
HET MILITAIRE PAARD IN DE NAPOLEONTISCHE TIJD

J. Egter van Wis se ker ke

Kohnstammlaan 15, NL-2105-SB Heem ste de, Ne der land

INLEI DING

Onder de fa mi lie pa pie ren van de au teur be vin den

zich tal rij ke do cu men ten uit de na la ten schap van zijn

bet be to ver groot va der ge ne raal-ma joor Jan Egbert van

Gor kum (1780-1863) die tij dens de slag bij Wa ter loo als 

ma joor deel uit maak te van de ge ne ra le staf van Wil lem

Fre de rik Prins van Oran je, de la te re ko ning Wil lem II

(zoon van de in Bel gië be ter beken de Wil lem I). Van de

woe li ge pe ri o de rond die ge denk waar di ge zon dag 18

juni 1815 heeft hij uit ge breid ver slag ge daan in een dag -

boek. Zeer re a lis tisch zijn de be schrij ving en hoe hij te

paard het slag veld moest over ste ken om be ve len van de

ge ne ra le staf aan de di ver se on derd elen over te breng en

ter wijl ka nong ebul der en in slaan de mor tier gra na ten zijn

le vens ge vaar lij ke toch ten be ge leid den en af schu we lijk

ver mink te sol da ten en paar den zijn weg kruis ten.

Het trans cri be ren van dit dag boek was voor de au -

teur van dit ar ti kel de aan lei ding om zich te verd ie pen

in de veel zij di ge rol die het paard in de na po le on ti sche 

tijd ge speeld heeft; een rol ove ri gens die het ge du ren de 

3000 jaar ver vuld heeft, van de tij den van de Scyt hen

uit de Azi a ti sche step pen tot en met de Twee de We rel d -

oor log. Het le ven en lij den van het mi li tai re paard wor den 

be schre ven zo als ze uit de ar chief stuk ken en li te ra tuur,

van uit ve te ri nair-his to risch per spec tief be zien, naar

vo ren ko men. Ter il lu stra tie zijn ook  enk ele pas sa ges uit 

het dag boek op ge no men.

HET MI LI TAI RE PAARD

Bij het on der zoek naar de rol van het paard bij de be -

re den wa pens (ca va le rie, ar til le rie en de ma rechaus see)

en de trek paar den van de ar til le rie en de trein (voor ba -

ga ge, mu ni tie en ge nie) is het op val lend dat er zo wel in

de con tem po rai ne als in de he den daag se li te ra tuur nau -

we lijks over paar den ge spro ken wordt.

Blad zij den vol zijn er ge schre ven over de uni for -

men, die met de re gel maat van de klok van een nieuw

tres je, kwast je of knoopje of an der ver sie ring etje

voor zien wer den. Zo als te gen woor dig de uni for men

van het Ne der land se le ger door de cou tu rier Frans

Mo le naar ont wor pen wor den, zo was bij het le ger van

Na po le on de be roem de schil der Da vid de ont wer per. 

Maar in  Kor te Ge schie de nis der Ne der land sche

Rij den de Artil le rie dat ter ge le gen heid van het hon derd -

ja rig be staan van de rij den de ar til le rie door M.C.E. Vi -

ru ly van Pou de roy en in 1893  werd ge schre ven is het

eni ge wat over paar den wordt ge schre ven dat Prins Wil -

lem V in 1793 bij de oprich ting be paal de dat het korps

geen schim mels mocht ge brui ken de wijl men dee ze te

ver ziet (1). Bij de Ne der land se ca va le rie kwam men in

1862 tot de zelf de con clu sie, toen werd de ge woon te om

de trom pet ters op schim mels te la ten rij den, ver la ten.

Na po le on zag het be zwaar van de gro te re zicht baar heid

ken ne lijk niet zo zor ge lijk in of wel licht wil de hij juist

graag ge zien wor den, ge tui ge het feit dat zijn twee fa vo -

rie te paar den, Vi zir en Ma rengo, bei de Ara bi sche schim -

melheng sten wa ren. Op een van deze paar den werd hij

door de eer der ge noem de schil der Da vid ver eeu wigd,

waar bij goed te zien is dat Na po le on, als ar til le rist, geen

ech te “paar den man” was, want de wij ze waar op hij zijn

voe ten houdt bij het uit voe ren van de le va de zou in de

ogen van de Equy er en Chef van de Eco le de Ca va le rie

van Sau mur niet zijn goed ge keurd. 

Ook de be roem de Roy al Scots Grey’s, dra gon ders

in het le ger van Wel ling ton, die Na po le on de ver zuch -

ting "Ces ter ri bles che vaux gris" de den sla ken, be re den, 

zo als hun naam al doet ver moe den, uit slui tend schim -

mels (2). De me ning van Wil lem V werd dus niet door

iedereen ge deeld. Spe ci a le Engel se re gi men ten eis ten

dat al hun paar den niet al leen ong eveer de zelf de schoft-

 hoogte had den maar ook de zelf de kleur. Bij voor beeld

de life gu ards en de hor se gu ards be re den zwar te paar den,

het 2e gar de re gi ment dra gon ders uit slui tend brui ne. Het
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voord eel was dat de be vel heb ber va nop gro te af stand

kon zien welk on derd eel zich waar op het slag veld be -

vond (3).

