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Een misantroop kan verzuchten dat de geschiedenis van 
de mensheid gekenmerkt wordt door oorlogen en zin-
loos geweld. Het gewelddadig treffen tussen legers was in 
vroeger tijden echter zelden enkel en alleen mensenwerk: 
ook dieren speelden, zij het onvrijwillig, een belangrijke 
rol. Net als burgerslachtoffers waren dierlijke slachtoffers 
onderdeel van de collateral damage van de oorlog. Boven-
dien hielp buitgemaakt of geconfisqueerd vee legers op 
de been te houden die ver van huis moesten opereren. 
Op het slagveld zelf bleken van oudsher paarden en an-
dere lastdieren onontbeerlijk. Naarmate oorlogen echter 
veranderden, als gevolg van wapentechnische ontwikke-
lingen, waren zij niet de enige beesten die een bijdrage le-
verden aan de strijd. Mijnenhonden, gloeiwormen, post-
duiven: allemaal droegen ze hun steentje bij en moesten 
dit dikwijls bekopen met hun leven. Voor het imago en 
het moreel van de troepen waren dieren ook belangrijk. 
Poolse militairen in Britse dienst adopteerden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog de beer Voytek. Deze vergezelde de 
Polen tot na de bevrijding en was niet alleen hun mas-
cotte, maar bleek ook behulpzaam bij het ontladen van 
granaten. De mascotte van de Duitse kruiser SMS Dresden, 
een varken genaamd Tirpitz, werd in 1915, nadat het schip 
tot zinken gebracht was, door Britse militairen uit het 
water gevist. Helaas voor Tirpitz werd hij na de wapen-

stilstand ten bate van het 
Rode Kruis geslacht en ge-
veild. Sommige ‘oorlogsdie-
ren’ werden wereldberoemd, 
zoals de hond Rin Tin Tin, 
die tijdens de Eerste We-
reldoorlog door een Ameri-
kaanse militair van het slag-
veld was gered. Rin Tin Tin 
werd een symbool van de 
verschrikkingen van de oor-
log en begon na de oorlog 
een carrière als Hollywood-
ster. Uiteindelijk zou hij de 
hoofdrol vertolken in maar liefst 26 films.1 

Dieren waren dus slachtoffers, maar ook belangrijke 
symbolen en mascottes van mensenoorlogen. Boven-
dien werden zij dikwijls actief ingezet in de strijd. Zoals 
gezegd was ongetwijfeld de belangrijkste rol weggelegd 
voor paarden. Niet alleen de cavalerie, maar iedere mili-
tair die zich snel moest voortbewegen was afhankelijk van 
zijn edele viervoeter. Bovendien waren paarden onmis-
baar voor het vervoer van alles wat het leger zoal nodig 
had, van voedsel tot ammunitie en wapens. Het geweld en 
de ontberingen van de oorlog vormden echter een grote 
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bedreiging voor de gezondheid van zowel mens als dier. 
Gezien hun belangrijke rol was een goed georganiseerde 
medische zorg voor de paarden dan ook minstens zo cru-
ciaal als de verzorging van de manschappen. 

Dit gold niet alleen voor de legers die actief waren in 
Europa’s meest uitgestrekte en onherbergzame gebieden, 
maar ook voor het militaire bedrijf in het kleine Neder-
land. De introductie van geavanceerdere wapens met 
meer vuurkracht bracht een verandering teweeg in de 
manier waarop oorlogen werden gevoerd en de effecten 
die zij hadden op hun deelnemers. Verwondingen wer-
den complexer en traditionele beschermingsmiddelen 
bleken niet meer voldoende. De menselijke en dierlijke 
verliezen groeiden dramatisch en de militaire leiders 
zagen in toenemende mate het belang in van een goed 
ontwikkeld militair medisch apparaat voor zowel militai-
ren als paarden. Hoe vertaalde dit groeiende besef zich in 
de ontwikkeling van de Nederlandse militair veterinaire 
verzorging gedurende de 19de eeuw tot en met de eerste 
militaire ‘vuurproef ’ van de 20ste eeuw, de mobilisatiepe-
riode 1914-1918? In het hiernavolgende zal een antwoord 
gezocht worden op deze vraag middels een analyse van de 
ontwikkeling van de militair veterinaire zorg binnen de 
Nederlandse Landmacht gedurende de genoemde peri-
ode. Dit artikel poogt hiermee de belangrijke positie aan 
te tonen van dieren, en in het bijzonder paarden, binnen 

de organisatiegeschiedenis van de militair medische ver-
zorging van het Nederlandse leger. 

