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1  Inleiding 
 
1.1  Onderwerp van het onderzoek 
 Het onderwerp van dit onderzoek betreft de geschiedenis van en de beeldvorming rond 
het holocene Europese wilde paard en het in de 20e eeuw ontstane paardenras (Poolse) konik. 
Het betreft met name de vakgebieden archeologie, cultuurgeschiedenis, natuurbeheer en 
diermorfologie en -ecologie.   
 
1.2  Achtergrond van het onderzoek 
 
1.2.1  Duitsland en Polen-Litouwen 
 Wilde paarden1 waren gedurende de laatste ijstijd kenmerkende bewoners van de toen 
in Europa aanwezige grassteppen. Toen die steppen als gevolg van het warmer worden van 
het klimaat sterk in oppervlakte afnamen, ontwikkelde zich in vrijwel geheel Europa een 
bosvegetatie. In bosgebieden zijn de leefomstandigheden voor wilde paarden veel ongunstiger 
dan in steppegebieden. De oppervlakte gras is er namelijk veel geringer, terwijl paarden in 
verband met hun spijsvertering veel gras nodig hebben. Desondanks hebben wilde paarden 
zich in relatief geringe aantallen in het beboste Europa weten te handhaven (Uerpmann 1990, 
Benecke 2002). 
 De aantallen wilde paarden werden in de loop van de eeuwen steeds kleiner, onder 
andere vanwege voortdurende bejaging door de mens. Het vermoedelijk laatste gebied waar 
ze in de 16e eeuw nog voorkwamen lag in Oost-Pruisen en de daaraan grenzende gebieden. 
Hoe zeldzamer het dier werd, des te meer werden maatregelen uitgevaardigd om het te 
beschermen. Omstreeks 1600 werden enkele van de laatste exemplaren naar een dierentuin in 
ZO-Polen overgebracht, om vervolgens voor de buitenwereld in vergetelheid te raken. In de 
laatste decennia van de 18e eeuw begon er weer belangstelling voor ze te ontstaan, te oordelen 
naar verscheidene vermeldingen erover. Deze periode vormde tevens de laatste fase in het 
bestaan van het Europese wilde paard2. 
 Aan het begin van de 20e eeuw ontstond een toenemende belangstelling voor 
uitgestorven Europese diersoorten als de oeros en het wilde paard (Hilzheimer 1910, Antonius 
1912). Om te laten zien hoe die dieren er vroeger uitzagen, werden op grond van oude 
beschrijvingen voor beide diersoorten terugfokexperimenten ondernomen. In de jaren ’30 en 
’40 voerden de gebroeders Lutz en Heinz Heck kruisingsexperimenten uit, bedoeld om de 
oeros terug te fokken. Hieruit kwamen de heckrunderen voort. Voor het terugfokken van het 
wilde paard gebruikte Tadeusz Vetulani (1897-1952) in Polen paarden uit een bepaalde streek 
in ZO-Polen. Deze beschikten volgens hem over het meest geschikte genetische materiaal 
daarvoor (Vetulani 1936). In Duitsland kruisten de gebroeders Heck verschillende 

                                                 
1 Waar in het onderhavige onderzoek door de auteur ervan over ‘wild paard’, ‘het wilde paard’ of ‘wilde 
paarden’ gesproken wordt, wordt de oorspronkelijke wilde soort bedoeld, al of niet met de toevoeging 
‘Europees’. ‘Wild paard’ wordt hier als soortnaam gebruikt, analoog aan soortnamen als ‘wild zwijn’ (Sus 
scrofa), ‘wilde kat’ (Felis sylvestris) of de (Aziatische of Afrikaanse) ‘wilde hond’ (Cuon alpinus respectievelijk 
Lycaon pictus). Waar het om gedomesticeerde paarden gaat, die weer tot de wilde staat zijn teruggekeerd, wordt 
de term ‘verwilderd’ gebruikt. Is het in een bepaalde passage niet of nog niet duidelijk of het om het 
(oorspronkelijke) wilde paard of om een verwilderd paard gaat, dan worden de termen ‘wildlevend’ of ‘in het 
wild voorkomend’ gebruikt. Deze termen zijn immers van toepassing op de leefwijze van zowel het wilde paard 
als het verwilderde paard. 
Worden in een citaat (d.i. tekst tussen dubbele aanhalingstekens) door the geciteerde auteur de termen ‘wild’ of 
‘wild paard’ gebruikt, dan is dat voor verantwoordelijkheid van die auteur. 
2 Met ‘het Europese wilde paard’ wordt in dit onderzoek in eerste instantie het wilde paard bedoeld dat 
gedurende het Holoceen in de beboste streken van West- en Centraal-Europa voorkwam. In § 3.5.4 wordt nog 
kort ingegaan op het voorkomen van het (holocene) wilde paard in Zuid-Europese steppegebieden. 
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paardenrassen, waaronder de Poolse konik (Heck & Heck 1934). Zowel in Polen als in 
Duitsland claimde men het beoogde doel uiteindelijk goeddeels bereikt te hebben. De 
nakomelingen van beide terugfokexperimenten bestaan nog. De Duitse (genaamd ‘heckpaard’ 
of ‘Heckpferd’) worden, uitsluitend in Duitsland, in dierentuinen en wildparken gehouden. De 
Poolse (genaamd ‘konik’ of ‘konik polski’) worden onder auspiciën van de Poolse Academie 
van Wetenschappen in Popielno (NO-Polen) gefokt (Jezierski & Jaworski 2008). Bovendien 
worden ze in wildparken en natuurgebieden, binnen en buiten Polen, gehouden. 
 
1.2.2  Nederland 
 In het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw zette in het Nederlandse 
natuurbeheer een verandering in, die tot op de dag van vandaag nog merkbaar is. Daarvóór 
was men bij het natuurbeheer steeds bezig geweest om natuurgebieden in de toestand te 
houden of te brengen zoals de voorman Jac. P Thijsse ze in het begin van de 20e eeuw 
beschreven had. Dit werd met handkracht of machines gedaan. Inmiddels waren de kosten van 
het onderhoud van natuurgebieden, als gevolg van de gestegen arbeidskosten, sterk 
toegenomen. Als gevolg daarvan zocht men naar beheersmaatregelen die minder kosten met 
zich mee brachten. In de loop van de jaren ’70 ging men er steeds meer toe over 
(gedomesticeerde) paarden, koeien en schapen voor begrazingsdoeleinden in Nederlandse 
natuurgebieden in te zetten.  
 Terwijl deze experimenten nog volop in ontwikkeling waren, begonnen nieuwe 
inzichten omtrent begrazing te ontstaan. Een belangrijke stimulans daartoe vormden twee 
grote stormen, in november 1972 en april 1973. Deze veranderden in Nederland grote 
oppervlakten cultuurbos in stormvlakten met massa’s omgewaaide en afgebroken bomen. 
Gestimuleerd door de discussies en de ideeënvorming die daar het gevolg van waren, werd in 
1977 de Landelijke Werkgroep Kritisch Bosbeheer (LWKB) opgericht. Deze streefde naar het 
toelaten van meer natuurlijke processen in het bos. De LWKB ging in 1982 over in de 
Stichting Kritisch Bosbeheer (SKB). Nieuwe ideeën op het gebied van begrazing in 
natuurgebieden werden met name ontwikkeld door de bioloog Harm van de Veen (1975). 
Deze combineerde de resultaten van zijn onderzoek aan het edelhert (Cervus elaphus) met 
onderzoeksresultaten in Oost-Afrikaanse savannegebieden. In laatstgenoemde gebieden waren 
al langer onderzoeken gaande naar de wisselwerking tussen wilde grote plantenetende 
zoogdieren en hun voedselplanten. Van de Veen kwam tot de conclusie dat de processen die 
zich in Oost-Afrika afspelen, vertaald konden worden naar de Europese situatie. De nieuwe 
ideeën omtrent natuurlijkere bossen, natuurlijke begrazing en daarnaast het inzetten van grote 
predatoren als de wolf verwekten grote opschudding in de natuurbeschermings- en 
bosbouwwereld (Cosijn & Kleijn 1980). 
 Onder invloed van SKB kwam in Nederland niet alleen een ander natuurbeleid tot 
stand en werd besloten tot de instelling van een aantal strikte bosreservaten. Ook werden 
mogelijkheden gecreëerd om begrazingsexperimenten met grote zoogdieren op te zetten, al of 
niet met bijvoedering door de mens gedurende de winter. Op het landgoed de Ennemaborgh 
(Provincie Groningen) werden koniks (konikpaarden) uit Polen geïntroduceerd (Poortinga 
1981b). Een aanvankelijk gepland experiment met wisenten (Bison bonasus) op de Veluwe 
werd uiteindelijk omgezet in een experiment met Schotse hooglandrunderen. Dit gebeurde in 
het natuurgebied de Imbos en duurde van 1982 tot 1987. Daarnaast werden in het 
natuurgebied de Oostvaardersplassen in 1983 heckrunderen uitgezet, gevolgd door koniks in 
1984 en edelherten (Cervus elaphus) in 1992. Het was in eerste instantie de bedoeling dat in 
dit natuurgebied door de invloed van de grote herbivoren vegetaties van kort gras ontstonden. 
Dit ten behoeve van de grauwe gans (Anser anser). Aan deze vogel, die toen met name in de 
Oostvaardersplassen voorkwam, werd een belangrijke ecologische rol als grazer in moerassen 
toegeschreven. Ook was de behoefte ontstaan om, overeenkomstig de ideeën van SKB, te 
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laten zien dat grote herbivoren van nature in staat zijn het landschap een open parkachtig 
karakter te geven3. Dit parkachtige karakter was, volgens sommigen, kenmerkend geweest 
voor het vroegere natuurlijke holocene landschap van Europa. Het zou tot stand zijn gekomen 
als gevolg van de vraateffecten van grote herbivoren (Van der Lans & Poortinga 1986, Vera 
2000). De konik werd beschouwd als de beste ecologische vervanger van het Europese wilde 
paard (Vera 1980, Poortinga 1981a). Het gebruik van deze paarden zou zodoende goed 
aansluiten bij het streven naar het oorspronkelijke natuurlijke landschap4. Veranderingen in de 
samenstelling en aantallen planten- en diersoorten in de Oostvaardersplassen zijn nog steeds 
gaande. Ook de discussie daarover en over het uiterlijk van het oorspronkelijke natuurlijke 
landschap duurt nog steeds voort (Zeilmaker 2007, Bijlsma 2008, ICMO2 2010, Louwe 
Kooijmans 2012).  
 