In boe ken over de ca va le rie zoekt men ver geefs

naar con cre te ge ge vens over de paar den (af ge zien van 

een enk ele ver mel ding be tref fen de het aan tal ver lo -

ren ge ga ne die ren (4)), ter wijl ie de re klei ne wij zi ging

aan de uni for men uit voe rig be han deld wordt. Een

gun sti ge uit zon de ring in de li te ra tuur over de be re den

wa pens vormt het uit tien ban den be staan de stan -

daard werk met de won der lij ke naam “Het Hi s to risch

Mu seum van het Korps Rij den de ar til le rie” van ka pi -

tein van Es, uit ge ge ven tus sen 1898 en 1906, waar in

bij voor beeld een wei nig gun stig oor deel over de kwa -

li teit van de togt paar den (een ver keer de ver ta ling van

het Duit se Zugpferd: trek paard) van de veld trein tij dens

de cam pag ne in Vlaan de ren in 1793 wordt ge ge ven:

Over de elen di gen en sleg ten toe stand van ‘slands togt -

paar den is ge duur en de dee zen veld tocht met de groot ste

re den aan hou dend ge klaagd en waar lijk is het al ler on g e -

luk kigst wan neer men met alle mo ge lij ke ac ti vi teit en

bra vou re even wel om de zen re den zijn ge schut moet ver -

la ten en in den vij and zij ne han den zien val len. Voegt

men daar bij drij vers, die niet met paar den kun nen om -

gaan, die uit op ge raapt slegt volk be s taan, die de paar den 

be der ven en ver waar lo zen, bij de eer ste ge le gen heid met

paar den en tui gen (er van)door gaan; am mu ni tie wa -

gens die niet be weeg baar, die niet te re pa ree ren zijn;

paar dent ui gen die niet hou den zood anig is de ge steld -

heid der be span ning en bij de ar til le rie (5).

GE BRUIK TE RAS SEN

In een Duits werk uit 1815 van Jo hann Nau mann,

Pro fes sor und Di rec tor van de König liche Tier arznei -

schu le in Ber lin valt te le zen wat voor soort Kriegspfer -

de er wa ren (6). Aller eerst is er de ver d eling in rij paar -

den, trek paar den en lastpaarden. 

De rij paar den wer den on der ver deeld in: 

• of fi ciers paard en. Dit wa ren paar den uit de ver -

edel de klas se: vol bloe den en Ara bie ren, niet bang zijn -

de voor vuur, wa ter of her rie, soe pel, snel en han dig, niet

te groot want die eten te veel en zijn niet zo wend baar. De 

groot te was ook af hank elijk van het wa pen waar bij de

of fi cier dienst deed, ku ras sier, dra gon der of hu zaar.

• ca va le rie paar den voor de man schap pen. Deze

moes ten enigs zins ge lij kwaar dig zijn aan het of fi ciers -

paard, maar kon den wel iets min der bloed voe ren. 

De ca va le rie was dan weer on der te verd elen in ver -

schil len de ge le ding en die ie der hun ei gen ei sen aan de 

paar den stelden:

• de lich te ca va le rie, be stemd voor ver ken nings -

werk en ter be scher ming van de ach ter hoe de in ge val

van een on ver hoop te te rug tocht. Deze had lich te, wend -

ba re paard jes te ver ge lij ken met de paard jes die de tot het 

Fran se le ger be ho ren de Spahi’s ge bruik ten die in de ja -

ren ‘50 nog wel eens de mon stra ties in Ne der land ga ven.

Ook de Ame lan der was een ge wild ca va le rie paard je,

maar ook het Gel der se paard uit de Be tu we werd wel ge -

bruikt even als Hong aar se, Pool se en Oe kra ïense paar den.

• de zwa re ca va le rie. Haar taak was char ges uit voe -

ren en als shoc ke le ment fung eren. de Bal zac be schreef

het tref fend: Une char ge de ca va le rie, c’est une co lon ne

de bou lets de ca nons (8). Zij wordt ge vormd door de

zwaar der be wa pen de ku ras siers en de ca ra bi niers, die

met een helm en borst ku ras be schermd wer den, ze ge -

bruik ten zwaar de re paar den, zo als Nor man di ër, Gel der,

Ier, Hun ter, Hol stei ner of Olden bur ger.

De schof thoog te moest voor een ku ras siers- en een

ca ra bi niers paard tus sen 156 en 160 cm be dra gen, voor

de dra gon ders en de rij den de ar til le rie tus sen 153 en156

cm en voor de hu za ren tus sen 146 en151 cm (7). Voor de

Ne der land se ca va le rie la gen de eisen 2 à 3 cm lager.

De dra gon ders wa ren ei gen lijk in fan te ris ten die

hun paard al leen ge bruik ten om op het strijd to neel te

ko men en daar aang eko men af stap ten om te voet te

vech ten. Voor hen was het paard niet zo be lang rijk. Na 

de mis luk te veld tocht naar Rus land, tij dens de wel ke

Frank rijk ruim 100.000 paar den ver loor, wa ren er nog 

maar zo wei nig paar den voor ra dig dat be s lo ten werd

de dra gon ders op muil die ren te la ten ope re ren. Niet

al leen de dra gon ders von den dat be ne den hun waar -

dig heid, ook de muil die ren wei ger den met hun spree k -

woorde lij ke kop pig heid me de wer king aan deze maat -

re gel te ver le nen.

De ar til le rie stel de weer an de re ei sen aan haar paar -

den. Hun trek paar den en ook die van de trein (voor

mu ni tie, ba ga ge en ge nie) moes ten sterk en ge drong en

zijn, het liefst met kor te be nen. In zui de lij ke en berg -

acht i ge stre ken werd zo wel bij de veld ar til le rie als bij

de trein veel van muil die ren ge bruik ge maakt. Gro te

paar den wa ren voor al ge schikt voor het trek ken van

twee wie li ge kar ren, want die moes ten ze niet al leen

trek ken maar ook dra gen. Voor pon ton wa gens, die

klei ne wie len had den, was een groot paard ook ge -

schikt om de wa gen door kui len te trek ken. 

De rij den de artil le rie was rond 1750 een vondst

van Fre de rik de Gro te om er voor te zor gen dat er naast
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de zich met zwa re trek paar den lang zaam be we gen de

veld ar til le rie, een vorm van ar til le rie kwam die de

snel le ca va le rie op het slag veld kon bij be nen. Of zo -

als het bij de oprich ting van de Ne der land se rij den de

artil le rie in 1793 door Wil lem V werd ver or don neerd: 

De Rij den de Artil le rie zal de co lon ne der Ca va le rie vol -

gen en op be hoor lij ke dis tan tie ag ter de zel ve par que ren.