Militair geneeskundige verzorging
De militair veterinaire verzorging kan niet los gezien 
worden van de geneeskundige zorg binnen het leger in 
het algemeen. Het groeiende besef dat de gezondheid van 
de militair cruciaal was voor de kwaliteit en de uitkomst 
van het gevecht zou op den duur ook doorwerken in de 
ontwikkeling van de zorg voor legerdieren. 

Militaire artsen speelden al vroeg een rol in de Ne-
derlandse militaire geschiedenis. Het duurde echter lang 
voordat zij zich een vaste positie wisten te verwerven bin-
nen de krijgsmacht. Lange tijd bleven verzorgers afhanke-
lijk van tijdelijke contracten die werden ontbonden zodra 
een oorlog was afgelopen. Naarmate het strijdtoneel van 
de Hollandse troepen zich steeds meer naar buiten de 
landsgrenzen verplaatste konden legers niet langer terug-
vallen op bestaande medische voorzieningen. Maurits van 
Oranje-Nassau (1567-1625) betrok ook de militaire genees-
kunde in zijn grote militaire hervormingen. Hij liet zich 
op veldtochten vergezellen door een ‘doctor’, drie chirur-
gijns en soms zelfs door een apotheker.2 Ook kregen chi-
rurgijns tijdens en na de slag bij Nieuwpoort in 1600 een 

Afb.  1  Militaire paardenartsen beoordelen paarden op hun geschikt-
heid voor militaire inzet, 1914-1918, NIMH, Den Haag, 
fotocollectie KL, Mobilisatie 14-18 Algemeen, nr. 4.

Afb. 2   Een hond wordt ingezet voor een inzamelingsactie voor het 
Nederlandse Rode Kruis, 1914-1918, NIMH, Den Haag, foto-
collectie KL, Mobilisatie 14-18 Algemeen, nr. 4.
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rol bij het verzorgen van gewonden en bij het begraven 
van de gesneuvelden.3

Gedurende de 18de eeuw zorgde het groeiende natio-
nalisme enerzijds en de verlichte ideeën over de waarde 
van het individu anderzijds voor een toename van de waar-
dering voor de krijgsmacht en van het belang dat gehecht 
werd aan de gezondheid van de militair.4 In 1752 verbeter-
de de positie van chirurgijns door de verhoging van hun 
salarissen en de bepaling van betere arbeidsvoorwaarden. 
In datzelfde jaar werd echter een verbod uitgevaardigd 
voor chirurgijn-majoors om zonder toestemming civiele 
patiënten te behandelen5, dit om te voorkomen dat zij de 

militaire dienst voortijdig zouden verlaten. Deze bepa-
ling bleef nog tot ver in de 19de eeuw met tussenpozen 
gehandhaafd. Dit verbod op de civiele of burgerpraktijk 
zou nog regelmatig een belangrijk punt van discussie 
blijken, niet in de laatste plaats voor veterinair artsen.6 

Toen Nederland in 1795 werd omgevormd tot de Ba-
taafse Republiek kwam een centraal landsbestuur tot 
stand. Het uitvoerend orgaan van dit bestuur was het Co-
mitté tot de Algemeene Zaaken van het Bondgenootschap 
te Lande. Dit comité ging zich onder andere bezighouden 
met de reorganisatie van de krijgsmacht. Voor het mili-
tair medische gedeelte daarvan werd, eveneens in 1795, het 

