewijde fragment vallen, stemt het toch tot voldoening dat in Nederland ter
nagedachtenis van de verdrinkingsdood van de acht paarden die in 1979 onder het oog
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12.5 C O N C LU S I E

De grote variatie die er bestond aan wapens (blanke wapens en vuurwapens)
gaf een evenredige variatie aan verwondingen te zien. De verwondingen die de
paarden in de strijd opliepen waren altijd gevaarlijk, doordat adequate hulp vaak
lang op zich liet wachten. Mede hierdoor trad vaak infectie op die in die tijd nog
niet effectief bestreden kon worden door het ontbreken van desinfec tantia,
chemotherapeutica en antibiotica. De ideeën die bestonden over wondgenezing
en infectie waren gebaseerd op de humorale pathologie. Via etter moesten de
kwade sappen uit het lichaam kunnen afvloeien, veelal via aangelegde ‘drach ten’.
De meest voorkomende behandelingen waren hechten, spoelen, branden en ver -
banden aanleggen. Operatieve ingrepen die regelmatig op militaire paar den
werden uitgevoerd waren castratie, en het couperen van staart en oren.

Hoezeer de soldaten ook werden omringd door gewonde en gesneuvelde
paarden, uit de militair historische literatuur blijkt nergens compassie met het
lijdende dier. Er bestonden geen voorschriften van hogerhand om dieren uit
hun lijden te verlossen. Pas in de laatste decennia is er meer aandacht gekomen
voor het lijden en sterven van honderdduizenden paarden die in oorlogen
werden ingezet en werden er in diverse landen monumenten voor deze dieren
opgericht.

van de camera tijdens de poging de reddingsboot in hevige storm in de vaart te brengen
met een monument herdacht zijn. Voorzover mij bekend de enige openlijke uiting van com -
passie die in Nederland bestaat ten opzichte van het dier, waar de mens volgens bij belse
teksten het rentmeesterschap dient te vervullen. 
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Standbeeld in de Yasukuni schrijn (1957) in Tokio. Reproductie uit Historia Medicinae Veteri-
nariae 9 (1984) nr. 1. Zie ook pagina 353.
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Tot besluit van mijn studie is het goed na te gaan welke conclusies eruit te trek -
ken zijn. De constatering dat ziekten van en de gezondheidszorg voor militaire
paarden, alsmede de personen die voor de veterinaire zorg werden ingezet in
de militaire geschiedschrijving een zeer geringe rol gespeeld hebben, blijft ver -
bazingwekkend. Hoe is het mogelijk dat een van de hoofdrolspelers in de
oorlogsvoering op deze punten vrijwel volledig genegeerd werd?

Een belangrijke reden hiervoor is dat de veterinaire historie, zeker in Nede r -
land, tot voor kort geen rol van betekenis speelde bij de historische onderzoeker.
Aangezien de ‘know how and what’ van de militaire historicus voor wat betreft
hippologische en veterinaire zaken zeer gering is, er zijn althans geen aanwij -
zin gen voor het tegendeel, werden deze onderwerpen in de militair historische
onderzoeken wijselijk niet aangesneden. Toch blijkt dat onderzoek tot opmer -
ke lijke vondsten te kunnen leiden, die een nieuw licht werpen op de uitkomst
van historische gebeurtenissen, zoals vaker het geval is wanneer onderwerpen
vanuit verschillende disciplines bestudeerd worden.

Als voorbeeld mag gelden het feit dat Napoleon bij vele gewonnen veldslagen
naliet de verslagen, vluchtende vijand te achtervolgen en volledig uit te schake -
len, zoals de cavalerie van Frederik de Grote dat deed. Mogelijk dat het feit dat
maarschalk Grouchy na zijn overwinning bij Ligny de verslagen Pruisen onder
maarschalk Blücher slechts op afstand volgde in plaats van achtervolgde, beslis -
send geweest is voor de afloop van de slag bij Waterloo een dag later. De reden
hiervoor was dat de Franse cavalerie niet beschikte over paarden die na enige
charges nog in staat waren een dergelijke achtervolging in te zetten. De kwaliteit
van de paarden van de Britse, Pruisische en de Russische cavalerie was, zoals de
Franse legerleiding ook zelf moest toegeven, eenvoudigweg beter.

Mijn onderzoek naar de rol die het paard in de militaire geschiedenis gespeeld
heeft en de ontwikkeling van de diergeneeskunde vanaf 1762 toen de eerste vete -
rinaire school in Lyon werd geopend, werd door twee gebeurtenissen in gang
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gezet. De eerste betrof het transcriberen van het dagboek van mijn betoud over -
groot vader generaal majoor Jan Egbert van Gorkum, geschreven tijdens de
beroemde honderd dagen, bij welke bezigheid vooral de teksten waarin paarden
ter sprake kwamen mijn bijzondere belangstelling trokken. De tweede was het
ontdekken van een monument in Winchester (Eng.) ter nagedachtenis van de
400.000 paarden die in de Boerenoorlogen waren bezweken. Deze twee gebeur -
tenissen vormden voor mij de directe aanleiding mij in het leven en lijden van het
militaire paard te verdiepen. Een belangrijk gegeven waar ik al vroeg in mijn
onderzoek op stuitte, was het feit dat de gezondheidszorg van het paard in de
militair-historische literatuur nauwelijks een rol speelt. Hoewel, tijdens de
oorlogsvoering in de periode die ik wilde onderzoeken, het paard zowel bij de
cavalerie en de rijdende artillerie als bij de artillerie-, de foerage- en de genietrein,
in enorm grote hoeveelheden werd ingezet, lijkt het alsof de vele honderd -
duizenden paarden slechts een te verwaarlozen kleine rol gespeeld hebben. Dit
gegeven maakte het onderzoek aan de ene kant natuurlijk wel moeilijker, maar
aan de andere kant was de uitdaging het te doen groter.

Terugblik
In twaalf hoofdstukken worden de diverse aspecten betreffende het krijgspaard
onderzocht, waarbij de nodige vraagstellingen beantwoord worden.