Fre de rik de Gro te was ove ri gens ook de eer ste stra -

teeg die de ca va le rie in ga lop, al thans over de laat ste

paar hon derd me ter, liet aan val len; voord ien ge beur de

dat al tijd in draf. De paar den van de rij den de ar til le rie

wa ren warm bloe di ger dan die van de veld ar til le rie en

wa ren ook ge schikt om be re den te wor den. 

Af hank elijk van de groot te van het ka non (6 of 12

pon der) werd het door 4 of 6 paar den ge trok ken,

waar bij alle zogenaamde bij de hand se paar den be re -

den wer den. De ge schiktste leef tijd voor een ar til le -

rie paard was 8-12 jaar, ter wijl een ca va le rie paard al

op 6-ja ri ge leef tijd ge schikt was voor de dienst, maar

in tij den van schaar ste aan paar den (na 1812) wer den

ook paar den van af drie jaar al ing escha keld, ter wijl
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Ras sen in ge bruik bij de ver schil len de le ge ron der de len

Lich te ca va le rie  

Hu za ren en Chas seurs

Schof thoog te

146 - 151 cm 

Zwa re ca va le rie 

Dra gon ders 

Schof thoog te 

153 - 156 cm

Ku ras siers

Ca ra bi niers

Lan ciers

Schof thoog te 

156 - 160 cm

Rij den de ar til le rie
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153 - 156 cm
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Ber ber
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Arden ner

Re qui si tie uit

ver overde lan den

(Anglo-)

Nor man di ër

Gel der

Re qui si tie uit

ver overde lan den

(Anglo-)

Nor man di ër

Gel der

Re qui si tie uit

ver overde lan den

Per che ron

Bou lon nees

Muil dier

Enge land Ara bier

Engel se vol bloed

Engel se vol bloed

Hun ter

Ier

Hun ter

Ier

Shi re

Cly des da ler

Suf folk

Ne der land * Prui sisch paard

Oost-Eu ro pe se ras sen

Ara bier

Ame lan der

Gel der

Han no ver aan

Olden bur ger

Hol stei ner

Gel der

Han no ver aan

Olden bur ger

Hol stei ner

Gro ning er

Geen ge ge vens 

be kend

* De schof thoog te bij paar den in het Ne der land se le ger was  2 à 3 cm la ger dan bij het Fran se en Engel se le ger.



bij de zwa re ca va le rie een leef tijd van de paar den bo -

ven de vijftien jaar geen uitzondering vormde.

In prin ci pe wer den al leen rui nen ge bruikt, ter wijl de

of fi ciers paard en in het al ge meen hengst ble ven. In het

Frans heet een ruin een “hong re”, ver moe de lijk om dat

het ge bruik om paar den te cas tre ren uit Hong arije

stamt. Een ge bruik ove ri gens dat in die ja ren vele

slacht of fers maak te om dat de nood zaak van een ste -

rie le be han de ling na tuur lijk nog niet be kend was,

waard oor vele rui nen lang du rig met alle mo ge lij ke in -

fec ties rond lie pen. Mer ries wer den niet al leen niet ge -

bruikt van we ge de pro ble men die de heng stig heid in

een veld slag zou kun nen ople ve ren, maar voor al niet

om dat ze no dig wa ren om de voort du rend nood za ke -

lij ke aan was van nieu we paar den te ga ran de ren. 

Veel van de paar den voor het Fran se le ger wer den

uit Duits land ge haald, ge kocht of buit ge maakt op de

vij and: Hol stei ners voor de zwa re ca va le rie en de

klei ne re en ste vi ge re Prui si sche paar den voor de lich te

ca va le rie, even als de paar den uit de Li mou sin. De

offi cie ren even als de kei zer lij ke gar de en de zwa re ca -

va le rie be re den vaak Nor man di ërs. Vóór de veld tocht 

naar Mos kou had Na po le on de bes te ca va le rie van

Eu ro pa, dank zij de in de ver overde lan den toe ge pas te

op ei sing en. 

Na Mos kou wa ren er bij na geen paar den meer te

krij gen, zo dat nood ge dwong en mer ries bij de Fran se

boe ren op ge ëist wer den, met als ge volg dat er steeds

min der veu lens ge bo ren wer den. Bo ven dien wer den

de ei sen die aan de le ger paar den ge steld wer den

steeds ver laagd om maar vol doen de paar den te kun nen

krij gen, waard oor de kwa li teit ver min der de. Illus tra -

tief in dit ver band is dat Vorst Blücher na de ver lo ren

slag bij Lig ny, twee da gen vóór de slag bij Wa ter loo,

de Fran se ca va le rie nog prees om haar schit te rend

paar den ma te ri aal. Een ver lie zer zal na tuur lijk niet

gauw zeg gen dat zijn te gen stan der erg slecht was!

Maar twee da gen la ter was Wel ling ton min der vlei -

end: La meil leu re ca va le rie de l’Europe? C’est la plus

mal montée de tou tes, c’est la Ca va le rie Fran çai se! 

Bij het aang even wel ke ras sen voor de di ver se wa -

pens ge bruikt wer den, moet be dacht wor den dat de hui -

di ge ras sen geens zins het zelf de zijn als 200 jaar ge le den. 

De af beel ding en van paar den op schil de rij en van die tijd 

zijn niet al tijd na tuur ge trouw en bo ven dien wer den de

be roem de schil de rij en van bij voor beeld Lady But ler

(Eli sa beth Thomp son 1844-1933) en de be ken de Ne -

der land se schil der van mi li tai re ta fe re len Hoy inck van

Pa pen drecht (1858-1933) vele tien tal len ja ren na de slag 

bij Wa ter loo ge maakt. Over de post na po le on ti sche tijd

merk te Van der Duyn in 1839 in zijn “Bij dra ge tot het af -

rig ten van Paar den” op : ... toen door de pa ren de

ver meng ing der ver schil len de ras sen on der el kaar de

oor spronk elij ke vorm van hoofd, hals en lichaam van de

na ti o na le ras sen groot en deels ver lo ren was ge gaan (9),

voor al om dat juist na de napoleon tische tijd veel

kruisingen tussen de verschillende rassen gebeurden. 