Laura Almagor  |  Dieren ten strijde

Holland 2012-4.indb   13 27-01-13   16:27



14  

Bureau van Gezondheid over de Armée en Hospitaalen 
der Bataafsche Republiek opgericht. Dit bureau kwam 
onder leiding te staan van de Leidse hoogleraar Sebald 
Justinus Brugmans.7 

Het einde van de Franse tijd in 1813 betekende niet 
het einde van het Franse militair medische systeem. 
Deze bleef in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden 
grotendeels gehandhaafd.8 Bovendien hadden veel offi-
cieren van gezondheid, door het Franse regime naar de 
Europese oorlogstonelen gestuurd, veel nuttige ervaring 
opgedaan.9 De leiding van de geneeskundige verzorging 
van het leger werd per 1 januari 1814 in handen gesteld 
van het opnieuw opgerichte Geneeskundig Bestuur over 
de Armée.10 De chirurgijns werden nu ‘officieren van ge-
zondheid’ genoemd.11 

Op 14 oktober 1814 werd Brugmans benoemd tot Ne-
derlands eerste militair geneeskundige Inspecteur. Deze 
benoeming had even op zich laten wachten, omdat Brug-
mans vanwege zijn goede betrekkingen met de Fransen 
korte tijd persona non grata was in Nederland.12 Al snel 

werd hij echter in ere hersteld en in 1815 kreeg hij, behalve 
de geneeskundige dienst bij de Landmacht, tevens deze 
zelfde diensten bij de Zeemacht en onder andere de regel-
geving van de veeartsenijkunde, de veterinaire tak van de 
militaire geneeskunde, onder zijn hoede.13 

Na de Belgische Opstand in de jaren 1830 brak voor 
Nederland in Europa een relatief lange vreedzame perio-
de aan. De organisatorische ontwikkeling van de Militair 
Geneeskundige Dienst (MGD) ging echter onverminderd 
voort. Met name het personeelsbeleid en de vredestaken 
van de dienst werden in deze periode voor het eerst sys-
tematisch vormgegeven. De militarisering van het dienst-
vak leidde er mede toe dat gedurende de tweede helft van 
de 19de eeuw een groeiend gemis gevoeld werd aan goede 
voorschriften voor de MGD.14 Een nieuw reglement voor 
de geneeskundige dienst van de Landmacht, zij het er 
officieel een voor in vredestijd, kwam pas in 1881.15 Dit 
voorschrift betekende tevens de opheffing van het lang 
geldende en door velen gehekelde verbod op civiele prak-
tijk in vredestijd, althans voor de reguliere officieren van 

Afb. 3  Een Rode Kruis-hond, getraind om gewonden op het slagveld te mobiliseren, 1914-1918. , NIMH, Den 
Haag, fotocollectie KL, Mobilisatie 14-18, nr. 24.
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gezondheid, maar nog niet voor de paardenartsen.16 

De MVD in de 19de eeuw
Paardenverzorgers hadden al vroeg een rol binnen de 
krijgsmacht, maar in het kader van de professionalisering 
van het militaire bedrijf werden zij vanaf het einde van de 
18de eeuw net als de militaire artsen officieel ingedeeld 
bij de regimenten. Tijdens de Franse overheersing be-
stond tussen 1806 en 1810 in Den Haag een rij- en vee-
artsenijschool, waar ook officier-paardenartsen werden 
opgeleid. Ook waren Franse veeartsen bij het leger inge-
deeld.17 Vanaf 1823 bestond er een samenwerking tussen 
de kweekschool voor militaire artsen en de pas opgerichte 
veeartsenijschool in Utrecht. Vier kwekelingen per jaar 
konden aan de veterinaire cursussen deelnemen.18 Ruim 
zeventig jaar lang, tot 1894, werden er, zij het op verschil-
lende wijzen en aan verschillende instellingen, militaire 
paardenartsen opgeleid.19 