1.3  Beeldvorming betreffende het paard 
 De beeldvorming die bij de mens rond het paard is ontstaan kent een lange 
geschiedenis. Al in het Paleolithicum kwam de mens met dit dier in contact. Aanvankelijk 
vormde het (wilde) paard vooral een materieel doel: jachtbuit en voedsel. Later, toen het 
paard gedomesticeerd was, kwamen daar ook immateriële aspecten bij, zoals godsdienst, 
sociale status, eetcultuur en kunst. Het huispaard ging het functioneren van de menselijke 
samenleving mede vormgeven. De genoemde immateriële aspecten van beeldvorming zijn 
elders in de literatuur vaak al ruim besproken (bijv. Polomé 1994, Meens 2002, Pickeral 2006, 
Edwards et al. 2012). Welke de achtergronden zijn van de beeldvorming rond het Europese 
wilde paard en de konik zijn nooit goed onderzocht. De huidige rol van de konik als begrazer 
van natuurgebieden is zelfs geheel nieuw. Het onderhavige onderzoek staat deels in de traditie 
van de historische zoölogie, die in het begin van de 19e eeuw vorm begon aan te nemen. 
Daarvóór vormden in de 16e en 17e eeuw dierboeken als die van o.a. Gesner (1602) een bonte 
mengeling van degelijke dierbeschrijvingen en fantasierijke, maar serieus bedoelde, 
beschrijvingen van fabeldieren. Wat betreft het onderzoek aan het wilde paard kan een 
vergelijking worden gemaakt met het historisch-zoölogisch onderzoek aan de oeros door 
onderzoekers als bijv. Pusch (1840), Wrześniowski (1878), Nehring (1898) en Szalay (1918). 
Het onderzoek aan de bijna-mythische oeros leverde in de loop van de tijd steeds meer 
deugdelijke gegevens op. Het onderzoek aan het Europese wilde paard schoot daarentegen 
niet op, en tot ver in de 20e eeuw is weliswaar veel beeldvorming ontstaan, maar weinig 
wetenschappelijke zekerheid.  
 
1.4  Aanleiding voor het onderzoek 
 Hoewel de konik al sinds 1981 in Nederland verblijft, kwam de feitelijke aanleiding 
voor het onderzoek naar de achtergronden van het bestaan van dit paard pas veel later op. Die 
aanleiding was niet alleen persoonlijke twijfel bij de schrijver van dit boek. Twijfel of dit 
paard wel de meest recente afstammeling van het uitgestorven Europese wilde paard is en 
tevens het meest erop gelijkend. Deze beweringen hadden destijds namelijk mede de basis 
gevormd voor de introductie van de konik in Nederland. Daarnaast had het ondernemen van 
dit onderzoek te maken met de prominente rol die de konik in het Nederlandse natuurbeheer 
speelt. Voor de konik en zijn functioneren in de Oostvaardersplassen is grote publieke 
belangstelling ontstaan, vooral toen daar ongeveer tien jaar geleden de massale wintersterfte 

                                                 
3 F.W.M. Vera 1982, mond. med. Vera 1985, pag.4. 
4 Met het ‘oorspronkelijke natuurlijke landschap’, ook wel ‘oerlandschap’ genoemd, wordt hier bedoeld het 
holocene landschap dat in Europa voorkwam in de tijd dat de mens nog jager-verzamelaar was en nauwelijks 
invloed uitoefende op de vegetatie en de dierpopulaties. Het betreft zodoende vooral de periode van het 
Mesolithicum. 
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van grote zoogdieren begon. De ontstane beeldvorming daarover vroeg om opheldering. Mede 
door nieuwe gegevens kan die beeldvorming beter belicht worden. 
 De twijfel aan de status van de konik werd vergroot door het lezen van de publicaties 
van Poortinga (1981a), Pruski (1959 en 1963), Hacquet (1794) en Vetulani (1947). Verder 
werd het boek van Julius Brincken (1826) gelezen, een auteur wiens naam voortdurend 
opduikt in literatuur over de konik. Brinckens boek, waarin de laatste wilde paarden van 
Litouwen worden beschreven, bleek een belangrijk ijkpunt te zijn voor de latere 
meningsvorming. Brincken beschreef in zijn boek in feite op een unieke en boeiende manier 
de toenmalige situatie in het Bos van Białowieża. Zijn beschrijving van dat bosgebied heeft 
altijd veel waardering ondervonden en gezag gehad. Ook tegenwoordig nog spreekt dit 
bosgebied sterk tot de verbeelding. Dat er op Brinckens werk al in het Polen van die tijd 
ernstige kritiek geuit werd, is nauwelijks bekend geworden. Deze kritiek, door o.a. De Ronca 
en Jarocki, kreeg pas met de publicatie van Daszkiewicz et al. (2004) meer bekendheid, al 
bleef die bekendheid beperkt tot lezers die het Pools machtig zijn5. 
 Bij lezing van de gangbare literatuur over de theorie en de fokexperimenten van 
Vetulani, ontstond al gauw de indruk dat alle auteurs het met elkaar eens zijn en de theorie 
achter het experiment accepteren. Er leek geen speld tussen te krijgen en nader onderzoek zou 
dus zinloos zijn. Naarmate echter meer gegevens bekend werden omtrent het Europese wilde 
paard en de handelwijze van Vetulani, kwamen steeds meer vraagtekens op bij diens 
beweringen. Gezien de kritiek van onder andere Skorkowski (1934) en Herre (1939), bleek de 
theorie van Vetulani controversiëler te zijn dan aanvankelijk gedacht. Terwijl Vetulani veel in 
de publiciteit trad en daardoor bekend is geworden, werd van zijn critici weinig gehoord. 
 Is er misschien sprake geweest van een historische mythe? Door bepaalde publicaties, 
gebaseerd op beperkt onderzoek van literatuur en bronnen in de 20e eeuw, lijkt er een 
beeldvorming te zijn ontstaan, die mogelijk geen stevige wetenschappelijke basis heeft. Er 
zijn dus voldoende redenen aanwezig om de achtergronden van het bestaan van de konik 
nader te onderzoeken6. Aan de hand van gegevens over het Europese wilde paard en het 
ontstaan van de Poolse konik kan de claim, die op de konik rust, gecheckt worden. De vraag, 
of die claim wel terecht is, werd tot nu toe namelijk nooit gesteld. Ook kan mogelijk aan de 
hand van die gegevens de keuze voor de konik, als vervanger van het wilde paard, beoordeeld 
worden. Is die keuze gerechtvaardigd gebleken of, indien niet, zijn er mogelijk andere 
geschikte paardenrassen voorhanden? En is begrazing inderdaad het middel om tot het 
natuurlijke landschapsbeeld te geraken? Deze maatschappelijk relevante vraag heeft te maken 
met een heersend verschil van mening tussen de vakgebieden archeologie en bosbouw aan de 
ene kant, en voorstanders van ecologische begrazing aan de andere kant.  
  