Wel is ze ker dat de lich te ca va le rie Ber bers of Ara -

bie ren be reed, die niet veel ver schild zul len heb ben

van de hui di ge ver te gen woor di gers van die ras sen.

Het zelf de kan waar schijn lijk ge zegd wor den van de

paar den van de veld ar til le rie en de trein paar den: dat

wa ren de ge wo ne zwa re trek paar den, bij de Fran sen

voor al de Per che ron en de Bou lon nees, bij de Engel sen

de Shi re, de Suf folk  en de Cly des da ler. Bij de lich te

ca va le rie werd ook vaak ge bruik ge maakt van Arden -

ner paar den, klei ne, so be re, har de paard jes die pas in

de twee de helft van de 19e eeuw door krui sing met

zwa re trek paar den wer den tot het ras dat ze nu zijn. In

de veld tocht naar Rus land wa ren het juist die paar den

die het best te gen de ont be ring en be stand wa ren: van

de 9000 paar den die in Frank rijk te rug kwa men van de

bij na 150.000 die ver trok ken wa ren, was een re la tief

groot aan tal Arden ner, een feit dat in de Bel gi sche his -

to ri sche wer ken met ge pas te trots wordt ver meld (10).

Om het Ne der lands na ti o naal ge voel ook wat te

stre len, dient nog even op de Ame lan der te wor den te -

rug ge ko men. In de 18e en de eer ste helft van de 19e

eeuw be stond er een bloei en de paar den fok ke rij op

Ame land, op ge zet door Jo han Wil lem Fri so en uit ge -

breid door zijn klein zoon Wil lem de Vijf de (die een

stoe te rij in de oude Oran je s tad Dil len burg be zat) door 

ge bruik van Olden bur ger- en Hol stei ner heng sten re -

sul te rend in een spe ci aal type paard dat de Dil len bur -

ger Ram sneus werd ge noemd (11). In een rap port van

10 juli 1811 van de pre fect van het De par te ment van

Frie s land, Ver stolk, aan de Mi nis tre de l’Intérieur

wordt de Ame lan der als volgt be schre ven: Een paard

van Ame lan der ras ver ee nigt in zich na vol gen de hoe da -

nig he den: het zel ve moet ligt en fijn van stel zijn, ta me lijk 

lang van nek, vrij groote kop met ge bo gen neus, fijn van

ge been te, wei nig be hang, goed van staart en ma nen,

rond van gat, kleur meest al bruin, zeer on ver moeid in

het loop en, moe dig maar veel al wat kop pig, ge trouw

voor zijn meester (12). 

Na 1795 wer den er veel En gel se vol bloed heng sten

ge bruikt om het ras te ve re de len en om het nog ge -

schik ter te ma ken voor de lich te ca va le rie. Na 1825

werd er veel ge bruik ge maakt van Ara bi sche heng sten,

die aan het be gin van ie der jaar te voet uit de staats -

stoe te rij van Bor cu lo ver trok ken om een half jaar op

Ame land de Dil len bur ger ram sneu zen mer ries van dienst
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te zijn. Maar na de on ver wach te dood van de zeer

hip po fie le Ko ning Wil lem II en Prins Alexan der die

bei den in 1849 over le den, werd die stoe te rij ge s lo ten

en kwam er een ein de aan de glo rie tijd van het Ame -

lan der paard.

LEEFOM STAN DIG HE DEN

De om stan dig he den waar on der de mi li tai re paar den

te lij den had den, wa ren af grij se lijk. Een uit spraak van

de Fran se ge ne raal de Champ val lier il lus treert dat goed:

le meil leur che val de gu er re est ce lui qui sait souf frir le

plus long temps.

Opval lend is dat slechts een kwart van de ver lo ren ge -

ga ne paar den be zwe ken is aan ver won ding en in de strijd 

op ge lo pen. De ove ri ge ging en ten on der door uit put ting, 

on der voe ding, slech te huis ves ting, on deug de lijk voer,

(door ver ma ge ring) slecht pas sen de za dels en tui ga ge,

als me de ten ge vol ge van het feit dat tij dens de cam pag ne 

de paar den vaak da gen lang ge za deld of ing espan nen

ble ven, waard oor met in fec ties ge paard gaan de druk -

king en op tra den; verd er ten ge vol ge van in fec tie ziek -

ten, te jonge leef tijd van de paar den, oner va ren heid van

de mi li tai ren aan wie de paar den wer den toe ver trouwd

en door het feit dat de paar den art sen, als ze al be s ton den,

niet vol doen de ge zag en vaak ook niet de ken nis had den

om de om stan dig he den te ver be te ren. In het Ne der landse

le ger kwam de eer ste paar den arts pas in 1816; daarvóór

be ston den al leen de zog naam de paar den mees ters (13),

een soort ver edel de hoef sme den. De ca va le rie was van -

ouds het wa pen van de ede len, die zich al ge ne ra ties lang 

met paar den be zig hiel den en erg neer ke ken op werk -

lie den, on der wie ze de paar den art sen re ken den. De

paar den art sen in het Fran se le ger wa ren on de rof fi cie ren

die vol le dig van de be rei dwil lig heid af hank elijk wa -

ren van ho ge re of fi cie ren zon der prak ti sche ken nis

over paar den ziek ten. Bo ven dien was het ef fect van de 

dier ge nees kun di ge be han de ling na tuur lijk vaak ook

niet ge wel dig. De dier ge nees kun de stond nog in haar

kin der schoe nen en de mo ge lijk he den voor de be han -

de ling en me di ca tie wa ren zeer be perkt. 

