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Vijf kapitale Hoynck`s in Amersfoort 
 
Het voelde als een voorrecht om als biograaf van de schilder Jan Hoynck van Papendrecht 
gevraagd te worden om voor deze glossy enige woorden te wijden aan zijn 
olieverfschilderijen die in de permanente tentoonstelling in het Sint Jorisgebouw van het 
Cavaleriemuseum te bezichtigen zijn. Dit artikel zal ingaan op de schilder zelf als ook op zijn 
oeuvre om dan toe te spitsen op vijf van de in totaal zes olieverfschilderijen van zijn hand in 
de collectie van het Cavaleriemuseum. De Historische Collectie Cavalerie beschikt over de 
grootste collectie olieverfschilderijen van Hoynck binnen het Nederlands militair erfgoed ná 
het Nederlands Militair Museum te Soesterberg. Gekozen is om die werken te belichten 
waarop Hoynck een bepaalde activiteit vastlegt. Deze vijf werken zijn De beëdiging op de 
Gorsselse Heide in augustus 1891, Het drenken van paarden door Rode Huzaren, Kaartlezen 
tijdens een oefening te velde, Rust bij een oefening van Huzaren en Gele rijders en het zo 
typisch Nederlandse onderwerp Wielrijders van het 3e eskadron van de Cavalerie Brigade.1 Het 
zesde olieverfschilderij van Hoynck geeft een Ordonnansofficier van het Militaire Huis van 
Majesteit weer met zijn zo kenmerkende kolbak van otterbont. Maar dit werk toont in 
wezen, met alle respect voor de kunstenaar, niet meer dan paard en ruiter en geen activiteit. 
Het Cavaleriemuseum beschikt overigens over nog meer werken van Hoynck zoals 
aquarellen en tekeningen, maar deze ook nader belichten zou een groter artikel vergen. 
 
Wie was deze Hoynck van Papendrecht? 
 
Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was Hoynck binnen Defensie een 
household name. In elke (officiers-)mess en wandelgang hingen reproducties 
van deze zeer productieve schilder. Fotografie van uitzendgebieden heeft deze 
plaats nu ingenomen. Daarom is enige achtergrondinformatie over de 
kunstschilder op zijn plaats. 
Jan Hoynck van Papendrecht werd in 1858 in Amsterdam geboren als eerste 
zoon en tweede kind van John Cornelis Hoynck van Papendrecht en Francina 
Hudig. Er zouden nog drie broers en twee zusters volgen. Hoynck senior was in 
Amsterdam werkzaam als commissionair, een beroep dat hij na zijn verhuizing 
naar Rotterdam in 1874 ook uitoefende. In 1879 werd hij Agent van de 
Nederlandsche Handelsmaatschappij.  
Al jong ontpopte de jonge Jan zich tot een talentvolle tekenaar. Het is met 
name aan zijn vader, die zelf ook zeer verdienstelijk tekende, te danken dat Jan 
na het behalen van zijn HBS-diploma zijn aangeboren talent professioneel 
mocht scholen. Op aanraden van de schilder en illustrator Charles Rochussen 
(1814-1894) volgde Jan vanaf zijn 20ste de opleiding tot kunstschilder aan de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Antwerpen. Na drie jaar zette 
hij in 1880 zijn opleiding voort aan de Akademie der Bildende Künste in 
München. Daar zou Jan tot 1885 verblijven. Als kind tekende Jan al militairen, 
iets wat hij zowel tijdens zijn verblijf in de Sinjorenstad als in München verder 
zou perfectioneren. Hoynck schilderde of aquarelleerde ook graag 
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landschappen. Beide onderwerpen, het militaire  en het landschappelijke, 
zouden tot de favoriete onderwerpen van zijn -imposante - oeuvre behoren.2 
 
Hoynck als documentalist  
 
Hij stond bekend om zijn nauwkeurige weergave van uniform en uitrusting. 
Hoynck beschikte over een grote bibliotheek met naslagwerken, niet alleen 
over het Nederlandse, maar ook over het Britse en keizerlijk Duitse leger. Deze 
partijen nodigden hem ook met enige regelmaat uit om legeroefeningen bij te 
wonen. Hoynck was ook gewoon aantekeningen en voorbeeldschetsen te 
maken om die later, naast zijn bibliotheek, in zijn als een klein legermuseum 
uitgerust atelier te kunnen raadplegen. Na zijn overlijden in 1933 in Den Haag is 
zijn atelier overgebracht naar het destijds in kasteel De Doorwerth gevestigde 
Legermuseum. Tijdens de slag om Arnhem in 1944 werd dit kasteel grotendeels 
vernield en verbrande een gedeelte van de unieke collectie, waaronder het 
atelier van Hoynck. Dankzij zijn enorme oeuvre bevindt zich nog zeer veel van 
zijn tekeningen, aquarellen en schilderijen in de collecties van diverse musea en 
verzamelaars. Dat geldt ook voor zijn documentatie.  
 