1.5  Doelstelling van het onderzoek 
 Een onderzoek naar het Europese wilde paard, het ontstaan van de konik en de 
beeldvorming daarvan vereisen een diepgaand onderzoek aan de hand van oorspronkelijke, 
vaak moeilijk bereikbare bronnen (zie § 1.7). Dit is tot nog toe nauwelijks gedaan. Voor het 
Europese wilde paard gaat het hierbij o.a. om beschrijvingen door ooggetuigen. Voor de 
konik gaat het met name om een analyse van het boek van Brincken (1826) en om een analyse 
van het terugfokexperiment van Vetulani. Beide zijn nooit goed uitgevoerd of de resultaten 
ervan zijn deels alleen in de Poolse taal beschikbaar (zie § 1.4).  

                                                 
5 Niet alleen in het geval van deze Poolstalige kritiek op Brincken, maar ook voor de rest van het onderhavige 
onderzoek is kennis van met name de Poolse taal onontbeerlijk gebleken. 
6 Aan het ontstaan van het heckpaard zal in dit onderzoek eveneens aandacht besteed worden, maar niet zo 
uitgebreid als bij de Poolse konik. Dit vanwege het feit dat het heckpaard niet in het Nederlandse natuurbeheer 
gebruikt wordt en het ook verder weinig bekendheid heeft gekregen.  
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 Naar aanleiding van de nieuwe bevindingen kan worden nagegaan hoe de 
beeldvorming rond de genoemde twee paardentypen en het huispaard, qua functie en 
uitstraling, zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld. De konik speelt momenteel 
weliswaar een opvallende rol in het Europese natuurbeheer, maar het ontstaan van dit paard 
had aanvankelijk een andere maatschappelijke relevantie. Naast biologische aspecten, 
speelden ook cultuurhistorische en politieke aspecten destijds een belangrijke rol. Binnen die 
heersende beeldvorming is het interessant om na te gaan wat voor rol die verschillende 
aspecten speelden. En speciaal welke de iconische rol7 van de konik daarin was en is. 
  
1.6  Vraagstelling van het onderzoek 
 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. 
 
1.7  Methode van onderzoek en bronnen 
 In het begin van het onderzoek was er de al genoemde twijfel aan de geclaimde 
gelijkenis van de konik met zijn wilde voorouder. Om zeker te weten dat deze twijfel gegrond 
was, is allereerst gezocht naar bewijzen voor die niet-gelijkenis  Pas als die gevonden werden, 
had het werkelijk zin om het onderzoek breder op te zetten en de verschillende onderdelen 
ervan verder uit te diepen. Zou daarentegen blijken dat de gelijkenis-claim terecht was, dan 
had verder onderzoek geen zin. 
 Het hier weergegeven onderzoek is uitgevoerd aan de hand van primaire en secundaire 
bronnen. Onder primaire bronnen worden hier verstaan archeologische vondsten (waaronder 
botten) en wetenschappelijke publicaties daarover, manuscripten en correspondentie (in 
publieke en particuliere archieven), vergadernotulen en –notities (aanwezig in een publiek 
archief), en gegevens verkregen van informanten en geïnterviewden8. Publicaties, waarin 
persoonlijk uitgevoerd onderzoek (bijv. aan aspecten van natuurbeheer of beeldvorming) zijn 
weergegeven, kunnen ook als primaire bron gebruikt worden. Onder secundaire bronnen 
(meestal literatuur) worden publicaties verstaan, waarin melding wordt gemaakt van primaire 
bronnen, bijv. citaten uit oorspronkelijke teksten. Ook kunnen sommige bronnen zowel 

                                                 
7 Onder een ‘icoon’ wordt in het algemeen verstaan een voorwerp, dier, mens etc., dat/die symbool staat of 
beeldbepalend is voor een bepaalde tijd, een maatschappelijk verschijnsel of culturele stroming. 
8 In de Appendix is een lijst opgenomen van geraadpleegde archieven, geïnterviewde personen en een overzicht 
van manuscripten, gedrukte bronnen en secundaire literatuur. Wat betreft de bronnen is ook op de pagina’s, waar 
ze aan de orde komen, vermeld waar ze te vinden zijn. 
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primair zijn als secundair. Een voorbeeld hiervan is het boek van Brincken (1826) (zie 
hieronder). In het onderhavige onderzoek is geprobeerd om zo veel mogelijk uit te gaan van 
primaire bronnen. Door de toename van de digitalisering van boeken en tijdschriften zijn veel 
primaire en secundaire bronnen steeds vaker ook op internet te raadplegen. 
 Met behulp van zowel primaire als secundaire bronnen is eerst meer kennis over het 
uiterlijk van het Europese wilde paard verkregen. Op die manier konden de ontwikkelingen 
met betrekking tot het leven en de verdwijning van deze diersoort door de eeuwen heen 
(diachroon) nagegaan worden. Met deze gegevens als basiskennis is de wordingsgeschiedenis 
van de Poolse konik bestudeerd. Op die manier volgen we het ‘spoor’ van de te onderzoeken 
dieren, eerst het wilde paard en vervolgens de konik, vanaf de laatste ijstijd tot heden.   
 
De eerste fase van het onderzoek betrof zodoende het zoeken naar en analyseren van 
eventueel voorhanden zijnde oorspronkelijke beschrijvingen van het verdwenen Europese 
wilde paard. Hiervoor zijn secundaire literatuur en bronnen uit de 16e en 18e eeuw van belang. 
Welke beschrijvingen waren door ooggetuigen gemaakt en welke waren uit de tweede hand 
verkregen? En hoe betrouwbaar waren de ooggetuigen en/of de informanten in beide 
gevallen? Omdat het interpreteren van beschrijvingen van met name vachtkleuren een 
gecompliceerde en hachelijke zaak is, werd vooral gezocht naar betrouwbaardere 
beschrijvingen van de vachtkleur van het wilde paard. Aan de hand van die gegevens en 
enkele andere werd de al genoemde twijfel gegrond geacht. Vervolgens kon met reden verder 
worden gegaan naar de tweede fase van het onderzoek, namelijk het verbreden en uitdiepen 
ervan.  
 
