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Samenvatting 
 

Van kaikan tot konik 
Feiten en beeldvorming rond het Europese wilde paard en de Poolse konik 

 
Hoofdstuk 1: ‘Inleiding’. 
 Het onderwerp van dit onderzoek zijn de geschiedenis van en de beeldvorming rond 
het holocene Europese wilde paard en het in de 20e eeuw ontstane paardenras (Poolse) konik. 
Het betreft de vakgebieden archeologie, cultuurgeschiedenis, natuurbeheer en dierecologie en 
-morfologie.   
 
Toen de laatste ijstijd afliep is het wilde paard, dat aanvankelijk veel voorkwam op de 
pleistocene Euraziatische steppen, in staat gebleken te overleven in het daaropvolgende sterk 
beboste landschap van West- en Centraal-Europa. In Europa werden de allerlaatste (Europese) 
wilde paarden gehouden in een dierentuin in Zuidoost-Polen. Daar kwam deze paardensoort 
tenslotte aan zijn eind. Gedurende de 20e eeuw zijn zowel in Duitsland (door Lutz en Heinz 
Heck) als in Polen (door Tadeusz Vetulani) pogingen gedaan om het Europese wilde paard 
terug te fokken. De Poolse poging, waaruit het paardenras ‘Poolse konik’ voortkwam, is het 
meest bekend geworden. 
 Gedurende de jaren ’70 en ’80 van de 20e eeuw maakte het natuurbeheer in Nederland 
een grote verandering door. Bij dit beheer werden ten behoeve van begrazing steeds vaker 
huisdieren ingezet. Om het natuurbeheer op een nóg natuurlijker manier uit te voeren, werden 
in 1981 koniks uit Polen ingevoerd. 
  In de eerste plaats ontstond twijfel aan de claim die op de konik rust, wat betreft de 
oorsprong en de status van dit paard. In de tweede plaats was er de commotie rond het beheer 
van koniks in het natuurreservaat Oostvaardersplassen. Om de genoemde redenen begon de 
auteur van dit boek een onderzoek om deze aspecten na te gaan. 
  Voor het onderzoek zijn de volgende vragen gesteld: 
1. Wat is er bekend over het Europese wilde paard en zijn verdwijning? Zijn er bronnen die 
hier gegevens over verschaffen en kunnen ze mogelijk meer licht werpen op het leven en de 
uiteindelijke verdwijning van dit dier? Deze vraag wordt in de Hoofdstukken 2 en 3 
behandeld. 
2 a  Is de konik te beschouwen als de meest recente en meest gelijkende afstammeling van het 
Europese wilde paard? Met andere woorden: kloppen Vetulani’s beweringen daaromtrent? 
Deze vraag wordt in Hoofdstuk 4 behandeld.  
2 b  Hoe heeft de beeldvorming rond het Europese wilde paard en de konik zich ontwikkeld 
en hoe was en is de iconische rol van de konik daarin? Aan deze en andere cultuurhistorische 
aspecten van de mens-paard relatie zal in de diverse hoofdstukken aandacht worden besteed.  
3. Wat is de relevantie van de verkregen resultaten voor het natuurbeheer en de rol van de 
konik daarin? Op basis van het onderzoek kan mogelijk een oordeel gegeven worden over het 
huidige gebruik van de konik. Deze vraag wordt in de Hoofdstukken 5 en 6 behandeld. 
 
In de eerste fase van het onderzoek is het uiterlijk van het uitgestorven Europese wilde paard 
onderzocht, op basis van literatuur en bronnen. Na te hebben gevonden dat de genoemde 
twijfel met betrekking tot de konik terecht is, kon het onderzoek verbreed en verdiept worden. 
Vervolgens diende het terugfokexperiment van Vetulani nader geanalyseerd te worden. Naar 
aanleiding hiervan zijn de beeldvorming rond de konik en de iconische rol die dit paard 
speelde en nóg speelt, onderzocht. Ook de introductie en het gebruik van de konik in het 
natuurbeheer in Nederland en andere landen zijn onderzocht. 
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Hoofdstuk 2: ‘De geschiedenis van het Europese wilde paard, vanaf de laatste ijstijd’. 