Hoynck als illustrator 
 
Aangezien Hoynck zich makkelijk onderwerpen eigen kon maken, werd hij ook 
een veel gevraagd illustrator. In 1883 stuurde hij vanuit München zijn eerste 
tekeningen van Beierse volkstypen, een kasteelruïne en militairen naar het 
Engelse weekblad The Graphic, an illustrated newspaper die op 14 juli over een 
hele pagina werden afgedrukt. Met het tekenen voor The Graphic en twee jaar 
later ook voor The Daily Graphic, begon Hoynck aan een lange loopbaan als 
illustrator, een beroep dat goede kennis van reproductietechnieken vereiste. 
3Vanaf 1885 verzorgde Hoynck voor Eigen Haard Geïllustreerd Volkstijdschrift 
bij een aantal artikelen de illustraties. Vier jaar later kreeg Hoynck het verzoek 
om toe te treden tot de redactie van een nieuw Nederlands geïllustreerd 
tijdschrift, Elsevier`s Geïllustreerd Maandschrift. Naast zijn verbintenis aan 
Elsevier`s en The Daily Graphic werd Hoynck steeds vaker gevraagd boeken te 
illustreren. Zo illustreerde hij jongensboeken en romans. Naast dit civiele werk 
heeft Jan veel militair getint werk van zijn illustraties voorzien. Het absolute 
hoogtepunt is wel zijn bijdrage aan de reeks boeken uitgegeven ter 
gelegenheid van het eeuwfeest van de Gele Rijders in 1893, genaamd het 
Historisch Museum van het Korps Rijdende Artillerie. Niet voor niets geldt deze 
reeks als één van de hoogtepunten van Nederlandse boekvormgeving. 4 
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Hoynck als beoefenaar van het militaire genre 
 
Jan Hoynck van Papendrecht was opgeleid als kunstschilder en dat beroep 
oefende hij ook letterlijk met verve uit. In 1884 nam Hoynck voor het eerst deel 
aan tentoonstellingen. Een recensent schreef over hem het volgende: 
‘(…) Met bijzonder genoegen maakten wij kennis met een artist, waarvan we ons niet kunnen 
herinneren, vroeger werk gezien te hebben, Hoynck van Papendrecht, en die toch in zijn “De 
trompetter der veldartillerie” eene handigheid en vastheid van teekening, verraadt, die waarlijk niet 
alledaags is(…). ’ 5 
 
In dat zelfde jaar legde hij de laatste hand aan zijn eerste kapitale doek, 
Schijfschieten aan boord van Zr. Ms. Artillerie-instructieschip ‘Het Loo’. Met dit 
doek, met een maritiem onderwerp, nam Hoynck in oktober voor het eerst als 
debuterend kunstenaar deel aan de Tentoonstelling van Levende Meesters te 
Amsterdam. Het schilderij oogstte lovende kritieken waardoor Jan Hoynck van 
Papendrecht een geheel eigen plek onder de Nederlandse kunstenaars wist te 
verwerven. Zijn hele leven behield Hoynck een absolute voorkeur voor het 
militaire genre, daar waar de jonge Israel, Breitner en Krabbé die eerder ook 
hun stappen in het militaire genre hadden gezet, uiteindelijk elk een andere 
richting kozen. 
Vóór de invoering van het Feldgrau, kaki of veldgrijs als gevolg van de 
uitvinding van het rookloze kruit, waren militairen in uniform behalve dat ze 
alom aanwezig waren, ook vaak imposant en aantrekkelijk om te zien. Dat een 
huzaar of een ‘rijer’ in zijn uniform er wat kekker uitzag dan een doorsnee 
infanterist, hoeft auteur de lezer niet nader te verklaren. Maar het is ook niet 
zo dat Hoynck een speciale voorkeur had voor een bepaald wapen, het was het 
onderwerp en dan voornamelijk de mens in het uniform dat hem het meest 
interesseerde. 
 