In de inleiding worden, na een korte beschrijving van de ontstaans ge schie -
denis van de dissertatie, de verschillende te behandelen onderwerpen opgesomd
met de bijbehorende vraagstellingen. In het tweede hoofdstuk wordt ‘de rol
van het militaire paard in de oorlogsvoering’ geschetst en besproken welke de
uitvindingen waren die voor het gebruik van krijgspaarden van belang zijn
geweest. Beginnend met de domesticatie, de uitvinding van het bit, het zadel,
de stijgbeugels, het buskruit en later het rookzwakke buskruit, en ten slotte de
snelvuurwapens, allemaal zaken die van invloed zijn geweest op een ander en
efficiënter gebruik van krijgspaarden. Daarnaast worden de tactische veran de -
ringen in het optreden van de cavalerie sinds Frederik de Grote van Pruisen en het
invoeren van de ‘militaire trein’ door Napoleon behandeld. Er werd gedeeltelijk
afgestapt van de zware cavalerie, terwijl de lichte cavalerie een belangrijke taak
kreeg bij de achtervolging van de vluchtende vijand, bij de verkenning en de
bescherming van voor- en achterhoede, zoals ze al in de tijd van Alexander de
Grote had gehad. De terugkeer van het ‘blanke wapen’ betekende een belang rijke
verandering voor het optreden van de cavalerie. De ‘kleine oorlog’ deed zijn
intrede met alle kenmerken van de guerillaoorlog, zoals die ook tegenwoordig
nog gevoerd wordt.

Het derde hoofdstuk heeft het ‘Krijgspaard’ tot onderwerp, waarbij aandacht
besteed wordt aan de verschillende eisen waaraan een krijgspaard moest vol doen,
afhankelijk van het wapen waarvoor het paard werd gebruikt. De verschillende
soorten cavalerie, de zware, de lichte en de liniecavalerie, vereisten alle een ander
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soort paard. Afhankelijk van de schofthoogte, de bouw en het temperament was
een rijpaard geschikt voor de ene of de andere soort cavalerie. Op haar beurt had
de rijdende artillerie weer paarden nodig die zowel als rijdier als als trek dier
konden worden ingezet. Voor de artillerietrein, de genietrein en de foeragetrein
werden trekpaarden gebruikt. Al deze verschillende soorten paarden deden bij
alle oorlogvoerende landen dienst, waarbij vaak de eigen, nationale rassen de
voorkeur genoten.

De verschillende paardenrassen passeren in hoofdstuk vier de revue. De vraag
of men al kan spreken van echte paardenrassen in de napoleontische tijd moet
ontkennend beantwoord worden. Iedere streek had zijn eigen paard en doordat
er betrekkelijk weinig contact was tussen die streken en dus weinig genen uit -
wis seling plaatsvond, ontwikkelden zich plaatsgebonden wel bepaalde typen van
paarden, maar aangezien er nog geen rasvoorschriften bestonden en geen stam -
boeken werden bijgehouden, was er geen sprake van rassen in de be te kenis die
wij daar tegenwoordig aan geven. Aan de hand van diverse contemporaine
schil de rijen en tekeningen hebben we een redelijk betrouwbaar beeld hoe
verte gen woordigers van de ‘rassen’ er vroeger uit hebben gezien. Van de bij de
cavalerie van de verschillende landen gebruikte paardenrassen stak onge twij feld
het Engelse volbloedpaard met kop en schouders (vaak ook letterlijk) boven
alle andere uit. Vriend en vijand waren het daar over eens. Het Normandische
paard was van nature een draver en daarom beter geschikt als koetspaard dan als
paard voor de cavalerie. Nederland leverde slechts weinig geschikte cava lerie -
paarden, hoewel het Friese en Gelderse paard een redelijk goede naam hadden.
Tussen de rassen bestond weinig verschil in gevoeligheid voor infectieziekten,
maar wel waren bepaalde rassen beter bestand tegen slechte weers omstandig -
heden en weinig of slecht voer.

In hoofdstuk vijf wordt nader ingegaan op het muildier dat als last- en trekdier
vooral in zuidelijke streken een belangrijke rol gespeeld heeft en nog speelt in
de oorlogsvoering. Buitengewoon sterk en sober en zeer vast ter been doet deze
paardenbastaard al drieduizend jaren dienst. De geringe vruchtbaarheid van de
muildiermerrie en de onvruchtbaarheid van de muildierhengst worden be -
spro ken en de waarschijnlijke oorzaak daarvan. Evenals het verschil tussen het
muildier en de muilezel en de onduidelijkheid van de nomenclatuur in het
spraak  gebruik van de leek. Het gebruik in de verschillende legers wordt besproken
en de voorschriften omtrent het hoefbeslag bij muildieren. Het belangrijkste
verschil tussen muildier en paard voor wat betreft gevoeligheid voor ziekten is
het snelle en dodelijke verloop van een malleus-infectie bij eerstgenoemde,
terwijl bij het paard de ziekte een chronisch verloop kent. Verder bestaan er
vanuit ana tomisch oogpunt bezien slechts weinig verschillen tussen het paard en
zijn bastaarden. Tot besluit van het hoofdstuk wordt nog enige aandacht ge schon -
ken aan het gebruik van trekossen, vooral bij het Franse leger. Een trekdier dat
door zijn traagheid problemen opleverde vooral tijdens de veldtocht naar Rusland
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in 1812 van Napoleon, voor wie snelheid juist een van de belangrijkste punten
was, waarvan het goed functioneren van het optrekkende leger afhankelijk was.

In hoofdstuk zes wordt het harnachement (het zadel en de tuigage) nader
onderzocht en de blessures die door niet goed passende zadels bij de cavalerie
en hamen bij de trekpaarden veroorzaakt werden. Het aantal paarden dat ten
gevolge van die blessures tijdelijk of blijvend niet geschikt was aan de oorlogs -
inspanning deel te nemen overtrof vele malen het aantal in de strijd verwonde
dieren. Veterinaire verzorging moest feitelijk uit preventieve maatregelen be -
staan, want wanneer eenmaal een ernstige zadeldrukking was opgetreden, was
het belangrijkste wat de genezing kon bevorderen het paard rust te geven,
hetgeen in het algemeen niet mogelijk was. Dit soort blessures trad veel vaker
op bij de Franse paarden dan bij de Engelse en Duitse. Voor een deel is dit
verschil on getwijfeld toe te schrijven aan het feit dat de Franse soldaten veel
minder ‘paardenmensen’ waren dan Engelsen en Duitsers, waarbij tevens een
rol speelde dat een groot deel van het hogere Franse kader, dat vanouds wel
hip pologische kennis bezat, vanwege de revolutie Frankrijk ontvlucht was of
tijdens diezelfde revolutie onder de guillotine zijn hoofd verloor.