Bij vraag 1 hebben we te maken met een prehistorische en een historische periode. Voor de 
prehistorische periode zijn we aangewezen op archeozoölogische bronnen (botmateriaal) om 
aan de weet te komen hoe de verspreiding van het wilde paard was. Hiervoor is bijvoorbeeld 
het onderzoek van Benecke (2002, 2006), Bignon & Eisenmann (2006) en Outram et al. 
(2009) van belang. Ook kan zo worden nagegaan wanneer en waar de domesticatie van dit 
dier plaats vond en hoe de opmars van het gedomesticeerde paard in Europa verliep. Voor de 
historische periode, van de Griekse oudheid tot ca.1800, beschikken we over geschreven 
bronnen. Het eind van de Middeleeuwen, de 16e en de 18e eeuw vormen de perioden die 
hierbij van groot belang zijn. Gegevens hiervoor kunnen bijvoorbeeld betrokken worden uit 
Gratiani (1669), Hacquet (1794), Mager (1941), Koźmian et al. (1972) en Piszczatowska 
(2008). Belangrijk hierbij zijn de brieven van Bonar en Schneeberger (in Gesner 1602 en 
1620) en de (andere) interpretatie van een bepaalde passage in Czacki (1801 en 1861). De 
voor het onderzoek belangrijke gebeurtenissen vonden in die tijd plaats in Oost-Pruisen, Polen 
en Litouwen. De maatschappelijke en politieke activiteiten van de Poolse familie Zamoyski 
worden hierbij nader bekeken (Tarnawski 1935, Makowski 2005, Leitsch 2006). Met 
betrekking tot het uiterlijk van het wilde paard staan ons verslagen van ooggetuigen uit die 
tijd ter beschikking. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van wetenschappen als 
kunstgeschiedenis (Ehrenberg 1899), taalwetenschap (o.a. etymologie, Liberman 2007) en 
biologie. Om het verloop van de verdwijning van het wilde paard te beschrijven en te duiden, 
zijn uiteenlopende wetenschapsgebieden van belang. Deze variëren van etnologie (van de 
Pruisische stammen, Šturms 1946) tot kennis van politieke, economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen in de 16e en 18e eeuw in Polen-Litouwen (Orłowski 1963, Anstadt 1965, 
Davies 1981). 
  
Om de herkomst en de hoedanigheid van de konik te kunnen beoordelen, moet bij de vragen 
2a en 2b uitgezocht worden of de claim die op de konik rust terecht is. Verder hoe de 
beeldvorming rond het Europese wilde paard en de konik is ontstaan en hoe die zich 
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ontwikkelde in de loop van de tijd. Naast bestudering van secundaire literatuur en bronnen 
met betrekking tot de 16e eeuw, dient het boek van Brincken (1826) geanalyseerd te worden, 
met de op dat boek verschenen kritieken (Daszkiewicz et al. 2004). Bij het onderhavige 
onderzoek wordt het boek van Brincken niet alleen als bron gebruikt, te weten een 
beschrijving van het Bos van Białowieża. Het dient ook als secundaire literatuur, waar het 
gaat om de beschrijving van het vóórkomen en uitsterven en het uiterlijk van het wilde paard. 
Vervolgens moeten de latere secundaire literatuur en bronnen onderzocht worden, die de basis 
hebben gevormd voor de fokexperimenten van Vetulani in de 20e eeuw (Antonius 1912, 
Grabowski & Schuch 1921, Adametz 1922). Over zijn fokexperiment heeft Vetulani zelf, van 
1925 tot 1957, veel geschreven. Ook over de kritiek op zijn werk is literatuur beschikbaar 
(Skorkowski 1934, Herre 1939, Lundholm 1949). Verder is literatuur over de ontwikkelingen 
rond het fokken van koniks in Polen na de dood van Vetulani (in 1952) belangrijk. De huidige 
beeldvorming rond de konik is vooral daarop gebaseerd (Pruski 1959 en 1963, Slob 1966, 
Poortinga 1981, Jezierski & Jaworski 2008). Diverse cultuurhistorische aspecten van de 
mens-paard relatie komen hierbij aan de orde (Ritvo 1987, Thomas 1990, Edwards et al. 
2012). DNA-onderzoek komt ter sprake om meer licht te werpen op verwantschap tussen 
paardenrassen (Jansen 2002, Van de Goor et al. 2011).  
 
Bij vraag 3 wordt uiteindelijk onderzocht welke de motieven en argumenten waren en hoe de 
besluitvorming tot stand kwam met betrekking tot de introductie van de konik in het 
Nederlandse natuurbeheer. Secundaire literatuur en bronnen hiervoor zijn o.a. Poortinga 
(1981), Vera (1985) en vergadernotulen en -notities van de Beheerscommissie 
Oostvaardersplassen (1980 -1987). Tevens gaat het er om te bezien of de verkregen 
onderzoeksresultaten eventueel gevolgen hebben voor het gebruik van de konik. Met behulp 
van de al in eerdere hoofdstukken vermelde gegevens, aangevuld met andere, zal bekeken 
worden of de konik beantwoordt aan het doel waarvoor hij destijds gefokt is. Ook zal zijn rol 
in het huidige natuurbeheer geanalyseerd worden. Hierbij komen de verschillende visies 
binnen het natuurbeheer aan de orde (Van de Veen 1975, Piek 2000, Vera 2008, Fraser 2009, 
Louwe Kooijmans 2012). Ook zal een toekomstperspectief besproken worden (Jezierski & 
Jaworski 2008, Hovens 2009, Słomski et al. 2010).  
 
1.8  Opbouw van dit boek 
 In Hoofdstuk 2 wordt de geschiedenis behandeld van het Europese wilde paard vanaf 
de laatste ijstijd. Hierin komen o.a. aan de orde het laatste leefgebied van deze paarden in 
Europa en de bemoeienissen van de Poolse graaf Jan Zamoyski met hen. Diverse aspecten van 
de beeldvorming rond zowel het wilde paard als het tamme paard worden belicht, zoals de 
wildernis, kunst, persoonlijke status en het eten van paardenvlees. 
 In Hoofdstuk 3 wordt het boek van Brincken (1826) uitgebreid geanalyseerd, inclusief 
de kritiek erop. In dit verband wordt ook aandacht besteed aan het uiterlijk van het Bos van 
Białowieża. Verder worden het uiterlijk en de leefwijze van het Europese wilde paard 
besproken. De beeldvorming naar aanleiding van het boek van Brincken wordt besproken 
tegen de achtergrond van de cultuurstroming van de Romantiek en de (beginnende) 
wetenschap van de paleontologie. 
 In Hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan het terugfokexperiment van de Poolse 
dierfokker Tadeusz Vetulani, de kritiek erop, de huidige konikfokkerij in Popielno en DNA-
onderzoek aan koniks. Bij de beeldvorming rond de konikfokkerij wordt ook aandacht besteed 
aan het terugfokken van andere diersoorten, de aantrekkelijkheid ervan voor mensen en het 
menselijke verlangen naar ‘oer’.  
 In Hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan diverse aspecten van de konik in het 
natuurbeheer in het algemeen, en in Nederland in het bijzonder. Bij de beeldvorming wordt 
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het functioneren van de konik in de publieke opinie geanalyseerd. Verder wordt daarbij 
aandacht besteed aan rewilding, aan dieren als iconen in het natuurbeheer en de 
burgermaatschappij, en aan dierenbescherming en dierenwelzijn in het natuurbeheer. 
 In Hoofdstuk 6 wordt niet alleen een slotbeschouwing gegeven, maar ook een 
perspectief op de toekomst. Dit laatste met betrekking tot het natuurbeheer (o.a. in de 
Oostvaardersplassen), een mogelijk andere vervanger van het Europese wilde paard, en DNA-
onderzoek. 
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2  De geschiedenis van het Europese wilde paard, vanaf de laatste 
ijstijd 
 