De vijf op een rij 
 
Van de vijf kapitale olieverfschilderijen zijn er slechts twee gedateerd, te weten 
de Beëdiging op de Gorsselse Heide die plaatsvond in augustus 1891 en de 
Wielrijders van het 3e eskadron van de Cavalerie Brigade dat uit 1919 stamt.   
De Beëdiging is van alle olieverfschilderijen in het Amersfoortse het best 
gedocumenteerd. We weten precies welke commandant, welke jonge 
luitenants waar en wanneer beëdigde. Het was kolonel jhr. P. Gevaerts van 
Geervliet die als commandant van het 1e Regiment Huzaren (1RH) drie tweede 
luitenants, te weten H.W.K. Vertholen de Salve de Bruneton, A.W.E Gelderman 
en G.J. van Zyll de Jong in augustus 1891 op de Gorsselse heide de eed afnam. 
Dit gebeurde ten over staan van het gehele regiment zoals dat toen nog de 
gewoonte was.  
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Het schilderij is bij het verlaten van de militaire dienst door zijn officieren aan 
Gevaerts aangeboden. We mogen dus aannemen dat Hoynck het verzoek 
gekregen deze beëdiging vast te leggen. Dat de schilder zelf aanwezig is 
geweest mag afgeleid worden uit het feit dat hij de sabeltas van de ritmeester-
adjudant W.P. Boogaert omgekeerd heeft geschilderd. Mogelijk heeft zijn 
paard bij het slaan van zijn staart naar een vlieg met het linkerachterbeen de 
sabel geraakt. Wat de kijker verder op zal vallen is dat zowel kolonel Gevaerts, 
onder meer te herkennen aan zijn bij zijn rang behorende zilveren kraag, als 
ook de te beëdigen luitenant, blootshoofds zijn. Dit is zeer ongebruikelijk. Niet 
alleen week Gevaerts hiermee van het protocol af, ook is te zien dat hij de 
sabel heeft getrokken en deze over de voorboom van zijn zadel heeft gelegd. 
Met zijn linkerhand houdt de kolonel de sabel, zijn kolbak en de teugels vast. 
Gebruikelijk was dat ná een beëdiging het regiment onder commando van de 
oudste hoofdofficier langs de regimentscommandant defileerde die daarbij zijn 
sabel niet trok. Duidelijk is wel dat Gevaerts een geheel eigen stempel op deze 
ceremonie drukte, iets waar regimentscommandanten wel vaker toe geneigd 
waren overigens. Deze details zijn reden te meer om aan te nemen dat Hoynck 
daadwerkelijk bij deze ceremonie aanwezig was. Er zijn meer voorbeelden dat 
Hoynck`s werk als primaire bron mag worden gezien. 
Het schilderij is na de oorlog in handen gekomen van een antiquair in Den 
Bosch waar het medio jaren vijftig van de vorige eeuw werd aangekocht door 
luitenant-kolonel F. Rouffaer die van 1953 tot 1958 commandant was van 
Regiment Huzaren van Boreel. Deze heeft het op zijn beurt in bruikleen 
gegeven aan de officiersmess van zijn regiment.6  
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Van de vier resterende kapitale werken is alleen het schilderij met de 
wielrijders gedateerd: 1919. Wij schenken eerst aandacht aan de drie 
schilderijen die een fraai beeld geven van een cavalerie zoals die decennia in 
een innige samenwerking tussen ruiter en ros heeft gefunctioneerd. Als eerste 
komt het schilderij met de titel die in Amersfoort wordt gehanteerd, te weten 
Kaartlezen tijdens oefening te velde, aan de orde. Alhoewel het niet is 
gedateerd weten wij dat dit schilderij met als titel De critiek van den generaal 
in het najaar van 1894 onder nummer 55 op een tentoonstelling in het 
Amsterdamse Arti te zien is geweest en daar is aangekocht door de Vereeniging 
tot Bevordering van Beeldende Kunsten.  
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Hoynck heeft een hoog standpunt gekozen om de nabespreking van de 
oefening door de generaal met commandant en officieren van het regiment, in 
dit geval wederom 1RH, het best tot zijn recht te laten komen De aanwezigheid 
van een hooggeplaatst officier wordt kenbaar gemaakt door het fanion. Op de 
achtergrond, nog net voor de horizon, heeft de schilder het afgestegen 
regiment geplaatst. Sommige officieren voeren een band om hun kolbak, ten 
teken dat zij scheidsrechter in de oefening zijn. 
 
‘Eerst het paard, dan de man’ is een adagium dat in principe nog steeds door 
de cavalerie wordt gehanteerd. Alleen is het paard vervangen door een tank. 
Paarden kunnen niet ongestraft lang worden ingezet, zij vergen voeding en 
vooral water.  
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Hoynck die met grote regelmaat werd uitgenodigd om oefeningen bij te 
wonen, heeft zoals zijn normale werkwijze was, eerst ruimschoots schetsen 
gemaakt van de drenkende paarden met hun begeleiders om deze later in zijn 
atelier uit werken tot, in dit geval, het schilderij getiteld Het drenken van 
paarden door Rode Huzaren.  
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Voor dit schilderij heeft hij één specifiek paard gekozen als ware het een 
centerfold. Zeker door de manier waarop Hoynck de lichtval heeft 
weergegeven, krijgt de kijker een goed beeld van bewapening en bepakking 
van een cavaleriepaard. Het zodanig positioneren van de sabeltas van de twee 
meest rechtse ruiters, gaf Hoynck de mogelijkheid het regimentsnummer, in 
casu 3, weer te geven, mocht de kijker nog aarzelen over de rode tressen van 
dit regiment. 