Het hoefbeslag en de belangrijke rol die dat gespeeld heeft in de oorlogs -
voe ring staat in hoofdstuk zeven centraal. Gezien het feit dat lange veldtochten
zonder dat de paarden beslagen waren door overmatige slijtage van de hoeven,
zeker onder vochtige omstandigheden, feitelijk onmogelijk waren, zoals in oude
Romeinse bronnen wordt aangegeven, zorgde de uitvinding van het hoefijzer
rond de achtste-negende eeuw voor een uitbreiding van de mogelijkheid paar -
den gedurende langere tijd achtereen in te zetten. Onvoldoende voorraad aan
reserve-ijzers vormde tijdens langdurige veldtochten regelmatig problemen.
Afgezien van de beperking van de slijtage van de hoeven was het gebruik van
hoefijzers met kalkoenen (ijzeren uitsteeksels aan de onderkant van de ijzers) van
groot belang onder winterse omstandigheden. Veel van de narigheden waar onder
het Franse leger tijdens de terugtocht van de veldtocht naar Moskou te lijden had,
zijn terug te voeren op het ontbreken van ‘winterbeslag’. De stich ting van vete -
rinaire scholen had tot gevolg dat de werkzaamheden van de hoefsmeden, die
vóór die tijd ook optraden als paardenartsen, voortaan beperkt zouden blijven tot
het beslaan van de hoeven. Die splitsing in de bevoegdheden zou de eerste jaren
overigens een bron van strijd tussen de militaire veterinairen en de hoef smeden
vormen.

In hoofdstuk acht wordt dieper ingegaan op het functioneren van de ruiter -
scholen, waar al vóór 1762 onderwijs werd gegeven in de paardengeneeskunde en
die dus beschouwd kunnen worden als de voorlopers van de veterinaire scho len.
Ook in ons land bestonden dit soort scholen, verbonden aan de universiteiten
van Leiden en Utrecht. Vervolgens wordt de stichting van de eerste veterinaire
scholen onderzocht. De voornaamste aanleiding tot het oprichten ervan was, in
de meeste landen, overigens niet de belangrijke rol die het paard in de sa men le -
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ving speelde, maar de massale uitbraken van runderpest waar West-Europa door
geteisterd werd in de achttiende eeuw. De wieg van de diergeneeskunde stond in
Frankrijk, waar dankzij de vasthoudendheid van Claude Bourgelat in 1762 de eer -
ste veterinaire school in Lyon werd geopend. Direct al vanaf de ope ning mocht de
school zich verheugen in de komst van grote aantallen studenten, ook vanuit het
buitenland. Deze laatste categorie zorgde binnen enkele jaren voor de stich ting
van diverse gelijksoortige scholen in heel West-Europa. De paardengenees kun -
de was, bij gebrek aan inzicht in het optreden van besmettelijke ziekten en het
behandelen ervan en het ontbreken van goede medicijnen, nog weinig effectief,
maar op zoötechnisch gebied (voeding, verzorging, huisvesting, etc.) was zij zeker
van belang voor de gezondheidszorg van de legerpaarden. Qua acceptatie had -
den de Franse militaire veterinairen het aanzienlijk slechter getroffen dan hun
collegae in Engeland, Duitsland en later ook in Nederland, terwijl de ontwikke -
ling van het onderwijs, met uitzondering van Engeland, waar het niveau lager
lag, in de verschillende landen vergelijkbaar was. Ten slotte wordt in dit hoofd -
stuk uitvoerig stilgestaan bij de rol die de militaire paardenarts gespeeld heeft
bij de professionalisering en verwetenschappelijking van de beroepsgroep.

In hoofdstuk negen wordt de nodige aandacht besteed aan de verschillende
ziekteconcepten die het medisch en veterinair handelen bepaalden door de
eeuwen heen. Dat betreft dan vooral de humorale pathologie die stammend
uit de vierde eeuw v. Chr. gedurende ruim tweeduizend jaar het paradigma
vormde volgens welk de (dier)geneeskunde werd bedreven. Door ontdekkingen
op velerlei gebied (anatomie, fysiologie, botanie, entomologie, chemie) werden
geleidelijk de ideeën van de humorale pathologie ter discussie gesteld en gingen
plaats maken voor nieuwe ideeën.Van de vele therapieën die gebaseerd waren
op de humorale pathologie is het aderlaten de belangrijkste. Waarschijnlijk
vond dat echter zijn oorsprong in de wens van de oude Griekse medici het bloed
macro scopisch te kunnen onderzoeken, zoals door de Zweedse patho loog-hae ma -
toloog Fårhaeus als verklaring werd aangedragen. Naast het aderlaten vonden
ook het branden, scherp smeren, wortelsteken, fumigaties en etterdrachten hun
oorsprong in de humoraal pathologie. In de tweede helft van de achttiende eeuw
kwamen nog een tweetal nieuwe ziekteconcepten in zwang, de homeopathie en
het dierlijk magnetisme, die echter geen belangrijke rol hebben gespeeld bij de
behandeling van militaire paarden.

Volgens de humorale pathologie zou de kleur van een paard van invloed zijn
op het temperament van dat dier. Bepaalde kleuren of aftekeningen werden
gun stiger beoordeeld dan andere. In hoofdstuk tien wordt hierop nader in gegaan.
De reden dat bepaalde regimenten uitsluitend paarden van dezelfde kleur be re -
den berustte echter niet op humoraal-pathologische gronden, maar was een
tactische kwestie: van grote afstand kon de bevelhebber zien welk regiment zich
waar op het slagveld bevond. Het fokken op een bepaalde kleur is tegenwoordig,
op een enkele uitzondering na, nog net als vroeger gedeeltelijk een ‘jeu de na -
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ture’. Vervolgens wordt de verzorging van huid en beharing uiteengezet, waar -
bij de transpiratie in verband met de leer der humores een belangrijke rol
speelde bij de gezondheidsbewaring. Daarnaast wordt de gewoonte staart en
manen te scheren besproken en de bezwaren die daaraan kleefden.