Evenals de officieren van gezondheid en de apothe-
kers uitten paardenartsen regelmatig hun ongenoegen 
over hun arbeidsvoorwaarden. Salariëring, examinering 
en bevorderingsmogelijkheden waren allemaal ontoerei-
kend.20 Personeelstekorten waren aan de orde van de dag 
en leken niet te verdwijnen, ondanks diverse doorgevoer-
de verbeteringen gedurende de 19de en het begin van de 
20ste eeuw. Een heikel punt was, net als bij de officieren 
van gezondheid, het recht op burgerpraktijk. Bij Konink-
lijk Besluit van 21 september 1841 werd ook paardenartsen 
dit recht ontnomen. De burgerpraktijk was voor de ve-
terinaire artsen echter van groot belang, niet alleen van-
wege financiële redenen, maar ook omdat deze militairen 
graag wilden investeren in een carrière na hun militaire 
dienst. De burgerpraktijk zorgde voor de benodigde con-
tacten maar ook voor praktijkervaring, die binnen de 
krijgsmacht niet altijd gerealiseerd werd. Pas vanaf 1912, 
dus ruim dertig jaar na de officieren van gezondheid, 
mochten de veterinaire artsen weer civiele praktijk uitoe-
fenen.21 Dat deze beslissing zo lang op zich liet wachten, 
moet vooral gezien worden als een uiting van erkenning 
door de krijgsmacht van het belang van het behoud van 
de paardenartsen.

Deze erkenning werd al in een veel vroeger stadium 
geuit. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de dienst al 
bij Koninklijk Besluit van 25 december 1856 werd verhe-
ven tot een zelfstandig dienstvak. Deze constructie hield 
echter slechts tot 1862 stand.22 De Militair Veterinaire 
Dienst zou pas in 1919 haar zelfstandigheid herwinnen.23 

De mobilisatie 1914-1918
Nederland behield gedurende de jaren 1914-1918 zijn neu-
traliteit en zag hiermee de ingrijpende ‘Great War’ aan 
zich voorbij gaan. De Militair Geneeskundige Dienst was 
tijdens de mobilisatie één van de meest actieve onderde-
len van de Landmacht. Hoewel Nederland buiten de oor-
log bleef, bezorgde de grootschalige mobilisatie van ruim 
200.000 Nederlandse militairen het dienstvak vier jaar 
lang veel werk. 

Internationaal veroorzaakte de Eerste Wereldoorlog 
niet alleen veel leed bij de militairen van de miljoenen-
legers die werden ingezet, maar ook bij de dieren die in 
grote aantallen in de oorlogsinspanning werden inge-
schakeld. Hoewel tijdens de oorlog de motorisering op 
gang kwam, vertrouwden alle legers nog in belangrijke 
mate op de trekkracht van paarden, terwijl dieren ook 
voor veel andere doeleinden werden gebruikt. Bescher-
mingsmiddelen die de soldaat nog enige bescherming 
konden bieden, ontbraken vaak voor deze viervoeters. 
Zo bestonden er geen bruikbare gasmaskers voor paar-
den.24 Gedurende de oorlog lieten alleen al acht miljoen 
van hen, veelal naar Europa verscheept vanuit Australië 
en Nieuw-Zeeland, het leven. Niet alleen strijdgassen ble-
ken dodelijk; ook ‘gewone’ vuurwapens zorgden voor veel 
paardenverliezen. Sommigen verdronken in modderpoe-
len omdat ze te vermoeid waren om hun hoofden over-
eind te houden.25

In Nederland bleef de paarden een dergelijk gruwelijk 
lot bespaard. Bovendien werd hun medische verzorging 
steeds beter georganiseerd.26 Tussen 1914 en 1918 nam het 
aantal militaire paardenartsen hier toe van achtentwin-
tig tot ruim honderd. In vredestijd stond het militaire 
bedrijf in het teken van de voorbereiding van een goed-
werkend zelfstandig dienstvak in tijden van oorlog. In 
oorlogstijd functioneerde de Militair Veterinaire Dienst 
onafhankelijk van de Militair Geneeskundige Dienst en 
was een leidinggevende paardenarts ondergebracht bij 
het Algemeen Hoofdkwartier.27 Bovendien bestonden er 
veterinaire hospitalen in Den Haag, Amersfoort en Bre-
da.28 De MVD werd in 1919 op aanraden van de zogeheten 
reorganisatiecommissie-Ruijsch voor de tweede maal een 
geheel zelfstandig dienstvak.29