 
De Historische Collectie beschikt over nòg een werk, namelijk Rust bij een 
oefening van Huzaren en Gele Rijders dat opvallend veel lijkt op Het drenken 
van paarden door Rode Huzaren.  

 
 

 
Ook hier heeft Hoynck gekozen voor een plas of een vennetje waarin de 
weerschijn van een paard is te zien. Drinkende paarden op de voorgrond, 
rechts van het midden loopt een huzaar met twee opvouwbare waterzakken 
om elders paarden te drenken. Kennelijk is deze oefening gepaard gegaan met 
een of meerdere batterijen van het Korps Rijdende Artillerie (KRA), getuige de 
Gele rijders die met hun paarden rechts staan. Het KRA was in 1793 opgericht 
om de snel oprukkende cavalerie te steunen met zijn vuurmonden. 

 
Het vijfde en laatste schilderij in deze beschouwing is het doek Wielrijders van 
het 3e eskadron van de Cavalerie Brigade dat uit 1919 stamt. Het geeft een 
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episode weer waarin huzaren te fiets (doortrapper!) verkenningen verrichtten 
in plaats van te paard.  

 
 
Hoynck geeft weer hoe huzaren-wielrijders in een typisch Nederlandse 
waterrijke omgeving door hun officier worden aangespoord zo snel mogelijk 
hun posities in te nemen. Als rustpunt staat midden voor een drietal 
dienstfietsen die een goed beeld geven hoe aan beide zijden dit 
vervoersmiddel is uitgerust. Opvallend is ook te zien dat huzaren-wielrijders uit 
deze periode waren uitgerust met een veldschop, een uitrustingsstuk dat 
normaal niet tot die van een (bereden) huzaar behoorde. 
 
Tot slot 
 
De Historische Collectie Cavalerie beschikt over een aantal fraaie kapitale 
werken, onder meer van A.M. Luyt. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat van de 
meester onder de beoefenaars van het militaire genre, Jan Hoynck van 
Papendrecht, het Cavaleriemuseum een aantal fraaie topstukken permanent 
op zaal heeft hangen. 

 
Jacques A.C Bartels ©2019 

1De lezer zal zich wellicht afvragen waarom auteur niet het olieverfschilderij Trompetters van het derde 
Regiment Huzaren memoreert. Het antwoord is simpel, dit schilderij is niet van de hand van Hoynck. Een 
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sticker achterop het schilderij van een Duits veilinghuis geeft aan waar het misverstand mogelijk door is 
ontstaan. Het schilderij, waarschijnlijk aangeschaft aan de hand van de catalogus zonder autopsie te plegen, 
heet hier Der Ehrengruss. Aufgesessene Husaren, Trumpetenblasend met als vervaardiger vermeld: 
Papendrecht, J. Hoynck v.(1858-1939). Men hoeft geen kenner te zijn om het verschil in stijl, penseelvoering en 
uitwerking tussen dit werk en de overige wèl door Hoynck vervaardigde werken in het museum te ontwaren. 
2 Voor meer informatie over deze schilder zij verwezen naar Jan Hoynck van Papendrecht 1858-1933 
(Amsterdam, 1986) van de hand van auteur. Momenteel werkt hij onder meer aan een herziene uitgave. 
3 Een mooi voorbeeld hiervan is een, ook door hem geïllustreerd, publicatie van Hoynck in The Daily Graphic 
van 12 augustus 1897 over het oversteken van rivieren door de Nederlandse cavalerie. Dit leidde tot een nader 
onderzoek door auteur met als resultaat De beproeving van de Berthon-boot, een onbekende episode uit de 
geschiedenis van de Nederlandse cavalerie in Armamentaria 29 (Delft, 1994) , p. 89-102. 
4 Ga voor een overzicht van voor zo ver bekend alle door Hoynck geïllustreerde werken naar www.hoynck-van-
papendrecht.nl. 
5 Het Nieuws van den Dag d.d. 26 september 1884. 
6 Zie Een schilderij van Hoynck van Papendrecht door oud-reserve-majoor jhr.mr. W.E. van Weede in VOC-
Mededelingen 17e jaargang 15 februari 1956 nr. 1 p 14/5.  