In hoofdstuk elf worden de twee belangrijkste infectieziekten waar de mili -
taire paarden in de door mij onderzochte periode aan leden, behandeld. Dat zijn
de tegenwoordig nauwelijks meer bestaande paardenschurft veroorzaakt door
Sarcoptes scabiei var. equi en de evenmin in Europa nog voorkomende bac te riële
infectie malleus of kwade droes veroorzaakt door Burkholderia mallei. Aange -
zien de oorzaak van paardenschurft tot ver in de negentiende eeuw on be kend
was, ondanks het feit dat de veroorzakende schurftmijt al zo’n tweehonderd jaar
eerder was aangetoond, waren de ingestelde therapieën tegen schurft niet of nau -
welijks effectief. De oorzaak werd gezocht in inwendige kwalen of in on vol doen de
transpiratie, verkeerde voeding, huisvesting of slechte weersomstandigheden.

De oorzaak van malleus bleef nog langer onduidelijk, want pas eind negen -
tien de eeuw werd het oorzakelijke agens ontdekt. Wat bij malleus een extra
complicerende factor vormde, was het feit dat de ziekte zich op verschillende
wijzen kon openbaren. De belangrijkste twee vormen van kwade droes waren
de snot (la morve, glanders, Rotz) en de huidworm (farcin, farcy, Hautwurm)
die in niets op elkaar leken, maar zich soms wel tegelijk of achtereenvolgens
bij een paard konden openbaren. Ten gevolge van deze verschillen was het nog
moeilijker de oorzaak van de ziekte te achterhalen. Terwijl acute sterfte bij het
paard zeldzaam was, had de chronische infectie tot gevolg dat besmette dieren
zeer lang infectieus waren en de ziekte, wanneer geen bijzondere maatregelen
genomen werden, daardoor zeer lang in de legers problemen bleef geven. Effec -
tieve maatregelen bestonden uit het slachten van besmette en verdachte dieren en
het desinfecteren van stallen, drinkbakken en kribben. Therapeutisch beston den
er geen mogelijkheden, aangezien effectieve medicijnen, zoals antibiotica en
chemotherapeutica, nog niet ontwikkeld waren.

Aangezien de belangrijkste leverancier van paardenartsen aan het Franse
leger de school van Alfort was die niet in de besmettelijkheid van kwade droes
geloofde, had het Franse leger veel meer dan de legers van de geallieerden te lijden
onder de infectie. Aangenomen mag worden dat het Franse leger jaarlijks tien
tot vijftien procent van zijn paarden aan kwade droes verloor.

Malleus is, behalve voor het paard en in nog sterkere mate voor de ezel en
bas taarden daarvan, ook besmettelijk voor de mens. Toch is het verlies aan
man schappen betrekkelijk gering gebleven, omdat besmetting van paard op
mens niet makkelijk optreedt. Vooral paardenartsen, veterinaire studenten en
hoefsmeden behoorden tot de risicogroepen. Dankzij de ontwikkeling van mal -
leïne, oorspronkelijk ontwikkeld als therapeuticum maar uitsluitend bruikbaar
gebleken als diagnosticum, werd het eind negentiende-begin twintigste eeuw
mogelijk malleus uit de westerse wereld te doen verdwijnen.
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In het twaalfde hoofdstuk wordt uiteengezet welke verwondingen paarden kon -
den oplopen door de diverse houw- en steekwapens en de verschillende soorten
vuurwapens. De verwondingen waren zeer divers afhankelijk van het gebruikte
wapen. Terwijl wij tegenwoordig liever niet zien dat een wond gaat etteren en
trachten dat te voorkomen, werd dat in het verleden juist als gunstig voor de
genezing beschouwd. Overeenkomstig de humoraal pathologie moest het ‘kwaad’
uit het lichaam getrokken worden. Pus bonum et laudabile (goede en lof waar -
dige pus) werd beschouwd als goede balsem voor de wond. Wond ge ne zing per
primam (door hechting of pleister) werd echter indien mogelijk nagestreefd,
maar was vaak niet mogelijk ten gevolge van de geruime tijd die het duurde voor   -
 dat er tijdens of na een veldslag heelkundig ingegrepen kon wor den. Ver vol gens
wordt in dit hoofdstuk nog ingegaan op enige operaties die verricht werden om
uiteenlopende redenen, zoals castratie, staartamputatie, couperen van de oren
en splijten van de neus.

Ter afsluiting wordt ingegaan op de vraag hoe men het dier in het algemeen
en het paard in het bijzonder beschouwde: als een redeloze machine of als een
wezen dat gevoel had en pijn kon lijden en in hoeverre het antwoord op die
vraag van invloed was op de wijze waarop met dieren werd omgegaan. Bij het
beantwoorden van die vraag blijkt duidelijk dat er in het algemeen geen enkele
compassie bestond met het lijden van de militaire paarden.

Belangrijkste conclusies
De belangrijkste conclusie die uit het door mij verrichte historische on der zoek
getrokken kan worden, is dat in de militair historische literatuur de rol van de
veterinaire zorg voor het militaire paard in de oorlogsvoering vrijwel volledig
onbelicht is gebleven. Slechts bij hoge uitzondering kwam het paard ter sprake.
Zoals de historicus Keegan in zijn The face of battle aangaf dat hij de ‘gewone
soldaat’ een gezicht wilde geven, omdat in de meeste historische werken slechts
aandacht wordt besteed aan koningen, prinsen, bevelhebbers en generaals, zo heb
ik in deze dissertatie de aandacht willen vestigen op de rol, het leven en lijden
van het militaire paard, dat toch beschouwd kan worden als een van de be lang -
rijkste protagonisten in de oorlogen die in de afgelopen 2.500 jaar ge voerd
werden. Een rol die nu dankzij de verregaande mechanisatie van de legers, de
snelvuurwapens en de massavernietigingswapens vrijwel uitgespeeld lijkt te
zijn.

Uit dit onderzoek komt ook het belang naar voren van diverse uitvindingen
die in de loop der eeuwen gedaan zijn, welke grote invloed gehad hebben op de
effectiviteit van het gebruik van het paard. Gedacht kan hierbij worden aan de
uitvinding van en de latere verbeteringen aan het harnachement, de stijgbeugel,
het hoefijzer en de mogelijkheid door toenemende kennis van fokkerij en erfe lijk -
heid steeds meer gespecialiseerde paarden te fokken. Terwijl de uitvinding van
het buskruit en de grote verscheidenheid aan vuurwapens die daaruit voort ge -
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komen is, ook van grote invloed geweest is op de wijze waarop het paard werd
ingezet. Belangrijk voor de effectievere inzet van paarden waren natuurlijk ook
de tactische vernieuwingen die door grote veldheren als Frederik de Grote en
Napoleon werden ingevoerd die pas mogelijk werden nadat de fokkerij van
geschikte paarden van overheidswege georganiseerd was.