Verreweg de meeste aandacht was er in Nederland op 
militair veterinair gebied, net zoals in de rest van de we-
reld, voor paarden. Op de buitenlandse slagvelden had-
den de oorlogvoerende legers echter ook goede ervarin-
gen opgedaan met de inzet van honden om gewonden op 
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te sporen. Ook in Nederland werden hiermee experimen-
ten gedaan. Het Nederlandse Rode Kruis leidde voor dit 
doel verschillende honden op.30

Ondanks deze toenemende professionalisering en 
uitbreiding van het dienstvak vielen de militaire dieren-
artsen, anders dan het reguliere medische personeel van 
de MGD, in zowel Nederland als daarbuiten niet onder 
de bescherming van de Conventie van Genève, waarin de 
bescherming van gewonden en hun verzorgers was gere-
geld.31 Over deze kwestie was al tijdens de Frans-Duitse 
oorlog zonder resultaat onderhandeld. Ook gewonde die-
ren genoten geen bescherming. Sinds de Zuid-Afrikaanse 
Boerenoorlog probeerde de Anglicaanse kerk een speciaal 

Afb. 4  De Militair Veterinaire Dienst aan het werk tijdens de mobi-
lisatie 1914-1918. Vemoedelijk betreft het hier een oefening, 
NIMH, Den Haag, fotocollectie KL, Mobilisatie 14-18, nr. 
28.

Afb.  5  MVD-militairen onderzoeken een paard, 1914-1918, NIMH, 
Den Haag, fotocollectie KL, Mobilisatie 14-18, nr. 27.
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korps in het leven te roepen ter verzorging van gewonde 
paarden op het slagveld, onder bescherming van de Ge-
neefse Conventie.32 De Britse dierenbescherming, de 
RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), 
ijverde vanaf 1899 eveneens voor het welzijn van militaire 
paarden, maar kreeg niet voor elkaar dat er regelgeving 
tot stand kwam.33 

Wel hadden in 1914 en 1915 twee bijeenkomsten plaats 
in Genève. Deze leidden tot de oprichting van de Rode 
Ster, de veterinaire variant van het Rode Kruis. In 1916 
volgde de Nederlandsche Roode Ster (NRS), met diverse 
lokale afdelingen.34 De hoofddoelstelling van deze vereni-
ging was het voorbereiden van de zorg voor dieren in oor-
logstijd, onder directe supervisie en in opdracht van de 
Militair Veterinaire Dienst. Militaire leden hadden, net 
zoals bij het Rode Kruis, zitting in het hoofdbestuur van 
de vereniging. Om de militair veterinaire kennis en erva-

ring binnen de NRS te vergroten bestonden er plannen 
om NRS-lid D.J. Kok te detacheren bij de Amerikaanse 
Rode Sterorganisatie, die binnen het Amerikaanse leger 
hoofdverantwoordelijke was voor de veterinaire verzor-
ging. De wapenstilstand gooide echter roet in het eten. 

Aangezien Nederland niet bij de oorlog betrokken 
werd, bestonden de praktische werkzaamheden van de 
NRS uit het treffen van voorzieningen voor voornamelijk 
paarden en honden, die onder de algemeen heersende 
voedselschaarste te lijden hadden. Leden van de vereni-
ging richtten, onder leiding van jonkvrouw Margaretha 
van Riemsdijk, het Nationaal Paardensteuncomité op. Dit 
comité riep aan het Blijenburg in Den Haag een herstel-
lingsoord in het leven voor militaire en civiele paarden. 
De NRS hield zich bovendien bezig met het inzamelen 
van geld, het werven van dierenartsen en de aanschaf en 
vorderingsvoorbereiding van materieel. Daarnaast was ze 
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beschikbaar om hulp te verlenen bij eventuele (natuur)
rampen en leidde ze tijdens de mobilisatie verplegend 
personeel op voor de MVD.35 