VER WON DING EN

De ver won ding en die de paar den in een veld slag kon -

den oplo pen, wa ren af hank elijk van het ver won den de

ob ject. Een tref fer met een ka non sko gel (doel tref fend

tot 600 me ter) was in het al ge meen di rect do de lijk of in

ie der ge val zo da nig be s cha di gend dat het dier was uit ge -

scha keld. Ka non sko gels, va ri ërend van 6 tot 12 pond,

kon den vele men sen of die ren te ge lijk do den, doord at ze 

over de weg keil den zo als een steen die over het wa ter

wordt ge wor pen. Bij de slag bij Wa ter loo was dat ge vaar 

wat min der doord at het enorm ge re gend had en het slag -

veld een groot blub ber veld was. Be hal ve ko gels wer den

ook zo ge naam de kar tet sen (of schroot bus sen) ge bruikt:

pa pie ren of blik ken pak ket jes met gie tij ze ren knik kers

die bij het ver la ten van de ka non sloop zo als een schot

ha gel waai er vor mig uit elkaar spatten, wat zeer effectief

bleek tegen de Franse ruiterij en infanterie.

De in fan te ris ten wer den ge ïnstrueerd op de paar -

den te rich ten. De kans om die te ra ken was ui ter aard

gro ter dan de rui ter te tref fen. Een ge weer ko gel was

vaak niet di rect do de lijk maar ver oor zaak te meest al,

ze ker wan neer de buik- of borst hol te ge per fo reerd

werd, na eni ge tijd do de lij ke com pli ca ties. Ca va le ris -

ten wa ren ge wa pend met pis to len of ka ra bij nen die

van heel dicht bij af ge vuurd wer den, en daar her la den

in de mêlee na tuur lijk niet mo ge lijk was, ging en ze

daar na verd er met de sa bel. Ook daar mee werd veel

op het paard ge mikt, voor al sla gen op het hoofd en de

hals en ste ken in de buik, die na een aan tal da gen vaak

do de lijk wa ren. Het zal dui de lijk zijn dat de be han de -

ling van ge won de paar den niet on mid del lijk ge beur -

de; zelfs gewonde soldaten moesten soms dagen op

medische verzor ging wachten. 

In het Hand boek der paar denk en nis voor den bur -

ger- en krijgs stand van de la te re ge ne raal der ca va le rie

G.A. Geis weit van der Net ten uit 1817, die in die woe li ge

tij den ach ter een vol gens als of fi cier in het Staat se, Ba -

taaf se, Hol land se, Fran se en Ne der land se le ger dien de,

krijgt men een goed in zicht in de mo ge lijk he den van het

dier ge nees kun dig han de len bij krijgs ver won ding en (14).

Het was reeds be kend dat won den snel en goed

kon den ge slo ten wor den door mid del van hech ting

met dra den van in was ge draai de scha pen darm met

be hulp van krom me wond naal den, drie hoe kig op

door sne de, of met sta len naal den waar een draad acht -

vor mig om heen ge draaid werd. Als er et te ring op trad,

was het zaak te zor gen dat die van de goe de soort was

of werd: pus bo num et lau da bi le. Dat moest be werk stel -

ligd wor den door de wond schoon te hou den en her haal -

de lijk te was sen met bron wa ter en met een af kook sel

van hol wor tel of dui vels drek, bei de be kend uit de krui -

deng enees kun de. De bes te pus is dik, gee lach tig en reu k -

loos en vormt de heil zaam ste bal sem die het mees te tot

ge ne zing leidt. Hier op volgt de wat cryp ti sche zin: De

pijn is de oor zaak der zwel ling en ont ste king. Wij zou -

den het eer der om ge keerd zeg gen. Won den wer den ook

wel ge hecht met zo ge naam de pik pleis ters, waar van het

re cept niet over ge le verd werd. Er werd ge ad vi seerd om

schot won den goed open te leg gen en stuk ken huid, ko -

gel en pa troon pa pier die in de diep te za ten, te ver wij de -
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ren. Dat al les werd dan na tuur lijk ver ge zeld van ader la -

ting, die te regt de eer ste plaats in neemt on der alle

heel kun di ge be han de ling en, daar zij eene der voor -

naam ste red dings mid de len in alle ont ste kings acht i ge

ziek ten is.

ENOR ME VER LIE ZEN

Qu at re-bras en Wa ter loo

De Ne der land se ca va le rie ver loor bij de veld sla gen 

van Qu at re-Bras en Wa ter loo de helft van haar paar -

den, ruim 1600. Daar van wa ren er 500 ge dood, 200

ge wond en 900 ver mist. De boe ren van Wa ter loo zul -

len hun stal len ong etwij feld met de no di ge fraaie

paar den ge vuld heb ben (15). Een be ves ti ging van dit

ver moe den is in het dag boek van Van Gor kum te le -

zen, wan neer hij een on der schep te brief ci teert van

een Frans ge ne raal aan zijn zoon, ge da teerd op 10

juni, dus 6 da gen vóór Qu at re-Bras. Deze schreef: Ik

hoop dat we bin nenk ort zon der veel moei te een nieuw

rij paard voor je zul len vin den, want ik ge loof dat er de

ko men de da gen klap pen gaan val len. Zo’n veld slag

werd ken ne lijk be s chouwd als een goed ko pe ma nier om

aan een nieuw paard te ko men.