2.1  Inleiding 
 Het verhaal over de geschiedenis van het Europese wilde paard9 en het ontstaan van de 
huidige Poolse konik kan het beste aangevangen worden in de periode waarin wilde paarden 
nog floreerden onder voor hen optimale natuurlijke omstandigheden. Dit was de periode van 
het Laat- Pleistoceen (13.000-10.000 BP), toen in Eurazië en Noord-Amerika nog grote 
steppegebieden lagen. Met het begin van het daarop volgende Holoceen veranderden de 
leefomstandigheden voor het wilde paard drastisch. Dit werd onder andere veroorzaakt door 
de sterke afname van de oppervlakte aan steppen. 
 Aan de hand van archeologische vondsten wordt in dit hoofdstuk eerst nagegaan 
wanneer de domesticatie van het paard plaatsvond, en hoe die verworvenheid zich 
verspreidde. Op basis van archeozoölogische vondsten en geschreven bronnen wordt gekeken 
waar in welke perioden nog wilde paarden, of wat daar voor doorging, voorkwamen. Daarbij 
wordt vooral gefocust op de populatie paarden, die tot in de 16e eeuw in Oost-Pruisen en de 
daaraan grenzende gebieden in het wild voorkwam. Het restant van die populatie verbleef tot 
het eind van de 18e eeuw in een dierentuin in Zuidoost-Polen. De kenmerken van deze 
populatie en van nog elders in Europa voorkomende wildlevende paarden worden aan de hand 
van bepaalde criteria geanalyseerd. Hierbij wordt onder andere nader ingegaan op de 
verschillen tussen wilde en gedomesticeerde paarden. Aan de hand van deze argumenten 
worden ook de 18e en 19e eeuwse paarden van de Euraziatische steppen besproken. Deze 
steppen liggen aan de noordkant van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee en verder naar het 
oosten in Kazachstan, Kirgizië, Rusland, Noord-China en Mongolië. 
 Vervolgens wordt ingegaan op het vroegere leefgebied van de Oostpruisische wilde 
paarden, namelijk de Grote Wildernis. Nagegaan wordt wat de ontstaansgeschiedenis en de 
aard ervan waren, en hoe het kon dat wilde paarden (en andere grote zoogdieren) daar zo lang 
hebben kunnen overleven. Hierbij komen religie (heidendom, kerstening), de 
veroveringspolitiek van de Duitse Orde en de rivaliteit tussen deze en de Pools-Litouwse Unie 
ter sprake. Verder hield menselijke bemoeienis in dat op wilde paarden gejaagd werd en dat 
ze als relatiegeschenk en collector’s item werden beschouwd. Degene die een belangrijke rol 
heeft gespeeld in het tijdelijk voortbestaan van deze wilde paarden in de 16e eeuw, was de 
Poolse graaf Jan Zamoyski. Diens politieke en culturele activiteiten worden uiteengezet. 
 Verder wordt nagegaan welke ontwikkelingen in Polen in de loop van de 18e eeuw 
hebben geleid tot het uitsterven van het Europese wilde paard. Ook hierbij komen politieke en 
maatschappelijke aspecten aan de orde. Uiteindelijk wordt de ontwikkeling van de 
beeldvorming rond het Europese wilde paard besproken, vanaf de laatste ijstijd tot het eind 
van de16e eeuw, en tevens een aantal meer algemene aspecten van de mens-paardrelatie. 
  
Voor de laat-pleistocene en vroeg-holocene wilde paarden worden diverse wetenschappelijke 
namen gebruikt. In Rusland wordt de naam Equus lenensis gebruikt, in Noord-Amerika Equus 
lambei en in Europa Equus ferus. Tevens wordt ook Equus caballus gebruikt, de naam die 
Linnaeus in 1758 aan het huispaard gaf, zonder dat hij kennis had van de wilde stamvorm 
ervan. Wilson & Reeder (2005) houden, voor zowel de oorspronkelijke wilde vorm als de 
gedomesticeerde, vast aan de naam Equus caballus. De International Commission on 
Zoological Nomenclature (2003) kiest voor Equus ferus. Deze laatste instantie had 
aanvankelijk ook de naam Equus caballus gebruikt. Na een discussie betreffende de 

                                                 
9 Zie de voetnoten 1 en 2. 
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naamgeving van gedomesticeerde dieren en hun wilde soortgenoten, werd later toch weer 
voor Equus ferus gekozen. De discussie hierover duurt dus nog voort. Op de naamgeving 
Equus ferus Boddaert, 1785 wordt in § 2.6.2 nog nader ingegaan, als de 18e en 19e eeuwse 
paarden van de Russische steppen besproken worden. 
 
2.2  De overgang van de laatste ijstijd naar het Holoceen 
 Gedurende de laatste ijstijd strekte zich over een groot deel van Europa en Azië tot in 
Noord-Amerika een brede steppegordel uit. Dit gebied wordt ook wel ‘mammoetsteppe’ 
genoemd. Deze vegetatiegordel was hoofdzakelijk boomloos en had in sommige streken het 
karakter van een steppebos. Hij kon zich ontwikkelen als gevolg van de daar heersende droge 
klimatologische omstandigheden (Guthrie 1990, Ran 1990, Mol et al. 2006, Zazula 2006). In 
deze steppegordel domineerden grassen en zeggen de vegetatie. Er groeiden vele 
kruidensoorten, en bomen waren in zeer geringe mate aanwezig. De overheersende 
aanwezigheid van grassen, ook bereikbaar tijdens de sneeuwarme winters, maakte dat 
graseters in de fauna een belangrijke rol speelden (Guthrie 1990, Turner 1991 en 2002, Mol et 
al. 2006, Boeskorov 2006). Gespecialiseerde graseters waren bijvoorbeeld de wolharige 
mammoet (Mammuthus primigenius), de wolharige neushoorn (Coelodonta antiquitatis), de 
steppewisent (Bison priscus) en het paard (Equus ferus). In sommige streken en sommige 
perioden vormden paarden zelfs de dominante diergroep (Guthrie & Stoker 1990, Boeskorov 
2006). Deze paarden werden veel bejaagd door de mens (Olsen 1989, Turner 2002), zoals we 
ook later bij de holocene paarden zien. Op de pleistocene slachtplaats bij Solutré (Zuid-
Frankrijk) bestond de jachtbuit voor het overgrote deel uit paarden. 

Voor de laat-pleistocene paarden, die in de hele mammoetsteppe voorkwamen, worden 
verschillende wetenschappelijke namen gebruikt. Ondanks het gebruik van deze verschillende 
namen, kan toch geconcludeerd worden dat het bij deze paarden zowel morfologisch (Nobis 
1971, Forsten 1988, Guthrie & Stoker 1990, Benecke 2006a) als genetisch (Kavar & Dovč 
2008, Vilá et al. 2001) om een en dezelfde soort gaat. In afzonderlijke gebieden kwamen 
uiteraard lokale variëteiten voor. Dit houdt in dat ook alle latere, holocene, paardvormen tot 
die soort gerekend kunnen worden. Dit waren namelijk de nakomelingen van de laat-
pleistocene paarden (Wilson & Reeder 2005).    

In de periode van 10.000 tot 9.000 v.C. vonden er ingrijpende klimatologische 
veranderingen plaats, die belangrijke gevolgen gingen hebben voor de flora en fauna. In 
Europa, Azië en Noord-Amerika steeg de gemiddelde temperatuur, waardoor de ijskappen en 
gletsjers grotendeels smolten. Hierdoor schoven de verschillende vegetatiezones naar het 
noorden op (Guthrie 1990, Hahne & Melles 1997, Boeskorov 2006). De grote, door grassen 
gedomineerde mammoetsteppe verdween voor een groot deel, en raakte begroeid met 
hoofdzakelijk naald- en loofbossen. Alleen in de meest noordelijke streken vormden zich 
boomloze toendra’s. Dit zijn vegetaties van mossen, korstmossen, dwergstruiken en –bomen 
en grassen, vaak moerassig van karakter vanwege de permafrost in de ondergrond.  

In zuidelijker gelegen streken van Eurazië hebben de grassteppen zich kunnen 
handhaven of werden nieuw gevormd. Momenteel strekt zich nog steeds een gebied met grote 
steppen uit van het Oosten van Roemenië via Oekraïne, Zuid-Rusland, Kazakstan tot in 
Mongolië en het noorden van China. Dit gebied is momenteel grotendeels door de mens in 
cultuur gebracht. 

De arctische grassteppe heeft zich het langst in het noordoosten van Siberië kunnen 
handhaven. Restpopulaties van sommige grote mammoetsteppe-bewoners hebben zich daar, 
na de overgang naar het Holoceen, nog betrekkelijk lang kunnen handhaven (Boeskorov 
2006). Zo heeft de mammoet zich op het vasteland van Azië tot in het 8e millennium v.C.. 
kunnen handhaven. Op het eiland Wrangel heeft hij zelfs in een kleinere vorm tot in het 2e 
millennium v.C. kunnen overleven. De steppewisent heeft het tot in het 7e millennium v.C.. 



 11

kunnen uithouden en de muskusos (Ovibos pallantis) zelfs tot in het eerste millenium v.C.. In 
het westen van Siberië heeft het reuzenhert (Megaloceros giganteus) het in elk geval nog tot 
6.900 BP uitgehouden (Stuart et al. 2004). 