 Tijdens de laatste ijstijd leefde het wilde paard op de grasrijke ‘mammoetsteppe’, 
samen met o.a. mammoeten, steppewisenten en reuzenherten. Vanwege de 
klimaatsverandering omstreeks 10.000 tot 9000 v.C., verdween de mammoetsteppe 
grotendeels en raakte Europa vrijwel geheel bedekt met aaneengesloten bossen. Tot het begin 
van de bronstijd (± 3000 v.C.) kan de aanwezigheid van het wilde paard in Europa nog 
vastgesteld worden aan de hand van botvondsten. Daarna zorgt de aanwezigheid van botten 
van gedomesticeerde paarden, ingevoerd vanaf de Euraziatische steppen, voor 
onduidelijkheid.  
 Er bestaan veel vermeldingen en beschrijvingen, in secundaire literatuur en bronnen, 
van wilde en verwilderde paarden in zowel Europa als Azië. Aan de hand van deze 
beschrijvingen, van de klassieke oudheid tot ver in de 19e eeuw, is nagegaan wie wat 
betreffende die paarden geschreven heeft. Aan de hand van een aantal criteria (met betrekking 
tot vachtkleur, manen, lichaamsgrootte en tembaarheid) zijn de vermeldingen van die 
wildlevende en in gevangenschap gehouden paarden beoordeeld. Die criteria zijn o.a. 
ontleend aan de morfologie van wilde paardachtigen. Op die manier kan aannemelijk gemaakt 
worden in welke gevallen het om wilde paarden ging en waar het om verwilderde ging. Ook 
zijn er veel vermeldingen, die te vaag zijn om conclusies uit te trekken. 
 Een bijzonder gebied in Europa, voor het bestaan van het wilde paard, vormde het 
voormalige Oost-Pruisen. Dit is tegenwoordig het gebied van NO-Polen, de Russische 
enclave Kaliningrad en ZW-Litouwen. De oorspronkelijk heidense bevolking van dat gebied 
werd in de loop van de 13e eeuw aangevallen, onderworpen en gekerstend door de ridders van 
de Duitse Orde. Tussen Oost-Pruisen enerzijds en Polen en Litouwen anderzijds heeft veel 
vijandschap bestaan. Als gevolg hiervan heeft er van eind 13e tot begin 16e eeuw een zeer 
grote grensoverschrijdende wildernis als bufferzone tussen die landen bestaan. De naam 
daarvan was de ‘Grote Wildernis’. Deze wildernis was vrijwel geheel bebost. De politieke 
situatie, die leidde tot het ontstaan van de Grote Wildernis, de aard van die wildernis en van 
de lokale bevolking zijn in dit hoofdstuk geanalyseerd. 
 Door de verkleining van de Grote Wildernis en het op gang komen van de kolonisatie 
daar, in de loop van de 16e eeuw, nam de populatie wilde paarden geleidelijk af. Dit ondanks 
beschermende maatregelen aan Duitse, Poolse en Litouwse kant. Na in het wild waarschijnlijk 
al uitgeroeid te zijn, werd een aantal wilde paarden op het eind van die eeuw uitsluitend nog 
in dierentuinen en wildparken gehouden. Een belangrijk persoon in dit verband was de Poolse 
graaf Jan Zamoyski, grootgrondbezitter en invloedrijk politicus. Deze liet op zijn landgoed de 
nieuwe stad Zamość bouwen en bij Zwierzyniec (ZO-Polen) een luxueus paleis met 
bijbehorende tuinen aanleggen. Dit alles inclusief een zeer grote dierentuin annex wildpark. 
De politieke ontwikkelingen gedurende de 16e eeuw, de persoon en de invloed van Jan 
Zamoyski, en het ontstaan en de aard van zijn dierentuin zijn in dit hoofdstuk geanalyseerd. In 
de 17e eeuw en de eerste helft van de 18e eeuw lijken de wilde paarden in de dierentuin van 
Zwierzyniec in vergetelheid te zijn geraakt. Uit de tweede helft van de 18e eeuw zijn nog 
enkele vermeldingen over hen overgeleverd.  
 In een uiteenzetting over de beeldvorming rond het wilde paard is nagegaan hoe de 
relatie was van de mens ten opzichte van dit paard en zijn leefgebied, en hoe de meningen 
over het uiterlijk en de waarde van dit dier varieerden. Ook zijn verschillende aspecten van de 
relatie van de mens met het gedomesticeerde paard geanalyseerd.  