Rus land

Ver dwe nen er dus veel paar den in de stal len van nieu we 

eige na ren, van de paar den die stier ven was het me ren -

deel niet het slacht of fer van di rect ge weld, maar van

gebrek ki ge paar denk en nis, van slech te lo gis tiek en van

slech te weer som stan dig he den. Dat laat ste gold voor al

tij dens de veld tocht naar Rus land. Na po le on was een

groot stra teeg maar geen hip po loog. Een le ger van

150.000 paar den on der weg voe den, vergt een per fec te

lo gis tiek en daar heeft het dui de lijk aan ont bro ken. Tij -

dens de tocht naar Mos kou be hoor den de paar den da ge -

lijks 6-8 kg ha ver en 7-9 kg hooi te krij gen, maar de ca -

va le rie ruk te veel te snel op waard oor de foe ra ge trein

ach ter op raak te. Door Prui sen ging het nog wel goed

om dat het land in het na jaar vol doen de ople ver de, maar

daar na ging het mis. Toen Na po le on naar Mos kou ver -

trok, za gen zijn paar den er pri ma uit, maar het wa ren

veel al te vet te, jonge die ren, die geen ont be ring en ge -

wend wa ren, die in de re mon tes, waar de jonge paar den

hun oplei ding kre gen, al tijd op tijd ge voerd en ge drenkt

wer den en een war me stal had den. Wat ook een be lang -

rij ke rol speel de, was de heer schen de onk un de des ge -

mee ne rui ters in doel ma ti ge be han de ling des paards,

die zelfs bij oude rui ters al be staat, laat staan bij re cru -

ten zon der er va ring en uit mi lieus waar geen paar den

wa ren, zo als Geis weit van der Net ten het ramp za li ge

Rus si sche avon tuur be com men ta rieer de. Een kor te pe -

ri o de van uit zon der lijk slecht weer met ij zi ge kou de, re -

gen en ha gel zorg de er voor dat in juni 1812 in vier da gen

tijd 10.000 paar den be z we ken, zon der dat de vij and daar 

iets aan hoef de te doen. Na po le on had ge dacht dat het

Rus si sche land hem ‘s zo mers wel vol doen de voed sel

voor zijn paar den zou ople ve ren, maar de tac tiek van de

ver schroei de aar de van de Rus sen zorg de er voor dat er

vrij wel niets te eten was, zo dat de paar den zich zelfs met

het stro van de da ken tracht ten te voe den, met tal lo ze

darm aan doe ning en tot ge volg. Toen Na po le on in ok to -

ber in Mos kou ar ri veer de was drie kwart van de paar den

al be z we ken of door ge ïnfecteerde druk king en niet meer 

bruik baar voor de strijd. Dat de Rus si sche win ter hem de 

das om ge daan zou heb ben, is dus een fa bel tje. Wel zorg de

de te rug tocht voor de ge na de s lag: door het ge brek aan

kal koe nen gle den de paar den uit op de be vro ren we gen

en ver wond den zich of bra ken hun be nen. Alleen de Ne -

der land se rij den de ar til le rie had voor het ver trek uit

Mos kou de paar den op scherp be slag ge plaatst. Op een

mid dag pas seer den ze in vlot tem po het rij tuig van de

kei zer , het geen hem de ver baas de uit roep ont lok te:

Qu el le est cet te ar til le rie là? (16). Treu rig was de toe -

stand van de trein paar den, zon der ij zers, de sme den

had den on der weg hun ne ge reed schap pen weg ge wor -

pen, stor te den zij aan hou dend op den grond, zood at

men bij ve len het vleesch zag bloot lig gen, zo als een oog -

ge tui ge meld de.

Span je

Ook de kli ma to lo gi sche om stan dig he den in Span je

le ver den de uit noor de lij ke stre ken af kom sti ge paar den

gro te pro ble men op. Vele be zwe ken ten ge vol ge van de

droog te en de hit te tij dens de cam pag ne waar aan de Ne -

der land se ca va le rie en rij den de ar til le rie als Hol land se

bri ga de deel nam, daar zij im mers van af 1810 wer den

ing elijfd bij de Fran se kei zer lij ke ar mee. Ook stier ven

gro te aan tal len paar den ten ge vol ge van on des kun di ge

voe dings met ho den. Het hoofd be s tand deel van de voe -

ding van de Spaan se paar den be stond uit gerst, die ze

verd eeld over de dag in twaalf klei ne gif ten kre gen, na -

dat de gerst eerst in wa ter ge weekt was. Bij deze wij ze

van voe de ring ble ven de paar den ge zond. Bij de Hol -

land se bri ga de kre gen de paar den ge maks hal ve de -

zelf de hoe veel heid gerst in slechts vijf, niet-ge week te

por ties toe be deeld. Dit ver oor zaak te zeer ernsti ge ver -

te rings pro ble men, vaak met do de lij ke ko liek tot ge volg. 

Zo stier ven bij het 3e Hol land se hu za ren re gi ment in Bis -

kaye bin nen acht da gen ruim hon derd die ren (17, 18). De

me de de ling in Ve te rinärhis to ri sche Mit tei lung en (18)
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Wa ter loo 1

Waar te gen woor dig bij een spring con cours een
wei ge ring op de sloot met drie straf pun ten ge ho no -
reerd wordt, kon den de ge vol gen tij dens een ge -
vecht aan zien lijk veel ernsti ger zijn:

Wij re den in een ge strek te ga lop daar wij ter lin -
k er zij de van ons de Engel sche Ka va le rie in ge re gel de
af tocht za gen en ge na derd tot op de rand van het
bosch Bos su bij Qu at re Bras had de ka pi tein Hei ne -
ken de aan togt der Fran sche Ku ras siers ont dekt en dit 
aan de ge ne raal me de dee len de sprong en bei den over
de sloot, ter wijl mijn paard eerst wei ger de de sprong
te doen ik hem ein de lijk over de sloot deed spring en,
het geen mij van uit de han den des vij ands deed val len
daar ik an ders ge wis krijgs ge vang ene was ge weest.

Dag boek J.E. van Gor kum, 17 juni 1815

Wa ter loo 3

Mid de ler wijl nam de slag in he vig heid toe, de vij -
an de lij ke aan val len volg den el kaar zon der tus sen po -
zen op en het ge tal der ge won den der ca va le rie en in -
fan te rie, de eer ste met af grij se lij ke won den in het lijf
of ver mis te of daar bij hang en de ar men, zich nog te
paard hou den de, ver tra den of verd rong en de ge won -
de in fan te ris ten en vul den zo ge heel de weg dat de
voer tui gen naar het slag veld opruk ken de hun door -
tocht op de nood lot tig ste wij ze voor ve len van die ge -
won den moes ten for ce ren, wat niet met spoed uit de
voe ten kon ko men werd on mee do gend over re den, het
was af schu we lijk om te zien.