Volgens Boeskorov heeft ook het wilde paard zich er nog lang kunnen handhaven. Hij 
vermeldt gegevens over botvondsten van wilde paarden (Equus lenensis) uit het 3e 
millennium v.C. tot het begin van onze jaartelling. Daarvóór en daarna ontbreken betrouwbare 
gegevens over holocene wilde paarden. Bij het paard is er de complicerende factor dat 
domesticatie van dit dier halverwege het 4e millennium v.C. plaats vond in de Euraziatische 
steppen (Outram et al. 2009). De vondsten die Boeskorov vermeldt dateren dus van ver na de 
aanvang van de domesticatie van het paard. Hoewel de langdurige aanwezigheid van wilde 
paarden in afgelegen streken van Azië niet uitgesloten moet worden (het przewalskipaard 
bestaat tenslotte ook nog), blijft bij botvondsten voorzichtigheid geboden. Het vaststellen van 
de gedomesticeerde dan wel de wilde aard van het dier kan problematisch zijn. 

 
2.3  De domesticatie van het wilde paard 

In de zuidelijker gelegen grassteppen hebben wilde paarden zich na de aanvang van 
het Holoceen goed kunnen handhaven. Dit blijkt niet alleen uit het feit dat het 
przewalskipaard tot ver in de 20e eeuw heeft kunnen leven in de oostelijke steppen, ondanks 
vervolging door de mens10. Ook zijn er gegevens over dergelijke paarden in meer westelijk 
gelegen steppen. De paarden die daar leefden hebben eeuwenlang het belangrijkste jachtwild 
gevormd voor de lokale bevolking. Het vormde hun belangrijkste bron van levensonderhoud. 
Zelfs toen men al over gedomesticeerde runderen en schapen beschikte, kon het aandeel paard 
in de jachtbuit nog tot 50 % oplopen (Anthony & Brown 2000). Aanvankelijk fungeerden 
deze paarden alleen maar als jachtbuit. Uiteindelijk hebben culturele ontwikkelingen (het 
houden van gedomesticeerde dieren als rund en schaap) ertoe geleid dat ook het paard werd 
gedomesticeerd. Deze nieuwe verworvenheid is op zijn beurt mede de aanleiding geworden 
voor een revolutie op het gebied van menselijke mobiliteit, oorlogvoering en 
cultuuroverdracht. Het aanvankelijke doel van domesticatie was het veiliger, gecontroleerder 
en duurzamer kunnen beschikken over vlees en huiden. Vervolgens leidde het tevens tot het 
berijden van paarden en het gebruik van doeltreffender strijdwagens. Samen met andere 
technische verworvenheden, zoals bronsbewerking, hebben deze uitvindingen op hun beurt 
geleid tot een grootschalige verspreiding van de cultuur van de volkeren van de Euraziatische 
steppen naar Europa en Azië. Als gevolg van hun cultuur-economische dominantie is ook de 
taal van deze volkeren overgeleverd. Hun taal heeft aan de basis gestaan van de vele latere 
Indo-Europese talen (Anthony 2007). 

Wanneer de domesticatie van het paard heeft plaats gevonden is niet exact vast te 
stellen, aangezien het een geleidelijk proces moet zijn geweest. Lange tijd is gespeculeerd 
over plaats en tijd van dit proces. Over de culturele ontwikkelingen op de Euraziatische 
steppen, en de daaruit voortgekomen domesticatie van het paard, is veel bekend geworden 
(Anthony 2007). Door Warmuth et al. (2011) is, op basis van mitochondriaal-DNA- 
onderzoek, niet alleen gewezen op de Euraziatische steppen als mogelijk centrum van 
domesticatie, maar ook op het Iberisch Schiereiland. Opgravingen in Dereivka (Oekraïne) en 
Botai (Noord-Kazakstan) speelden en spelen een belangrijke rol. Uit onderzoek van Outram et 
al. (2009) is gebleken dat in elk geval rond 3500 v.C. in Botai al gedomesticeerde paarden 

                                                 
10 In 1878 werden de huid en de schedel van een wild paard door de Russische onderzoekingsreiziger Nikolai M. 
Przewalski, onder de benaming ‘tarpan’, aangeboden aan het Zoölogisch Museum van de Akademie van 
Wetenschappen in St. Petersburg. Poliakof (1881) beschreef later dit paard als een nieuwe diersoort, onder de 
wetenschappelijke naam Equus przewalskii. Het dier was door een Kirgizische jager geschoten in Dzoengarije, 
gelegen in het noorden van wat nu de Chinese provincie Xinjiang is. 
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werden gehouden. Dit bleek niet alleen uit residuen van paardenmelk in aardewerken potten. 
Er waren ook aanwijzingen voor het gebruik van bitten en er was de toegenomen gelijkenis, 
qua botafmetingen en de variatie daarin, met huidige huispaarden uit Mongolië. Het 
domesticatieproces moet dan dus al een tijd aan de gang zijn geweest.  
 
De verworvenheid van het gedomesticeerde paard en de maatschappelijke gevolgen daarvan 
verspreidden zich geleidelijk over het hele steppegebied en verder daarbuiten. Naar het oosten 
toe moeten gedomesticeerde paarden in ± 1600 v.C. het oostelijke stroomgebied van de Gele 
Rivier in China hebben bereikt. Omstreeks die tijd verscheen in dit gebied namelijk vrij 
plotseling een nieuwe cultuur (de late Shang-dynastie) met grote aantallen paarden (Yuan & 
Flad 2006). Daarvóór waren daar wel sporadische neolithische vondsten van paarden bekend, 
maar tot nu toe is nog niet duidelijk of het hierbij om wilde dan wel gedomesticeerde paarden 
ging. De komst van grote aantallen paarden in een culturele context (o.a. paardbegravingen 
met strijdwagens) luidde daar een geheel nieuwe ontwikkeling in.  

Naar het zuiden toe werd het gedomesticeerde paard gedurende de tweede helft van 
het 3e millennium v.C. richting het Midden-Oosten verspreid. Het verscheen omstreeks 2000 
v.C. in Mesopotamië en bereikte, als trekdier van lichte strijdwagens, Egypte gedurende de 
Hyksostijd (1781-1550 v.C.) (Boessneck 1988, Benecke 2006b). Daarentegen lijkt de 
westkust van Klein-Azië betrekkelijk laat in aanraking te zijn gekomen met gedomesticeerde 
paarden. In Troje verscheen het paard pas omstreeks 1700 v.C. (Benecke 2006b). 

Naar het westen, Midden-Europa in, valt de trek vanaf de steppen al veel eerder te 
constateren. Onder andere in de steppegebieden van Oost-Roemenië, Moldavië en West-
Oekraïne vonden de belangrijke culturele omwentelingen plaats die later hun invloed op 
Europa gingen uitoefenen. De verschijning van steppevolkeren met hun gedomesticeerde 
paarden en andere technische verworvenheden in het gebied van Roemenië, de Balkan, 
Hongarije en Zuid-Polen heeft omstreeks 3000 v.C. plaatsgevonden (Bökönyi 1978, Benecke 
1999 en 2002, Greenfield 2006, Anthony 2007). De eerste tekenen daarvan dateren van 
omstreeks 3300 v.C. Aanvankelijk ging het om sporadische vondsten van paardenbotten. 
Vanaf het begin van de bronstijd (± 2800 v.C.) nam hun aantal steeds meer in omvang toe. 

Het westen van Europa werd nóg veel later bereikt. In Engeland leefden tijdens de 
laatste ijstijd wilde paarden, maar met de overgang naar het Holoceen nam hun aantal 
drastisch af. Terwijl elders in het beboste Europa wilde paarden wél konden overleven, lijken 
ze in Engeland te zijn uitgestorven. De laatste vondst van het wilde paard daar dateert uit de 
periode 6445-6106 v.C., omstreeks de tijd dat Engeland gescheiden raakte van het continent 
(Bronk Ramsey et al. 2002, Bendrey et al. 2013). De vroegste aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van gedomesticeerde paarden in Ierland dateren uit de late Bronstijd (1500-
1000 v. C.) (Bendrey et al. 2013).  