Omdat voor deze dissertatie niet alleen de rol, maar ook het leven en lijden
en de veterinaire verzorging van het militaire paard onderzocht zijn, ligt het voor
de hand ook aandacht te schenken aan de invloed van de ontwikkeling van de
paardengeneeskunde, de stichting van de veterinaire scholen en het functio ne ren
van de militaire paardenartsen. Welke vooruitgang is er geboekt in de medische
begeleiding en verzorging van het paard dankzij de ontwikkeling van de paar -
dengeneeskunde vanaf het midden van de achttiende eeuw? Het antwoord op
deze vraag is niet eenvoudig te geven. Dat het optreden van de militaire paar den -
artsen in de achttiende en negentiende eeuw, in onze ogen, geen opzienbarende
verbetering betekende voor de militaire paarden kan aan diverse factoren ge -
weten worden. In de eerste plaats aan het feit dat de paardengeneeskunde, net als
de humane geneeskunde, nog in belangrijke mate gebaseerd was op de ideeën uit
de humorale pathologie, waardoor de ingestelde therapieën weinig effectief, ja
vaak zelfs schadelijk voor de patiënt waren. Weliswaar geloofde men in het al ge -
meen wel aan de waarde en het nut van de toegepaste therapieën, maar langzaam
aan groeiden toch de twijfels aan de onomstredenheid van de humorale patho -
logie als paradigma van de toenmalige medische en veterinaire wetenschap.
Vooral nut of nadeel van het aderlaten werd in veterinaire handboeken al lange
tijd bediscussieerd. Daarnaast was de positie van de Franse paardenarts in de
militaire hiërarchie dermate ondergeschikt dat zijn aanbevelingen die vooral op
zoötechnisch gebied (voeding, stalling, verzorging en dergelijke) wel degelijk
nuttig waren, in het algemeen door zijn meerderen (de officieren) niet werden
opgevolgd. De samenwerking met de militaire hoefsmeden was ook verre van
ideaal, aangezien dezen door de komst van de abituriënten van de veterinaire
school van Alfort hun werkterrein aanzienlijk kleiner hadden zien worden.
Bovendien waren ze van mening dat hun praktische kennis veel nuttiger was
dan de theoretische ballast die de ‘artistes vétérinaires’ met zich mee droegen.

Zoals zeker is dat het gebruik van paarden in de oorlogsvoering een grote rol
gespeeld heeft bij de oprichting van vele veterinaire scholen in de achttiende eeuw
en bij de verwetenschappelijking en de professionalisering van de dier genees -
kunde in het algemeen, zo is even zeker dat een, dankzij een goede veterinaire
verzorging, gezond en geschikt militair paardenbestand een belangrijke invloed
zou kunnen hebben op de slagkracht van een leger. De vraag is in hoeverre de
militaire paardenartsen daar daadwerkelijk een grote rol bij hebben gespeeld.
Een vraag, die in 1811 ook al werd gesteld door de Franse generaal de Préval, in -
specteur-generaal van de cavalerie, en door hem ontkennend beantwoord werd.
Op basis van de onderhavige studie ben ik het met hem eens. De stand van de
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medische en in het kielzog daarvan van de veterinaire wetenschap was rond
1800 nog niet van dien aard dat bij infectieziekten effectief kon worden opge -
treden, enerzijds ten gevolge van het ontbreken van anti-bacteriële medicijnen
en anderzijds vanwege het feit dat het bestaan van infectieuze ziekten nog geen
algemeen geaccepteerd gegeven was. Wel effectief was de ook tegenwoordig
nog steeds toegepaste ‘stamping-out’-procedure die al in de achttiende eeuw
werd toegepast. Het inzicht dat bij de meeste legers, met uitzondering van het
Franse, bestond dat bij epizoötieën het isoleren en opruimen van verdachte of
besmette dieren een nuttige maatregel was, was op grond van wetenschappe -
lijke argumenten tot stand gekomen.

De ideeën over wondbehandeling, in oorlogstijd uiteraard een belangrijk
onderdeel van de diergeneeskunde, verschilden al niet veel van de huidige
inzichten en waren op grond van praktijkproeven (Wolstein e.a.) tot stand ge -
komen, maar door het ontbreken van effectieve medicamenten als antibiotica en
chemotherapeutica lieten de resultaten vaak te wensen over. Op zoötech nisch
gebied (voeding, stalling, training, selectie en fokken van geschikte paarden)
speelden de militaire paardenartsen zeker een belangrijke rol. Nadelig werkte
hierbij echter het feit dat hun gezag gering was en hun aanbevelingen door de
boven hen in rang staande officieren gemakkelijk genegeerd werden.

Zoals uit dit proefschrift naar voren komt, waren kwade droes en paarden -
schurft de belangrijkste infectieziekten die bij de legerpaarden voorkwamen.
Beide ziekten konden pas aan het eind van de negentiende eeuw effectief be -
streden worden, nadat de veroorzakers geïdentificeerd waren en een effectieve
bestrijdingswijze werd toegepast. Dat laatste was, voorzover het de malleus
betreft in de meeste legers al wel het geval, maar in het Franse leger bleef men
zeer lang de ideeën van de spontanéisten aanhangen, waardoor de besmetting
van de Franse legerpaarden onbeperkt bleef voortduren.