Dag boek J.E. van Gor kum

Wa ter loo 4

Het kon toen om streeks 8 à 8 1/2 ure in de avond
zijn, er kwam be richt dat het corps van Prins Blücher
in aan tocht was. Nog eens poog de Na po le on ons cen -
trum te door bre ken, hij geeft or der tot een nieu we
aan val, de kern van het Fran se le ger groot en deels
Gar de en door hem zelf aang evoerd be gon op nieuw
de aan val, met een ong elo fe lij ke hard nek kig heid
wordt dee ze aan val door de Engel schen af ge sla gen.
Wel ling ton maak te van een oog en blik van aar ze ling
ge bruik en liet de ge hee le li nie voor waards ruk ken
om de vij and aan te val len. Deze aan val luk te vol ko -
men, in een oog en blik was het ge hee le Fran sche le ger 
in af tocht door een ware pa niek be vang en. Alles wat
niet vluch ten kon werd neer ge sa beld of met de ba jo -
net neer ge veld. Alles vlucht te naar regts en naar links
van den weg en wer den ach ter volgd door de Pruis -
schen. De Engel sche en Ne der land sche troe pen ble -
ven op het slag veld en na men rust tot de vol gen de
dag.

Dag boek J.E. van Gor kum

Wa ter loo 2

 

Intu s sen had ik de ge le gen heid het on be schrij fe -
lijk schoone schouw spel de zer af tocht bij te wo nen
en over zijn ge heel met aan dacht te zien en te be -
won de ren: 7500 paar den Engel sche ca va le rie van
de schoon ste ras sen, be re den door kracht i ge ge -
spier de man nen die op kost ba re en meest doel ma ti -
ge wij ze uit ge rust wa ren, ver volgd door 14 re gi -
men ten Fran sche ku ras siers niet min der fraai
uit ge dost en goed be wa pend op meest Nor man di -
sche paar den, die hoe wel veel zwaar der dan de
Engel se paar den niet min der ge s chikt voor hun be -
stem ming sche nen te zijn. Deze uit ge strek te li ni ën
eche lons ge wijs te zien aan val len op de te rug dein -
zen de char gee ren de, ter wijl zij in mid dels in orde
van ba tail le her stel de re gi men ten als op een rots af -
stuit ten en ge nood zaakt wer den halt te hou den,
zooi ets is on be schrij fe lijk groots en nooit werd op
een ig exer ci tie veld met meer orde en juist heid ge -
ma nou vreerd als [toen] in even wij di ge lij nen de aan -
val lers van de te rug trek ken den door val lei en en zacht
klim men de en af da len de hoog ten van el kaar ge schei -
den wer den. Op eene der meest ver he ven hoog ten bij
den straat weg ge le gen had ik ge le gen heid ge du ren de
ge rui me tijd dee ze groote ma noe vre te aan schou wen,
daar ik mij moei je lijk over de brug over de Dij le bij
Ge map pe kon be ge ven al vo rens een ige ka va le rie en
meer dan eene bat te rij rij den de ar til le rie de brug ge -
pas seerd had. 

Dag boek J.E. van Gor kum



dat er gro te ver lie zen op tra den ten ge vol ge van ste ken in

de goed door bloe de koot hol te door schor pi oe nen (de

voor de mens in het al ge meen niet-do de lij ke But hus oc -

ci ta nus) wordt noch in de verd ere li te ra tuur noch na in -

for ma tie bij ve te ri nair-his to ri sche mi li tai re in stan ties in

Frank rijk en Span je be ves tigd. 

Bij ge brek aan paar den wer den tij dens de oor log in

Span je muil die ren voor de wa gens en ar til le rie cais sons 

ge span nen, het geen in Ne der land een bu reau cra tisch

pro bleem ople ver de waar voor de re gi ments com man -

dant in Den Haag in struc ties vroeg zijn de voor muil -

ezels gee ne fou ra ge bin nen het Rijk op ge ne raal ta rief

toe ge staan (19). In het be gin van de 19e eeuw werd in

het taal ge bruik nog geen on der scheid ge maakt tus sen

muil dier en muil ezel, maar ong et wij feld wa ren de toen

ge bruik te bas taar den muil die ren, aan g ezien een muil -

ezel als last- of trek dier niet sterk ge noeg was. Grap pig

is dat de eer der ge noem de Hoy inck van Pa pendrecht,

die de scène dat muil die ren door het Ne der land se le ger

ge bruikt wer den op een prent ver eeu wigd heeft, waar -

schijn lijk nooit zo’n dier ge zien heeft, want de door hem

ge schil der de die ren zijn ge wo ne ezels. Jam mer ge noeg

ont breekt de ruim te om die per op het ge bruik van het

muil dier in te gaan, want het vormt een be lang rij ke en

in te res san te bas taard soort die in het Duit se en Zwit ser se

berg le ger ook nu nog steeds zijn nut be wijst.

INFEC TIES

Vele in fec tie ziek ten be dreig den de mi li tai re paar den.

Tij dens de Rus si sche veld tocht was spra ke van een me -

ningo-en ce fa li tis die vele slacht of fers verg de, ter wijl

schurf tin fec ties (Sar co p tes sca biei) zo wel bij de paar den

als bij de mi li tai ren een ware plaag vorm den (20, 21).

Paar den met niet of slecht be han del de druk king en

le den veel vul dig aan gang re neu ze en/of ab ce de ren de

pro ces sen. Opval lend is dat te ta nus be trek ke lijk zeld -

zaam was, zelfs bij die paar den die ver wond uit de

strijd kwa men, waar ze toch vaak die pe stee kwon den

oplie pen. Ove ri gens kwam te ta nus in de mi li tai re

nood hos pi ta len na Wa ter loo en ook tij dens de Spaan se

en Por tu ge se oor lo gen (1812-1814) on der de ge bles -

seer de mi li tai ren slechts spo ra disch voor. Ge zien het

nau we con tact tus sen mens en paard zou men toch an -

ders ver wach ten.