 
Conclusies:  
 Aan de hand van de al genoemde criteria kan geconcludeerd worden dat het wilde paard tot 
het eind van de 16e eeuw in Europa alleen nog in Oost-Pruisen en de aangrenzende gebieden in het 
wild leefde. In de eerste plaats konden ze het daar zo lang uithouden, omdat de plaatselijke bevolking 
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een natuurgodsdienst beleed en, inherent daaraan, ‘heilige’ taboegebieden had ingesteld. Allerlei 
diersoorten (bijvoorbeeld oeros, wisent, veelvraat), die elders in Europa niet of nauwelijks meer 
voorkwamen, konden hierin een toevluchtsoord vinden. In de tweede plaats was dit mogelijk, omdat in 
de Grote Wildernis gedurende het bestaan ervan weinig mensen woonden en weinig menselijke 
invloed was. Daardoor konden wilde dieren er onder natuurlijke omstandigheden vrijwel ongestoord 
leven. 
 Van veel in de 18e en 19e eeuw op de Euraziatische steppen beschreven “wilde 
paarden” kan niet vastgesteld worden of het om oorspronkelijk wilde paarden ging. Eerder ging het  
in die beschrijvingen om verwilderde huispaarden of kruisingen van huispaarden met wilde paarden. 
Het door N.M. Przewalski in 1878 in Centraal-Azië gevonden ‘przewalskipaard’ behoort wél  
tot het wilde paard. Op grond van de beschrijvingen van de in Rusland gevonden Taurische en  
chersontarpan kan geconcludeerd worden dat het bij deze ‘tarpans’ niet om wilde paarden  
gaat. 
 De soortnaam ‘Equus ferus Boddaert, 1785’, zoals die in 2003 is voorgesteld door de  
International Commission on Zoological Nomenclature kan niet meer geldig zijn, omdat ze 
gebaseerd is op Gmelins beschrijving van paarden, waarvan de wilde status niet bewezen is.  
Om dezelfde reden kan de soortnaam ‘Equus gmelini Antonius, 1912’ niet meer gelden. Deze  
laatste soortnaam kon, op grond van de prioriteitsregel, feitelijk al niet meer gebruikt worden,  
aangezien Boddaert deze paarden eerder had beschreven dan Antonius. 
 Op het eind van de 16e eeuw zijn enkele van de laatste wilde paarden op last van graaf  
Jan Zamoyski in de Grote Wildernis gevangen, of van daaruit door anderen aan hem cadeau gedaan. 
Vandaar zijn ze vervolgens naar zijn dierentuin in Zwierzyniec getransporteerd. Ondanks de 
aanwezigheid van de Poolse koning, was Jan Zamoyski in die periode in feite de machtigste man van 
Polen. Om zijn macht en status te benadrukken streefde hij ernaar om zijn dierentuin tot de kostbaarste 
en prachtigste te maken. Hij hield er onder andere wisenten, oerossen en elanden. Omdat er na het eind 
van de 16e eeuw geen vermeldingen meer van het Europese wilde paard in wilde staat zijn, kunnen we 
aannemen dat dit dier in die eeuw in het wild is uitgestorven.  
 Het wilde paard is duizenden jaren lang door de mens bejaagd omwille van zijn vlees en 
huiden. Naarmate het Europese wilde paard, met name in de 16e eeuw, steeds zeldzamer werd, werd 
steeds manifester dat de meningen over dit dier sterk konden variëren. Sommigen vonden dit dier 
‘nutteloos’ en ‘lelijk’. Anderen, met name onder de adel, zagen er een middel in om status te ontlenen 
aan het tonen, in hun dierentuin, van een dergelijk zeldzaam wild dier. 
 Na de domesticatie van het paard, werd niet alleen het materiële belang van dit dier  
uitgebreid (trekdier, rijdier), maar kwam er ook een belangrijke geestelijke component bij.  
Het paard ging een grote rol vervullen in de mystiek en de mythologie. Naast gebruiksdier,  
ging het paard bovendien fungeren als statussymbool en middel voor sociaal onderscheid. 