Een andere belangrijke oorzaak voor het enorme verlies aan paarden was de
slechte kwaliteit van het harnachement (vooral bij het Franse leger), die meer
slachtoffers eiste dan door oorlogshandelingen opgelopen verwondingen. In
vergelijking met het Britse en Duitse leger was de Franse cavalerie, voor wat
be treft de geschiktheid van de tot haar beschikking staande paarden, aanzienlijk
in het nadeel omdat het Normandische paard, dat bekend stond als uitstekend
koetspaard, maar als een matig galoppeur, verre de mindere was van de Engelse
volbloed. Te enthousiast kruisen van de Franse paardenfokkers (anglomanie)
van de goede Franse paarden met die volbloed in de tweede helft van de acht -
tiende eeuw had geresulteerd in een algemene degeneratie van het Franse
rijpaard. Pogingen deze ontwikkeling terug te draaien werden door Napoleon
wel ondernomen, maar zowel door een gebrek aan goede dekhengsten, die in
de woelige revolutietijd waren verdwenen en door gebrek aan tijd (het fokken
van een nieuw geschikt krijgspaard vergt vele jaren), zou het te lang duren
voordat dit vruchten af zou werpen. Ten slotte heeft wellicht ook nog een rol
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1 Van Nimwegen, ‘Deser landen crijchsvolck, 62.

gespeeld dat terwijl in Engeland en Duitsland vrijwel iedereen wel ervaring
had in de omgang met rijpaarden, dit in Frankrijk, waar vooral met koets paar -
den en trekossen gewerkt werd, veel minder het geval was.

Dat Napoleon ondanks al deze negatieve factoren toch uiterst succesvol was
bij zijn optredens op de Europese slagvelden, zal voor een belangrijk deel toe -
geschreven kunnen worden aan zijn tactische inzicht, zijn militaire genie en zijn
uitstekende generaals. Maar dat hij in de ogen van diverse van zijn hoog geplaatste,
naaste medewerkers geen ‘paardenman’ was en meer van zijn paar den eiste dan
redelijkerwijze verwacht mocht worden, zal er naar alle waarschijnlijkheid toe
hebben bijgedragen dat hij uiteindelijk zijn ‘Waterloo’ vond. De enorme ver lie zen
aan paarden door slechte voeding, te zwaar werk, te lang durende veldtochten,
het inzetten van te jonge, ongetrainde en onge schik te paarden en het niet naar
minderen met meer hippologische kennis willen luisteren, zullen daar een rol
bij hebben gespeeld.

Nader onderzoek
Hoewel de militair veterinaire historie, voor wat betreft het daadwerkelijk in -
zetten van paarden in de oorlogsvoering, gelukkig bijna letterlijk historie is,
blijven er voorlopig nog voldoende onderzoeksmogelijkheden bestaan om deze
tak van geschiedschrijving te beoefenen. Te denken valt aan de remontering van
het Nederlandse leger, de fokkerij van het Nederlanse krijgspaard, de func tie van
militaire dierenartsen in later tijd, biografisch onderzoek naar bijzondere per -
sonen als bijvoorbeeld Geisweit van der Netten die in de Nederlandse veterinair
militaire geschiedenis toch wel een bijzondere plaats heeft ingenomen en het
functioneren van de militaire veterinaire dienst in Nederlands-Indië. Kwesties
die in het door mij verrichte onderzoek door de ‘embarras du choix’ aan onder -
werpen nog onvoldoende belicht zijn en nader uitgediept zouden kunnen
worden.

Alhoewel het moeilijk valt te bewijzen, veronderstel ik dat de slechte behan -
de ling van paarden in de Napoleontische tijd en de meer recente oorlogen
verband houdt met een fundamentele verschuiving in de militaire organisatie.
Zoals door Van Nimwegen is beschreven werd de legerorganisatie tot de late
achttiende eeuw gekenmerkt door haar particuliere karakter; na de Franse
Revolutie vond in hoog tempo een proces van verstatelijking plaats. Door de
garantstelling van particuliere ondernemers kreeg de staat in west- en midden
Europa meer invloed op de instandhouding van het leger. Meer financiële
zekerheid betekende een meer betrouwbare inzet en minder kans op desertie
en muiterij.1 Het ligt voor de hand dat zolang een paard particulier eigendom van
de ruiter was, deze er belang bij had zijn kostbare dier goed te verzorgen. De
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verschuiving van beroepslegers samengesteld uit vrijwilligers met paarden in
particulier bezit naar legers gebaseerd op gedwongen dienstneming met paar den
als eigendom van de anonieme staat, maakt het begrijpelijk waarom negen tiende-
eeuwse militairen in het algemeen slechter voor hun paarden zorgden dan hun
achttiende-eeuwse voorgangers. Bovendien wilden de eerstgenoemden vaak
hele maal geen soldaat worden en probeerden zij zich op alle mogelijke manie ren
aan de dienst te onttrekken. De veronderstelling dat de behandeling van paar -
den verslechterde omdat deze dieren niet langer particulier eigendom waren,
past in Van Nimwegens these over verstatelijking van het leger, maar zou op
basis van nader onderzoek verder moeten worden uitgewerkt.

Naar de inzet van dieren in het leger als onderdeel van een breder onderzoek
naar de mens-dierrelatie is ook nog veel onderzoek mogelijk en gewenst. Wel -
licht verdient het aanbeveling dit onderzoek multidisciplinair te verrichten,
omdat juist samenwerking tussen dierenartsen en militair historici op dit zo
veelzijdige terrein extra vruchtbaar zal kunnen blijken te zijn.
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From glanders to worse. Use and veterinary care of horses in the army (1762-
1874)

My research regarding the function of the horse mentioned in the literature of
military history, and the development of equine medicine in particular since 1762,
when the first veterinary school was opened in Lyon, occurred as a result of two
happenings. The first was the transcription of the diary of my great-great-great
grandfather, General Jan Egbert van Gorkum, written during the famous Hun -
dred Days War, which began with Napoleon’s flight from Elba and ended with
the Battle of Waterloo; in the diary the subject of horses was of particular interest
to me. The second was my discovery of a monument in Winchester, England,
in memory of the four hundred thousand horses which perished during the
Boer War. These two matters gave me direct cause to concentrate on the life and
suffering of the military horse.

An important point I discovered early in my research was the fact that vete -
rinary care for the horse seems to play a very small role in military historical
literature. However, on the battle field in the period I wished to research, the
horse was used a very great deal by both the cavalry and artillery, but the hun -
dreds of thousands of horses used are hardly given a mention. This fact made the
research very difficult, but it was on the other hand a task all the more chal -
lenging. In the twelve chapters of my dissertation various aspects regarding the
horse in time of war are high lighted, and the various questions regarding them
answered.

In the introduction a summary of the history of the dissertation is given, and
the various subjects are summarised with the appropriate questions.
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In the second chapter ‘The role of the military horse in times of war’ is described
and discussed, and which inventions occurred that were of importance for the
horse used in warfare.