 
2.4 Het wilde paard in Europa, gedurende de periode 9000 - 500 v.C. 
 De onduidelijkheid over het voorkomen en het uiterlijk van wilde paarden in het 
holocene Europa betreft niet alleen kwesties rond het tijdstip en de plaats van domesticatie en 
vervolgens de verspreiding van het gedomesticeerde paard verder over Europa. Een andere 
vraag die lang heeft gespeeld was of wilde paarden ook in het beboste Europa ten westen van 
de ZO-Europese steppen hadden geleefd (Uerpmann 1990). Die vraag kon lang niet goed 
beantwoord worden, vanwege de volgende problemen, die voor onduidelijkheid hebben 
gezorgd (Benecke 1994): 
    1. De gedeeltelijk nog zeer onvolledige kennis over verspreiding en morfologie van het     
     vroeg- en midden-holocene wilde paard van Eurazië. Hoewel er na 1994 steeds meer   
     vindplaatsen bekend zijn geworden, is het algehele beeld nog steeds niet volledig. 
    2. Het onderscheiden van wild paard en huispaard aan de hand van de morfologie van het    
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    skelet, en de beoordeling van andere met de domesticatie verband houdende parameters als  
    groottereductie en toename van variabiliteit, frequentie in het vondstmateriaal, leeftijd,  
    geslacht et cetera. 
    3. De chronologische inpassing van paardenbotten-vondstcomplexen in het algemeen  en in  
    het bijzonder in vergelijking met bv. die van Oost-, Midden- en Zuidwest-Europa. 
    4. De soms overheersende invloed van diverse archeologische denkbeelden en  
    ontwikkelingsmodellen, met betrekking tot de domesticatie van het paard, en de  
    daarmee verbonden theorieën op de interpretatie van archeozoölogische bevindingen.  
    Benecke noemde hier als voorbeeld het zogenaamde ‘Indogermanen-Problem’, dat  
    betrekking had op de aard en de datering van de ‘invasie’ van Indo-Europese volkeren  
    in Oost- en Centraal-Europa. 
De bij opgravingen gevonden paardenbotten werden, vóór de ontwikkeling van de 14C-
methode, gedateerd aan de hand van pollenanalytische gegevens of aan de hand van het type 
aardewerk, dat erbij gevonden was. Die vroegere dateringen bleken later lang niet allemaal 
correct te zijn (Uerpmann 1990, Benecke 1994, Döhle 1999). Zo bleken de door Lundholm 
(1949) pollenanalytisch gedateerde botten van wild paard later, na 14C-datering, die van 
gedomesticeerde paarden te zijn (Benecke 1994). Een van de vroegste vondsten (tanden) van 
gedomesticeerd paard in Ierland (Newgrange) werd aanvankelijk, op basis van 14C-gedateerd 
houtskool, gedateerd op het eind van het 2e millennium v.C. (Van Wijngaarden-Bakker 1974). 
Uit 14C-onderzoek aan de tanden zelf is recent gebleken dat ze uit de eerste twee eeuwen van 
onze jaartelling stammen (Bendrey et al. 2013).  
 Zoals al in § 2.3 is uiteengezet, kan het tijdstip van de introductie van gedomesticeerde 
paarden in Centraal-Europa op ± 3000 v.C. gesteld worden. Daarmee is al een mogelijkheid 
tot onderscheiding van wild paard en gedomesticeerd paard gegeven. Het morfologisch 
onderscheiden van botten van wild paard en gedomesticeerd paard blijft echter tot op heden 
lastig (Döhle 1999, Benecke 2002). Zeker aan de hand van een enkel bot is niet definitief vast 
te stellen of het om wild paard gaat. DNA-onderzoek kan daar in de toekomst mogelijk 
verandering in brengen. Toch zijn er volgens Uerpmann (1990) en Benecke (2002) enkele 
morfologische parameters, die wilde paarden onderscheiden van gedomesticeerde. Deze 
hebben betrekking op de gehele paardenpopulatie op een bepaalde vindplaats. Hiervoor kan 
o.a. de methode van de Logarithmic Size Index worden gebruikt (zie Afb. 2). Benecke (2002) 
lichtte het gebruik van deze parameters toe aan de hand van de paardenpopulatie van 
Löddigsee. Deze populatie vertoonde een geringe variabiliteit wat grootte en bouw betreft (zie 
Afb. 2). Een dergelijke geringe variabiliteit wordt gezien als een (natuurlijk) kenmerk van een 
populatie wilde paarden. Gedomesticeerde paarden, zoals die van de Bernburgercultuur, 
waren als populatie duidelijk gevarieerder. De vanuit ZO-Europa geïmporteerde huispaarden 
waren niet alleen groter, maar ze waren ook duidelijk krachtiger gebouwd dan de lokale wilde 
paarden (Benecke 2002). Hoewel de paarden van Hüde I wat groter waren dan die van 
Löddigsee, vertoonden ook deze een geringe variabiliteit. Nobis (1955) en Hübner et al. 
(1988) twijfelden nog of de paarden van Hüde I wilde paarden waren. Nobis om 
morfologische redenen en Hübner et al. vanwege het feit dat het aandeel paarden in de 
botvondsten zo hoog was, namelijk 13 %. Voor de mogelijke invloed van neolithische boeren 
op het aantal en de morfolgie van wilde paarden, zie hieronder in deze paragraaf. Benecke 
gaat wat betreft Hüde I om de hiervoor genoemde redenen uit van wilde paarden. Ook de 
afwezigheid van anatomisch-pathologisch vast te stellen veranderingen, zoals het geval was 
bij het zeer grote aantal paardenbotten in Löddigsee, zou volgens Benecke een kenmerk zijn 
van een populatie wilde paarden. 
 Uerpmann (1990) gaf, provisorisch, de wetenschappelijke namen van vier 
ondersoorten van het wilde paard in Europa weer. Dit waren Equus ferus ferus (zuidelijk 
Europees Rusland, Oekraïne), E. f. silvestris (NW-Europa), E. f. lusitanicus (Iberisch 
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Schiereiland) en E. f. scythicus (ZO-Europa). De NW-Europese ondersoort zou dan, volgens 
Uerpmann (1990), voluit ‘Equus ferus silvestris, v. Brincken 1828’ moeten heten, omdat J. 
Brincken de eerste was die deze ondersoort, zij het summier, beschreef (zie Hdst. 3 voor deze 
beschrijving). 
 Hieronder wordt door middel van een korte weergave van resultaten van 
desbetreffende onderzoeken een overzicht gegeven van de huidige kennis over het vroegere 
voorkomen van het wilde paard in West- en Centraal-Europa. 
 
Met de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen veranderde in relatief korte tijd het 
uiterlijk van de verschillende Europese landschappen. Vooral het open karakter ervan 
verdween. Domineerden voorheen steppen en bossteppen, gedurende het Holoceen betrof het 
overwegend gesloten bossen, doorspekt met hoogveen- en laagveengebieden11. Door het 
warmer worden van het klimaat konden allerlei boomsoorten zich uitbreiden naar het noorden 
en vrijwel geheel Europa in bezit nemen. Voordien hadden die zich in hun toevluchtsoord in 
Zuid-Europa opgehouden. Als gevolg van de klimaatverandering ontstond in het noorden de 
boomloze moerassige toendra, ten zuiden daarvan naaldbossen en loofbossen en helemaal in 
het zuiden, langs de Middellandse Zeekusten, de Mediterrane bossen. De voorheen 
uitgestrekte steppen en bossteppen verdwenen vrijwel geheel, om nog wat restanten achter te 
laten in Oost-Roemenië (Benecke 1998), Oekraïne en op het Iberisch schiereiland (Uerpmann 
2005, Warmuth et al. 2011). De ‘Hongaarse Poesta’ hoort hier echter niet bij. Het gebied dat 
momenteel als zodanig bekend staat, is door mensen gecreëerd. Aanvankelijk was dit gebied 
bebost en werd het doorsneden door verschillende meanderende rivieren, die geregeld 
overstromingen veroorzaakten (Gardner 2002, De Soó 1929). Door menselijke activiteiten 
raakte het ontbost, om landbouw mogelijk te maken. In de 19e eeuw werd het bovendien door 
drainage, en kanalisering van de rivieren, van zijn periodiek natte karakter ontdaan. 
Momenteel wordt het vermeende steppekarakter van het gebied gekoesterd in onder andere 
het landschapsreservaat Hortobágy. Enkele kleine bosreservaten herinneren hier en daar nog 
aan de oorspronkelijke bossen. 