 
Hoofdstuk 3: ‘Het ontstaan van een mythe’. 
 In 1826 schreef Julius Brincken in dienst van de Russische tsaar een boek over de 
flora en fauna van het Bos van Białowieża. Dit bos ligt op de grens van Polen en Wit-
Rusland. In dit boek gaf hij eveneens een beschrijving van het uiterlijk en het voorkomen van 
het Europese wilde paard, op grond van secundaire literatuur en bronnen. Bij zijn beschrijving 
van dat paard suggereerde hij het transport van de laatste wilde paarden vanuit het genoemde 
bos naar de dierentuin van Zwierzyniec, rond 1786. Omstreeks 1806 zouden deze paarden aan 
locale boeren zijn uitgedeeld. Het functioneren van Brincken en de totstandkoming van zijn 
boek worden beschreven tegen de achtergrond van 18e eeuwse politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen in Polen-Litouwen. Vervolgens wordt ingegaan op de kritiek die op het werk 
van Brincken geleverd kan worden. De kritiek op Brinckens natuurbeschrijvingen in het 
algemeen is hoofdzakelijk uitgeoefend met behulp van gegevens van eigentijdse critici (o.a. 
De Ronca en Jarocki). Deze kritiek is aangevuld met eigen nieuwe argumenten. 
 Verder zijn Brinckens beschrijving van het wilde paard en zijn versie van de laatste 
fase in het bestaan van deze diersoort geanalyseerd. Aan de hand van politieke, tekstuele, 
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maatschappelijke, economische en foktechnische argumenten zijn de verschillende 
beweringen van Brincken onder de loep genomen.  
 In de aanloop naar het volgende hoofdstuk, worden hier tenslotte de uiterlijke 
kenmerken van het Europese wilde paard beschreven. Dit is gedaan op basis van gegevens 
over vachtkleur, manen, staart en baard, schofthoogte en hoeven. Ook de leefwijze van dit 
paard (landschapstype, ecologie, populatiedichtheid) is behandeld. Uiteindelijk wordt op basis 
van deze gegevens een vergelijking gemaakt van het uiterlijk van het Europese wilde paard 
met dat van de huidige Poolse konik.  
 De beeldvorming rond het Europese wilde paard, gedurende de periode van ± 1600 tot 
het begin van de 19e eeuw, is in dit hoofdstuk met name nagegaan aan de hand van het 
verslag, dat Brincken over dit paard schreef, en aan de hand van de ontvangst van dat verslag 
bij het publiek.  
 
Conclusies:  
 In het door Brincken in 1826 gepubliceerde boek over het Bos van Białowieża is een reeks van 
fouten en verzinsels aan te wijzen. Ze betreffen de beschrijving van de streek en de vermeldingen over 
de flora en de fauna. Brincken heeft bij zijn beschrijvingen weinig zorgvuldigheid betracht wat betreft 
het checken van ondersteunende literatuurgegevens en bronnen. In zijn weerwoord wuifde Brincken 
alle door De Ronca en Jarocki geuite kritiek weg. Deze critici werden door hem weggezet als 
‘ondeskundig’.  
  Ook Brinckens verslag over het wilde paard dient vanwege de vele fouten en verkeerde 
interpretaties als ongeloofwaardig te worden beschouwd. Deze constatering is gebaseerd op een reeks 
van argumenten. Omstreeks 1786 zijn geen wilde paarden vanuit het Bos van Białowieża naar 
Zwierzyniec overgebracht. Dat de laatste wilde  paarden, volgens Brincken, omstreeks 1806 door de 
familie Zamoyski aan locale boeren zouden zijn uitgedeeld, dient als zeer onwaarschijnlijk te worden 
beschouwd. Over het mogelijke vroegere bestaan van het Europese wilde paard in het Bos van 
Białowieża zijn verder geen betrouwbare gegevens bekend. 
 Als een van de correcte beschrijvingen door Brincken, ook volgens de genoemde critici, geldt 
echter zijn beschrijving van het uiterlijk van het Bos van Białowieża. Net als tegenwoordig nog, was 
dit bosgebied destijds een aaneengesloten bosmassief. 