Vooral in de de pots, waar vele paar den bij eeng e bracht

wer den, was er spra ke van veel res pi ra toi re aan doe ning en

waar van, op grond van de vaak sum mier ver mel de

symp to men, de exac te aard nu moei lijk te ach ter ha len

is, maar in flu en za, goed aar di ge droes en voor al kwa de

droes kwa men ong et wij feld re gel ma tig voor. 

De laat ste is een zeer be smet te lij ke ziek te die al in

de oud heid be kend was en waar van de ver oor za ker

pas op het ein de van de 19e eeuw be kend was, dank zij

de ont wik ke ling van de bac te ri o lo gie. Na dat de oor -

za ke lij ke kiem in Frank rijk en Duits land ge lijk tij dig

ge ïsoleerd werd, kwam er in 1882 een ein de aan de

on ze ker heid om trent de oor zaak van de ziek te, die

ook in de na po le on ti sche tijd vele slacht of fers on der

de paar den en ook on der di ver se ge re pu teer de paar den -

art sen maak te. Na de ont wik ke ling van de mal lei ne test,

waar mee be smet te die ren en dra gers van ge zon de die ren

on der schei den kon den wor den, kwam er be gin 20e

eeuw snel een ein de aan de we reld wijd ver sprei de in -
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fec tie ziek te. Het woord “mal lei ne” is af ge leid van

mal leus, wat ha mer be te kent, om dat de ver oor za ker

bij kleu ring bi po lair ge kleurd wordt, de ene pool ster -

ker dan de an de re, waard oor de ba cil de vorm van een

ha mer lijkt te heb ben. Burk hol de ria mal lei (vroe ger

Pseu dom onas mal lei) ver oor zaakt bij de ezel en het

muil dier een acu te do de lij ke ziek te, ter wijl bij het paard

en vele an de re die ren en ook bij de mens de ziek te een

chro nisch ver loop kent. De in fec tie open baart zich in

twee vor men: de res pi ra toi re vorm (Fr. la mor ve: snot,

Eng. glan ders) en de cu ta ne vorm (Fr. far cin, Eng. far cy)

die in de na po le on ti sche tijd als twee ver schil len de ziek ten

be schouwd wer den. De be smet ting van de res pi ra toi re

va ri ant van de aan doe ning, die het meest voor kwam,

ver spreid de zich oraal via de ge meen schap pe lij ke voer -

bak ken en wa ter trog gen die door snot te ren de pa ti ënten

be smet wa ren ge raakt. 

Voor al het paard is ge voe lig. Het feit dat het paard

geen gal blaas heeft, was vol gens de aan hang ers van

de hu mo ren leer, die tot ver in de 19e eeuw werd ge -

pre dikt, na tuur lijk de oor zaak van de ge voe lig heid

van het paard. De ver hou ding van de hu mo res of

lichaams sap pen (bloed, gele en zwar te gal en slijm)

werd door het ont bre ken van de gal blaas ge mak ke lijk

ver stoord. Voor het feit dat de ziek te zich voor na me -

lijk aan het hoofd open baar de, lag de ver kla ring ook

voor de hand: De le ver heeft geen ga lop vang, maar een

ze nuw waar langs de gal naar de her se nen gaat, daar om

zit de ziek te in het hoofd. De ana to mi sche ken nis stond al 

op een hoog peil: de ner vus va gus heeft een af tak king

die naar de le ver gaat! La mor ve ont stond dus spon taan

bij slech te hy gi ëne, zwaar werk, slech te voe ding, zo was 

de me ning van de pro fes so ren van de in 1765 door Bour -

ge lat op ge rich te Eco le Vétéri nai re van Alfort en deze

me ning had ca ta stro fa le ge vol gen voor het Fran se le ger

(23). De Fran se ca va le rie stuur de jaar lijks een aan tal

van zijn mi li tai ren naar Alfort voor een oplei ding tot

Artis te Vétéri nai re, die na af loop van de oplei ding een

aan tal ja ren als paar den arts in het le ger dienst moes ten

doen. Ge ïn doctrineerd in de stel ling dat droes niet in fec -

tieus was, wei ger den ze in 1806 mee te wer ken aan het

Plan sa ni tai re van de le ger lei ding on der aan voe ring van 

de inspec teur gene raal van de cava le rie Bour cier om

verd ach te die ren te iso le ren en zie ke die ren af te ma ken,

waard oor de ziek te zich bleef uit brei den on der de le ger -

paar den. En dat ter wijl de Fran se over heid al in 1796

ver plicht had om uit ge brei de maat re ge len te ne men:

quand les ani maux ont été ex posés aux ger mes. Toch

wel heel op val lend om deze woor den te le zen in een of fi -

cieel do cu ment van het Fran se minis te rie van bin nen -

land se zaken hon derd jaar voord at het be staan van bac -

te ri ën be we zen werd (24). Lij ders moes ten on mid del lijk 

ge dood wor den en met ing esne den huid, om ver koop

errvan te voor ko men, tien voet diep be gra ven wor den en 

min stens 200 me ter van be woond ge bied verwijderd.

Een paard werd als ab so luut mor veux be s chouwd wan -

neer hij uit een of twee neus ga ten ge du ren de een maand

een min of meer dik ke soms rood acht i ge uit vloei ing had

zon der verd er eni ge sto ring in zijn ge zond heid te ver to -

nen. Een verd acht paard kreeg een tam pon met een
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blaar trek ken de stof sub cut aan tus sen de voor be nen

aang ebracht bij wij ze van prik kel the ra pie, en aan het

hoofd een zak met ge kook te Mal va (kaas jes kruid), dat

bij respiratie- en huidproblemen gunstig zou werken

(25). De stallen moesten ontsmet worden met behulp

van kokende zoutzuur damp, wat overigens gevaar lijker

is voor degene die dat moet doen dan voor het infec -

tieuze agens zelf (26). 

Maar de mi li tai re ve te ri nai ren trok ken zich niets

aan van die voor schrif ten en het zou tot ver in de 19e

eeuw du ren voord at ook in het Fran se le ger maat re ge -

len ge no men zou den wor den om mal leus in bedwang

te houden. 
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