Omdat de Militair Veterinaire Dienst aan de voor-
avond stond van een grote reorganisatie en bijbehorende 
inkrimping, had de Dienst geen tijd om de uitwerking 
van de relatie met de NRS als prioriteit te behandelen. 
Al in 1920 ging de Nederlandsche Roode Ster, inmiddels 
ruim 2000 leden sterk, samen met de Nederlandsche 
Maatschappij tot Bescherming van Dieren en de Neder-
landsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren op in 
de Dierenbescherming.36

Conclusie
Dierlijke verliezen behoren, net als burgerslachtoffers, 
tot de collaterale schade van oorlogvoering. Tegelijkertijd 
speelden beesten in de loop van de geschiedenis een cru-
ciale rol in de militaire praktijk. Paarden, ezels, honden, 
maar ook katten, glimwormen (om in het donker kaart te 
kunnen lezen) en postduiven werden actief ingezet door 
de verschillende legers om de overwinning te bespoedi-
gen. 

Ook in landen die relatief lange vreedzame perioden 
kenden, werd het belang ingezien van met name paarden 
in de krijgsmacht. Nederland vormt hier gedurende de 
lange 19de eeuw tot en met de mobilisatieperiode 1914-
1918 een voorbeeld van. Hier vertaalde de groeiende 
waardering voor militaire dieren zich voornamelijk in 
de ontwikkeling van de Militair Veterinaire Dienst. Mi-
litaire paardenartsen maakten tijdens deze periode een 
vergelijkbare professionalisering door als hun collega’s 
bij de Militair Geneeskundige Dienst. Ze kampten daar-
bij ook met dezelfde organisatorische problemen als de 
andere officieren van gezondheid. Internationaal vormde 
de Eerste Wereldoorlog de context voor een wapentech-
nische stroomversnelling. Daarmee gepaard gingen grote 
investeringen in de medische wetenschap. Deze ontwik-

kelingen gingen ook aan het neutrale Nederland niet on-
gemerkt voorbij.

Het is bovendien interessant te signaleren hoe ver de 
Rode Kruis-gedachte, waarin de medische zorg voor mi-
litairen als een vanzelfsprekende plicht gold, was door-
gedrongen in het westerse bewustzijn en zich uitbreidde 
naar dieren. Hiertoe kwam de Internationale Rode Ster 
tot stand. Deze organisatie kreeg een Nederlandse afde-
ling, die zich gedurende de mobilisatie veel moeite ge-
troostte om, bij voorkeur onder leiding van de MVD, het 
lijden van met name honden en paarden te verlichten. 
Over de boeiende geschiedenis van de Internationale 
Rode Ster en het korte bestaan van haar Nederlandse af-
deling is tot op heden nauwelijks gepubliceerd.

De Eerste Wereldoorlog wordt vaak aangemerkt als het 
begin van een nieuwe fase in de moderne oorlogvoering. 
Een van de veranderingen was de grote toename van de 
inzet van gemotoriseerde voertuigen. Deze ontwikke-
ling maakte vervoer te paard echter geenszins overbodig. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren paarden immers 
weer ruim vertegenwoordigd op het slagveld. Ook Neder-
land bleef investeren in zijn militair veterinaire zorgstel-
sel. Zo volgde niet lang na de mobilisatie in 1939 en 1940 
de oprichting van een nieuw veterinair hospitaal in Bos-
koop.37 

Uiteindelijk verdwenen paarden gedurende de 20ste 
eeuw wel degelijk van het oorlogstoneel. Dit gold echter 
zeker niet voor dieren in het algemeen. Deze werden zelfs 
steeds grondiger getraind en ingezet. Speurhonden, mij-
nenzoekende hamsterratten en varkens, explosievendol-
fijnen: ze waren en zijn nog altijd vertegenwoordigd bij 
militaire operaties en lijken voorlopig niet van het slag-
veld te verdwijnen.
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