 Uit de analyse van het uiterlijk van het Europese wilde paard blijkt onder andere dat de 
vachtkleur grijsbruin tot donkerbruin was. Van een vermeende witte wintervacht is geen sprake 
geweest. De aalstreep, de staart en de korte (staande) manen hadden een zeer donkere, mogelijk zwarte 
kleur. De schofthoogte bedroeg ongeveer 120 – 130 cm. De hoeven waren waarschijnlijk relatief 
breed. Tussen dit wilde paard en de huidige Poolse konik zijn diverse verschillen in uiterlijk aan te 
wijzen. 
 De geringe grootte van het Europese wilde paard en zijn vermoedelijk relatief brede hoeven 
zijn waarschijnlijk aanpassingen geweest aan een leven in sterk verspreid liggende, laaggelegen, 
vlakke, moerassige leefgebieden in het grotendeels beboste Europa. Gezien het procentueel geringe 
aandeel dat dergelijke moerassen destijds innamen, en de grote schaarste aan teruggevonden botten 
van deze paarden, moet dit dier al vanaf het begin van het Holoceen betrekkelijk zeldzaam zijn 
geweest. 
 De hernieuwde belangstelling voor dit wilde paard, in het begin van de 19e eeuw, had zowel 
wetenschappelijke (geologie, paleontologie) als culturele (Romantiek) aspecten. Brincken heeft met 
zijn verslag feitelijk niets bijgedragen aan onze kennis over het wilde paard. Integendeel, zijn 
beschrijving is de bron gaan vormen voor een historische mythe. Doordat diverse (gezaghebbende) 
auteurs steeds naar hem hebben verwezen als een betrouwbare bron, is zijn verslag een belangrijk 
referentiepunt geworden voor het latere terugfokexperiment van Vetulani.  
 
Hoofdstuk 4: ‘De terugfokexperimenten en het ontstaan van de Poolse konik’.    
 Gedurende de 20e eeuw zijn verschillende pogingen gedaan om het Europese wilde 
paard terug te fokken. In 1906 deed Ewart als eerste al een kortdurende poging daartoe, door 
enkele Engelse ponyrassen met elkaar te kruisen. In de jaren ’30 volgden de gebroeders Lutz 
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en Heinz Heck in Duitsland en Zygmunt Vetulani in Polen. Hun theorie en experimenten zijn 
in dit hoofdstuk uiteengezet en belicht tegen de achtergrond van de politieke ontwikkelingen 
in beide landen. Zowel de gebroeders Heck als Vetulani kregen alle steun van respectievelijk 
de Duitse staat tijdens het nazi-regime (1933-1945) en de Poolse staat. De gebroeders Heck 
kruisten diverse Europese paardenrassen, waaronder koniks, met het przewalskipaard en hun 
eindresultaat wordt ‘heckpaard’ genoemd. Dit paard heeft verder weinig bekendheid 
gekregen. Vetulani beperkte zich hoofdzakelijk tot koniks uit de streek rond Biłgoraj (bij 
Zamość, ZO-Polen) die volgens hem nog het meest op de uitgestorven voorouder leken. Deze 
koniks zouden de meest recente afstammelingen zijn van de wilde paarden die nog in de 18e 
eeuw bij Białowieża hadden geleefd. Tijdens de tweede wereldoorlog werd Vetulani 
gedwongen zijn experiment te staken. Na de oorlog heeft hij zijn experiment weer opgepakt 
en tot zijn dood in 1952 voortgezet. In dit hoofdstuk wordt vooral het werk van Vetulani 
geanalyseerd, en de kritiek die daar, onder andere door Skorkowski en Herre, op geleverd is. 
De kritiek betreft met name Vetulani’s vasthouden aan de beschrijving door Brincken, zijn 
selectiecriteria en zijn manier van schedels meten en vergelijken.  
 Tijdens de fokexperimenten van Vetulani heeft het nationalistische aspect ervan een 
belangrijke rol gespeeld. Door dit aspect te benadrukken kon Vetulani veel steun van de 
Poolse Staat verwerven. De konik gold destijds als icoon van het in 1921 herrezen Polen en 
zijn roemruchte verleden.  