The beginning of the domestication of the horse, the invention of the bit, the
saddle, the stirrups as well as the invention of gunpowder all had an influence
on the efficient use of horses in times of war. Besides the tactical changes of the
cavalry since Frederick the Great of Prussia, the introduction of the ‘military train’
by Napoleon is discussed. The heavy cavalry was partially abandoned whereas
the light cavalry assumed an important task in pursuing the fleeing enemy as did
the practice of scouting, and the protection of the ‘avangarde’/rear guard, prac -
tised as it was in the period of Alexander the Great. The return of ‘steel’ caused
an important change in the functioning of the cavalry. The ‘petite gueurre’ came
with all the characteristics of guerilla warfare, which is also practised at present.

The third chapter deals with ‘The War Horse’ is the subject and attention is
given to the various expectations of the horse in times of war, irrespective of
the regiment which used horses. The various types of cavalry: the heavy and the
light cavalry and the front line cavalry, each required a different breed of horse.
The size, the general make up and the temperament of a horse all determined
the suitability for a particular type of cavalry. Similarly the Horse Artillery
required different types of horses, which could be used by riders as well as for
freight. For the artillery train, the engineering train and the ‘fourage’ train
(foraging party), draught horses were used. All these different types of horses
had different functions in different countries at war, and local breeds were
frequently used by preference.

Chapter four contains information regarding different breeds of horses. In
Napoleonic times no specific breed was used. Every region had its own type of
horse, and as there was little movement between regions not much cross breed -
ing occurred. However, some cross breeding did take place regionally, but as
there were as yet no laws regarding keeping records of horses, one cannot really
refer to breeds in the same way as today.

As a result of several contemporary paintings and drawings one has a re -
liable idea of the physical appearance of various breeds. Looking at the cavalry
of dif ferent countries it is very clear that the English thoroughbred was by far
the best. Friend and foe were in agreement regarding this. The Norman horse
was a trotter by nature, and therefore more suitable for pulling carriages than
as a horse for the cavalry.

The Netherlands supplied few suitable cavalry horses, but the Friesian and
Gelder horses had reasonably good reputations. There was little difference in
susceptibility to infections between the different breeds, but some were more
likely to be affected by weather conditions and the quality of feed supplied.
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In chapter five the mule is discussed: a cross between a horse and a donkey.
This animal was used for draught and pack purposes, particularly in southern
regions, and had an important function in times of war. Extremely strong and
placid, and exceptionally firm on foot, this animal performed an important
task in the course of three thousand years. The facts that the mule mare was not
very fertile and the mule stallion’s infertility are discussed, and the probable
reasons for these, as well as the difference between mule and hinny, and the un -
clear nomenclature in the language of the layman. The manner in which the
various regiments used mules and the regulations regarding horseshoeing is
also discussed.

The most important difference between mule and horse regarding sensitivity
for diseases is the quick and fatal development of a malleus infection with the
former, whereas with the latter it is more chronic. Apart from that, from an
anatomy point of view there is little difference between horse and the cross
between horse and donkey.

To conclude the chapter some thought is given to the ox used for draught,
especially by the French army. It gave many problems because of its slow pace,
especially during Napoleon’s Russian campaign in 1812, when speed was one of
the most important considerations, as the efficient functioning of the army
was dependent on it.

In chapter six the harness, the saddle and tack are discussed, and the injuries
caused by ill fitting saddles with the cavalry, and of collars with the draught
horses. The number of temporary and permanent injuries was many times
greater than the number of injured animals on the battle field. Veterinary treat -
ment should be of a preventative nature, since as soon as serious and damaging
saddle pressure occurred the most important cure should be to give the horse
rest, which was mostly impossible. Noteworthy is that these injuries occurred
more with the French horses than with the German or English; without a doubt
because the French soldiers were less horse orientated than the English and the
Germans. In addition, the fact that most French aristocrats, (who did indeed
know a great deal about horse) had fled from France because of the revolution
or lost his head under the guillotine during the Revolution, had an influence.

In chapter seven the horseshoe is dealt with and the important role it played in
times of war. Considering the fact that during long journeys the hooves wore
out quickly without horseshoes, especially in wet conditions, as is indicated
during Roman times, the invention of the horseshoe in about the 8th-9th century
ensured that horses could be used for much longer periods. Insufficient sup -
plies of spare horseshoes caused regular problems during long journeys. Apart
from less wear and tear on the hooves the use of horseshoes with cogs and studs
was very important in winter conditions. Indeed, much of the suffering of the
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French army during the retreat from Moscow was caused by lack of horseshoes
unsuitable for winter conditions.

Chapter eight discusses veterinary education and military horse doctors. Riding
schools, where long before 1762 equine management was taught, could be
regarded as the forerunners of the veterinary schools. Also, in The Nether lands
these schools existed very early on, in the universities of Leyden and Utrecht.

Next the establishment of the first veterinary schools is examined. The most
important reason for establishing these was not because of horses but because
of the massive outbreak of cattle plague which ravaged Western Europe in the
18th century.

The ‘cradle’ of veterinary medicine was in France, where as a result of the
determination of Claude Bourgelat the first veterinary school was opened in
1762. Immediately after the opening the school welcomed large numbers of
students, including from other countries. Within a few years several of other
veterinary colleges opened all over Western Europe.

Until then the medical care for horses was not very effective because of
knowledge and suitable medicine for infectious diseases. However, the health
care taken of horses from a zoological point of view, food, care, housing etc.,
was realised to be of definite importance. The establishment of veterinary
schools meant that farriers, who had hitherto also acted as horse doctors, now
only dealt with shoeing. The split resulted in discord between the veterinary
surgeons and the farriers.

The acceptance of the French military veterinary surgeons was less enthu si astic
than was the case with their counterparts in England and Germany, and later in
The Netherlands. The development of veterinary education was comparable in
all countries, except for England.

Chapter nine gives an account of research about various diseases, which de ter -
mined medical and veterinary concepts and treatments throughout the ages.
This applies particularly to the pathology which originated four centuries B.C.
For more than two thousand years the humoral pathology was the paradigma,
the undisputed general situation from a scientific point of view, by which the
veterinary medicine was applied. The main debate was on the question whether
a disease was infectious or could develop spontaneously.