 Na Vetulani’s dood nam de Poolse staat de fokkerij van koniks over en vestigde vanaf 
1955 het centrum ervan in Popielno (NO-Polen). Het fokken richtte zich aanvankelijk zowel 
op het terugfokken van het wilde paard (de ‘bostarpan’) als op het fokken van een verbeterd 
landbouwpaard. Tussen de beide, in principe gescheiden, onderdelen vond soms toch 
uitwisseling van koniks plaats. Omstreeks 1970 werd ingezien dat het terugfokken van de 
‘bostarpan’ niet realistisch was. Tevens bleek dat het fokken van landbouwpaarden 
economisch niet meer gewenst was. Voortaan werd het fokken van koniks gezien als de 
‘instandhoudingsfok van een primitief paardenras’. Tegenwoordig worden koniks in Polen 
niet alleen voor begrazingsdoeleinden in natuurgebieden gebruikt, maar ook voor allerlei 
takken van de paardensport. Door middel van DNA-onderzoek zijn pogingen gedaan de 
verwantschap van de konik te bepalen ten opzichte van de andere huidige paardenrassen.  
 Wat betreft de beeldvorming rond het Europese wilde paard en de konik, is nagegaan 
hoe deze zich ontwikkelde vanaf de publicatie van Brincken tot in de jaren ’70 van de 20e 
eeuw, mede onder invloed van de theorie van Vetulani.  
 
Conclusies:  
 Het door de gebroeders Heck uitgevoerde terugfokexperiment dient als niet-geslaagd te 
worden beschouwd. In diverse opzichten lijkt het heckpaard qua uiterlijk niet op het Europese wilde 
paard. 
 De theorie achter het terugfokexperiment van Vetulani dient als onjuist, en dus als onhoudbaar 
te worden beschouwd. Bij de uitvoering van zijn fokexperiment ging Vetulani bevooroordeeld te werk 
en werden de onderzoeksgegevens statistisch slecht uitgewerkt. Het experiment heeft niet voldaan aan 
het gestelde hoofddoel: het verkrijgen van een paard met de uiterlijke kenmerken van het Europese 
wilde paard. Ook dit experiment is dus als niet-geslaagd te beschouwen. De keuze van Vetulani om 
juist de biłgorajkonik voor zijn experiment te gebruiken had geen degelijke wetenschappelijke basis. 
Het idee van Vetulani dat het terug te fokken wilde paard multifunctioneel zou zijn, was onrealistisch. 
 De manier waarop door de Poolse staat vanaf 1955 met koniks gefokt werd en wordt en het 
daarbij na te streven fokdoel wijken duidelijk af van die welke destijds door Vetulani gehanteerd 
respectievelijk gesteld waren. Ook het na Vetulani’s dood door de Poolse staat nagestreefde 
terugfokken van het wilde paard is uiteindelijk niet tot stand gekomen.  
 DNA-onderzoek heeft tot nu toe geen (ontwikkelings)stamboom van paardenrassen 
opgeleverd. Net als bij veel andere paardenrassen kan wat betreft de konik alleen een bepaalde 
verwantschap met andere paardenrassen geconstateerd worden.  
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 Het terugfokken van uitgestorven diersoorten is om bepaalde redenen voor veel  
mensen een aantrekkelijke onderneming. Hierbij kunnen de uitstraling van het dier, persoonlijke 
status, het verlangen naar een geïdealiseerde vroegere (oer)situatie of de zelfstandigheid als natie een 
belangrijke rol spelen. Ook een aanvankelijk uit een land verdwenen, maar weer teruggekeerde 
(inheemse) diersoort kan voor dat land een belangrijke iconische rol vervullen. Daarbij is eveneens 
sprake van nationalistische gevoelens en trots. Bij het fokken van een opvallend en aansprekend dier 
als de konik ging en gaat het in Polen om het hebben van iets eigens, de trots op eigen kunnen, een 
herinnering aan de vroegere natuur, en het herstel van de Poolse staat en identiteit. Buiten Polen gaat 
het vooral om het herstel van een bepaald landschapstype, met daarin een vervanger van het 
uitgestorven Europese wilde paard.  
 
Hoofdstuk 5: ‘De Poolse konik en het natuurbeheer’.  
 In een uiteenzetting over de ontwikkelingen in het Nederlandse natuurbeheer, wordt 
duidelijk gemaakt dat in de jaren ‘80 van de 20e eeuw de konik een geheel nieuwe rol kreeg 
toebedeeld. Dit paardenras ging gebruikt worden als hulpmiddel bij het natuurbeheer. Met 
name in Nederland hadden in de loop van de jaren ’70 en ‘80 ideeën op het gebied van 
ecologie en natuurbeheer, gecombineerd met maatschappelijke veranderingen, geleid tot een 
nieuwe beheersvorm in sommige natuurreservaten. Gepleit werd voor het realiseren van meer 
natuurlijke processen op het gebied van begrazing en predatie in natuurgebieden, en voor 
vermindering daar van de invloed van de mens. Op die manier zou de oorspronkelijke 
natuurlijke situatie weer verkregen kunnen worden. Als onderdeel van deze gedachtegang 
werd de herintroductie van uit Nederland verdwenen, nog bestaande diersoorten (bv. wolf en 
wisent) voorgesteld. Daarnaast werd ook de introductie van vervangers van uitgestorven 
diersoorten gepropageerd. Wat dat laatste betreft, werd het heckrund als vervanger van de 
oeros aangewend, en de Poolse konik als vervanger van het Europese wilde paard. In 1981 
werden koniks op het landgoed De Ennemaborgh (Groningen) uitgezet, en in 1984 in het 
natuurreservaat Oostvaardersplassen. Uiteengezet is welke de motieven destijds waren om 
juist voor de konik te kiezen en niet voor een ander paardenras, en in hoeverre die motieven 
stroken met de in voorgaande hoofdstukken aangeleverde gegevens over de konik.    
 Bij de bespreking van de ontwikkelingen in het Nederlandse natuurbeheer na de 
introductie van de konik, is nader ingegaan op de achtergronden van de meningsvorming 
binnen het huidige natuurbeheer. Sinds de jaren ’70 zijn de ideologische meningsverschillen 
op het gebied van natuurbeheer in Nederland manifester geworden. Met name door recente 
ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen is wederom een discussie op gang gekomen over 
hoe echte natuur in Nederland er eigenlijk uit dient te zien en of en hoe die, speciaal in de 
Oostvaardersplassen, beheerd moet worden. Thema’s in deze ideologische discussie zijn de 
rol en de invloed van grote planteneters en die van hun predatoren, evenals de 
meningsverschillen binnen de diverse wetenschapsgebieden omtrent het uiterlijk van het 
‘oerlandschap’.    
 In de laatste paragraaf zijn diverse aspecten van de beeldvorming rond de konik en het 
Nederlandse natuurbeheer geanalyseerd. Nagegaan is ook wat het nut van iconen is voor de 
natuurbescherming en het natuurbeheer. Als zijnde onlosmakelijk daarmee verbonden, is 
tevens de beeldvorming rond het natuurreservaat de Oostvaardersplassen geanalyseerd.  
 Tevens is nagegaan hoe binnen de relatie van de mens met het gedomesticeerde paard 
sedert de late Middeleeuwen de behandeling van paarden door de mens was, en hoe en 
waarom de beweging tot bescherming van (huis)dieren is ontstaan. Verder is nagegaan hoe 
dierenwelzijn en natuurbeheer zich tot elkaar verhouden. Dit is ook in verband gebracht met 
de geregelde, massale sterfte van grote planteneters in de Oostvaardersplassen. 
 
Conclusies:  
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 De konik heeft, als ‘ecologische vervanger’ van zijn wilde voorouder, op de Ennemaborgh en 
in de Oostvaardersplassen aan de verwachtingen voldaan. Onder de daar heersende omstandigheden 
heeft dit paardenras zich goed kunnen handhaven en is het een goed en goedkoop beheersinstrument 
gebleken voor een bepaald natuurdoel.  
 Ten behoeve van het natuurbeheer in Nederland is destijds ook voor de konik gekozen, omdat 
deze als de beste ‘morfologische vervanger’ van de wilde voorouder beschouwd werd. Op grond van 
de bevindingen in de Hoofdstukken 3 en 4 kan geconcludeerd worden dat een dergelijke kwalificatie 
niet op de konik van toepassing is. De konik is in Polen eeuwenlang gefokt als boerenpaard en is in 
feite ook momenteel nog als zodanig te beschouwen. Het onderzoek en de besluitvorming, als gevolg 
waarvan destijds in Nederland voor de konik is gekozen, heeft het feitelijk aan tijd en diepgang 
ontbroken om tot een goed overwogen oordeel te komen. 