In Alfort the infection of glanders were not agreed about, but as Alfort was
the most important supplier of horse veterinary surgeons, the French armies
suffered a great deal more from infections amongst its horses than was the case
in other neighbouring countries. It is widely accepted that the French army
lost annually ten to fifteen percent of its horses as a result of glanders.
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In chapter 10 the ideas about the importance of the various colours of the horse
are discussed. The colours of the horse as well as the care for skin and hair were
integrated in the humoral pathology. The temper and character of horses could
be predicted by its colour. The proper treatment of skin and hair was an essential
part of the health care.

The two main infectious diseases in horses, which caused significant losses in
the number of available army horses were scab and malleus. Chapter 11 gives
an account of both diseases. ‘Malleus’ is not only infectious for to the horse,
(and even more so for the donkey, and the cross between horse and donkey), but
also to humans. However, the loss of human lives was minimal, as horses do not
infect the humans easily. However, veterinary surgeons, veterinary students
and farriers were amongst those who were most at risk.

In the period of my research biological warfare by means of ‘Malleus’ in fection
is not a concern. This was, however, of concern during the American Civil War.
As a result of the development of malleine (originally developed for therapeutic
purposes but apparently only used for diagnoses) ‘Malleus’ disappeared about
the end of the 19th century – the beginning of the 20th century.

Chapter 12 studies the injuries that could be inflicted by steel. The wounds were
extremely varied, depending on the weapons which inflicted the injuries. Whereas
these days we do not like to see a wound becoming septic and festering, and we
try to prevent this, in the past this was regarded as a suitable cure. The ‘evil’
had to escape from the body. ‘Pus bonum et laudabile’ (good praiseworthy pus)
was regarded as a suitable medicine for the wound. The treatment of wounds
‘per primam’ (stitching or use of plasters) was sought after, but was frequently
impossible as a result of the time factor involved during or after a battle.

In addition, in this chapter operations performed for various reasons, such
as castrations, tail amputations, docking of ears and splitting of noses, are
discussed.

Finally, the question of how animals generally, and especially horses are re -
garded: as an unreasoning, unfeeling machine, or a creature which has feeling,
whether it could suffer pain? The extent to which answers to these questions had
influenced the manner in which the animals were treated, is discussed. It appears
that generally there was no compassion for the suffering of military horses.

The most important conclusion which can be drawn as a result of my historical
research is that the role of the military horse in times of war is minimal in
literature. For the horse to be mentioned is a great exception. As the historian
Keegan indicated in The face of battle where he wanted to give attention to the
ordinary soldier, as in most literature works only kings, princess, commanders
and generals are mentioned, I wanted to pay attention in this dissertation to the
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function, the life and the suffering of the military horse. Horses were amongst
the most important protagonists in war during the last two thousand five hun -
dred years. As a result of the mechanisation of armies, fire arms and weapons
of mass destruction, horses have now hardly any significance in times of war.

In my research the importance of various inventions in the course of centuries
comes to the fore, all of which having a great influence on the ef fec tiveness of the
use of horses. Thought can be given to the later improvements of the harness,
the tack, the stirrup, the horseshoe, and the increasing knowl edge about specia -
lised horse breeding. The invention of gunpowder and the great variety of fire
arms which appeared also had a great influence on the involve ment of horses.
Important for the effective use of the horse were the changes in war tactics as
introduced by great commanders such as Frederick the Great and Napoleon,
possibly as a result of the organised breeding of suitable horses.

As this dissertation does not only concern research on the function of the mili -
tary horse, but also its life, its suffering and veterinary care, it is also appropriate
to pay attention to the influence of the development of equine vete rinary knowl -
edge, the establishment of veterinary schools and the functio ning of military
horse veterinary surgeons.

What progress has been made in medical support and care of the horse as a
result of the advance of equine veterinary knowledge since the middle of the
eighteenth century? The answer to this question is difficult to give. That the
ap  pearance of the military equine veterinary surgeon in the eighteenth and
nine teenth centuries occasioned no noteworthy improvement for the military
horse can be attributed to diverse factors. Firstly, the fact that equine veterinary
knowledge, as was the case with human medical knowledge, was largely based
on ideas stemming from humoral pathology, as a result of which the treatment
had frequently little effect, and indeed could be harmful for the patient. Besides,
the hierarchical position of the military veterinary surgeon was so low that his
instructions and advice given, mainly on zoological matters (feed, housing,
care etc.) although extremely useful, were mostly ignored by his superiors. The
cooperation of the farriers was also far from ideal as the importance of their
role had considerably decreased with the introduction of the Alfort School.
The former were of the opinion that their practical knowledge was far greater
than the theoretical knowledge introduced by the ‘artistes veterinaires’.

In this dissertation, it is also highlighted that glanders and horse scab were
the most frequent infectious diseases which affected the military horse. Both
diseases could be effectively fought towards the end of the nineteenth century,
when the causes were identified and effectively treated. Most military forces
treated the diseases effectively, but in the French army the infections lasted, as
the French were of the opinion that the diseases appeared spontaneously; they
did not accept the diagnosis,and thought that treatment was therefore not
necessary.
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Another cause for the enormous loss of horses was the poor quality of the
harness, especially in the French forces, which caused more casualties than war
wounds.

Compared to the British and German armies the French cavalry was at a
disadvantage regarding the suitability of the horses which were available to
them. The Norman horse was famous for its suitability for carriages, but far less
suitable on the battle field than the English thorough bred. The enthusiastic cross
breeding of these thoroughbreds performed by the French in the eighteenth
century resulted in the degeneration of the French horse. Attempts were made
by Napoleon to rectify this, but during the restless period of the French Revo -
lution the suitable stallions disappeared, and as a result of lack of time (the
development of new suitable breed requires many years), it took too long for
the work to take effect. Lastly, the fact that most English and Germans had
experience with mounted horses, and the French mainly had knowledge
regarding draught horses and oxen worked Napoleon.

That Napoleon was extremely successful in the European battle field, in spite
of the negative factors, can be mainly attributed to his tactical insights and his
excellent generals, but this is not of consequence regarding this research. The
fact that he was no authority on horses, and that he expected more of horses
than was reasonably acceptable probably contributed to the fact that he finally
found his ‘Waterloo’. The enormous loss of horses as a result of bad food, work
which was too hard, the long campaigns, the introduction of horses which were
too young, untrained and unsuitable, and refusing to listen to inferiors who
had greater knowledge, will all have been contributory factors.
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