 Wat betreft de invloed van grote planteneters op de bosgroei en het uiterlijk van het Europese 
‘oerlandschap’, bestaan er in Nederland belangrijke ideologische meningsverschillen. Deze verkeren 
in een patstelling. De mening van bepaalde biologen (‘het oerlandschap was een halfopen 
boslandschap’) staat haaks op die van de wetenschapsgebieden bosbouw en archeologie (‘het 
oerlandschap werd hoofdzakelijk gevormd door aaneengesloten bossen’).  
 Afgezien van de op kleine schaal opererende bever, oefenen grote planteneters in een 
natuurlijke situatie feitelijk geen invloed uit op de bosontwikkeling. Zij veroorzaken geen (grote) 
veranderingen in de bosvegetatie, maar zijn er noodgedwongen de volgers van. Het Europese 
oerlandschap, gedurende het Mesolithicum, was er een van hoofdzakelijk uitgestrekte aaneengesloten 
bossen. Waar moerassen lagen, was bosgroei grotendeels niet mogelijk vanwege een te hoge 
waterstand.  
 Temperatuur en neerslag vormen in feite de belangrijkste factoren voor het al of niet aanwezig 
zijn van bossen op aarde. Afrikaanse savannen kunnen, vanwege een ander klimaat, geen 
referentiemodel vormen voor het Europese oerlandschap.  
 Wolven vormen een belangrijke predator voor bepaalde diersoorten, met name edelherten. Te 
verwachten valt, dat wolven in de Oostvaardersplassen een sterke vermindering van het aantal 
edelherten teweeg kunnen brengen. Tevens zal daarbij een reeks van neveneffecten optreden. Deze 
kunnen bestaan uit een toename van de (aanvankelijk onderdrukte) bebossing en de bevordering van 
diersoorten die daar op hún beurt van profiteren.   
 Door het gebruik van de konik bij het beheer van bepaalde natuurreservaten is dit paard in 
Nederland, maar ook elders in Europa, tot een icoon van het nieuwe natuurbeheer geworden. Iconen 
kunnen van groot nut zijn om bekendheid met en maatschappelijk draagvlak voor een bepaald 
natuurbeheer tot stand te brengen. De beeldvorming rond de Oostvaardersplassen heeft te maken met 
het framen van dit gebied als zijnde ‘natuurlijk en oorspronkelijk’. 
 De publieke commotie rond de massale diersterfte in de Oostvaardersplassen is onderdeel van 
de controverse tussen natuurbeheer en dierenwelzijn. In de 19e eeuw heeft mishandeling van paarden 
en andere (huis)dieren geleid tot wetgeving en de oprichting van verenigingen ter bescherming van 
dieren. De initiatieven hiervoor gingen uit van de (gegoede) burgerij in de steden. Ten grondslag aan 
de genoemde controverse ligt de feitelijke onverenigbaarheid van het invoelingsvermogen van de 
mens met de in de natuur gangbare manier om dierpopulaties te reguleren. Ook heeft de commotie 
rond de diersterfte in de Oostvaardersplassen te maken met de onvolledigheid van het ecosysteem 
daar.  
 
Hoofdstuk 6: ‘Slotbeschouwing en perspectief’. 
 In een slotbeschouwing worden kort de antwoorden geformuleerd op de vragen die in 
Hoofdstuk 1 zijn gesteld, en wordt aangegeven wat het vernieuwende is in de verkregen 
onderzoeksresultaten. Verder worden gevolgtrekkingen gemaakt met het oog op de toekomst. 
Het betreft hier vooral het functioneren van de konik in het (Nederlandse) natuurbeheer. 
Bovendien wordt onderzocht of er een andere vervanger voor het Europese wilde paard 
beschikbaar is. In dit verband wordt met name de exmoorpony behandeld. Ook worden de 
ontwikkelingen op het gebied van onderzoek van (fossiel) DNA besproken, vooral met het 
oog op het opnieuw creëren van uitgestorven diersoorten. 
 