 
Door het verdwijnen van de steppen in het grootste deel van Europa, werden de 

leefomstandigheden voor het paard er in feite sterk ingeperkt. In verband met zijn 
spijsvertering moet een paard kunnen beschikken over veel grassen of grasachtigen. Paarden 
besteden ongeveer de helft meer tijd aan grazen dan runderen. Bovendien kunnen paarden op 
een steppe goed uit de voeten, als het gaat om het ontwijken van predatoren. Beide opties zijn 
in beboste gebieden voor paarden niet optimaal aanwezig, en zeker niet voor grote populaties. 
Dat de overgang naar het Holoceen soms riskant voor de soort is geweest, blijkt uit het feit dat 
het paard op het eind van het Pleistoceen in Noord-Amerika is uitgestorven (Guthrie 1990)12. 
In het grotendeels beboste Europa heeft het zich desondanks op bepaalde plaatsen weten te 
handhaven. Zoals al eerder vermeld, stierf het wilde paard in Engeland waarschijnlijk uit. Ook 
in Zweden heeft dit paard het niet vol kunnen houden. Er is daar nog een vondst bekend uit de 
periode 6900-6700 v.C. uit Ageröd (Zuid-Zweden), maar daar bleef het verder bij (Sommer et 
al. 2011). Uit het Neolithicum, de periode waarin elders in Europa juist meer vindplaatsen 
bekend werden, zijn in Zweden geen vondsten van het wilde paard meer gedaan. Verder zijn 
                                                 
11 Argumenten voor deze zienswijze kunnen betrokken worden uit pollenonderzoek (o.a. Zoller & Haas 1995, 
Litt 2000, Mitchell 2005) en uit insectenonderzoek (o.a. Girling 1989, Dinnin & Sadler 1999, Ponel et al. 2000). 
Daarnaast uit geschriften van Romeinse schrijvers als Caesar (58-52 v.C.) en Tacitus (98 A.D.) (zie voor beiden 
Timpe 1989) en uit historische beschrijvingen en pollenanalytisch onderzoek van de Grote Wildernis in het 
voormalige Oost-Pruisen (o.a. Hirsch 1863, Schlüter 1921, Mortensen 1938, Kupryjanowicz 2004 en 2007).  
12 Op het eind van het Pleistoceen hebben N-Amerikaanse paarden, alvorens uit te sterven, nog een sterke 
afname qua lichaamsgrootte doorgemaakt (Guthrie 2003). Omstreeks 12.500 geleden was het paard de eerste van 
de bewoners van de mammoetsteppe die daar uitstierf. 
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in Europa geen holocene vondsten bekend uit Italië en het zuiden van de Balkan (Uerpmann 
1990, Benecke 1994 en 2006a, Sommer et al. 2011). In de overige streken van Europa moet 
de soort zich op een bepaalde manier hebben kunnen aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden. Het gaat duidelijk niet om paarden die af en toe vanaf de Euraziatische 
steppen, met de neolithische boeren mee, uitzwermden naar West- en Midden-Europa. In dat 
geval hadden de ‘bospaarden’ namelijk erg op de steppepaarden moeten lijken, hetgeen niet 
het geval was (Benecke 2002). West- en Midden-Europese wilde paarden waren kleiner en 
lichter gebouwd dan die van de steppen, en die van het Iberisch schiereiland waren nóg 
kleiner (Uerpmann 1990, Benecke 1994). Op de morfologische en ecologische aanpassingen 
van het Europese wilde ‘bospaard’ wordt in § 3.5 nog nader ingegaan. 

Te oordelen naar het tot nu toe gevonden aantal botten, vormde het wilde paard 
gedurende het vroeg- Holoceen (mesolithicum, 9000-5000 v.C.) een betrekkelijk zeldzame 
diersoort in Europa. Het is weinig op mesolithische vindplaatsen aan te treffen (Uerpmann 
1990, Benecke 1993 en 2006a, Döhle 1999, Lõugas 2006, Sommer et al. 2011, Bendrey 
2012). Bij veel archeologische opgravingen van die tijd ontbreken ze zelfs geheel. Volgens 
Sommer et al. (2011) zouden ze in Centraal-Europa zelfs niet aanwezig zijn geweest, omdat 
midden- en laat-mesolithische vondsten ervan daar ontbreken. Op de vindplaatsen, waar ze 
wél worden aangetroffen, blijft hun aandeel meestal onder de 5 % (van het aantal botten van 
wilde dieren). Op midden-mesolithische (7000-5600 v.C.) en laat-mesolithische (5600-4500 
v.C.) vindplaatsen in Letland bedroeg hun aandeel 0,4 % tot 1,5 % (Zagorska 1992, Lõugas 
2006). Op de laat-mesolithische vindplaats Hohe Viecheln (NO-Duitsland) bedroeg hun 
aandeel 0,3 % (Schuldt 1961). Mogelijk hadden de mesolithische jager-verzamelaars niet veel 
interesse in wilde paarden of misten ze de kennis om ze doeltreffend te bejagen. We weten 
evenwel dat niet alleen de pleistocene mens (bv. in Solutré), maar ook de holocene mens (bv 
in Dereivka en Botai) grote belangstelling aan de dag heeft gelegd om paarden te bejagen, 
indien die aanwezig waren. Het smakelijke vlees en de goede huiden moeten gewilde 
producten hebben gevormd. Ook buiten menselijke nederzettingen of jachtkampen uit het 
holocene Europa zijn botten van wilde paarden weinig aangetroffen. 
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Afb. 1. In deze afbeelding zijn weergegeven het verspreidingsgebied van het Europese wilde paard, 
het przewalskipaard en de ligging van Dereivka en Botai. 

 
Het feit dat er van het wilde paard relatief weinig vondsten uit het mesolithicum 

bekend zijn, in vergelijking tot het Neolithicum, geldt ook voor andere diersoorten13. De 
reden hiervan wordt gezocht in de manier van leven van de mesolithische mens (jager-
verzamelaar) t.o.v. die van de neolithische (jager, landbouwer, veeteler). De jager-
verzamelaars waren in de eerste plaats geringer in aantal, leidden een mobiel bestaan 
(meerdere jachtkampen en basiskampen) en hebben weinig in de grond gegraven. 
Afvalkuilen, waarin o.a. etensresten zijn gedeponeerd, ontbreken zodoende. De vindplaats 
Zvejnieki (Letland) is wat dat betreft een afwijkend geval. Hier ging het om een deels 
mesolithische begraafplaats met ruim 300 graven. De neolithische mens kende een grotere 
populatieomvang, had vaste woonplaatsen en creëerde afvalkuilen, waarin veel dierlijke en 
plantaardige resten bewaard zijn gebleven. Ook begraafplaatsen worden dan veel gevonden. 
Als verdere verklaring kan gedacht worden aan een bepaalde jachtvoorkeur voor dieren14. In 
Europa werd bij voorkeur gejaagd op edelhert, wild zwijn, otter en bever. Dit waren dieren 
die waarschijnlijk het meest voorkwamen en goed te bejagen waren. Hoe weinig en tevens 
hoe lokaal het wilde paard destijds kon voorkomen moge blijken uit de laat-mesolithische / 
vroeg-neolithische opgravingen Hoge Vaart en Hardinxveld-Giessendam. Beide vindplaatsen 
zijn goed geconserveerd gebleven en archeologisch zeer goed onderzocht. Hoge Vaart leverde 

                                                 
13 Zeiler & Kooistra 1998, pag. 66; Hüster-Plogmann et al. 1999, pag. 158 en 159; Verhart & Groenendijk 2009, 
pag. 162. 
14 Hüster-Plogmann 1999, pag. 159. 
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resten van het wilde paard op, maar Hardinxveld-Giessendam niet (Laarman 2001 resp. 
Lauwerier et al. 2005). 

Hoewel er, in het algemeen, meer neolithische vindplaatsen bekend zijn dan 
mesolithische, zijn ook op de eerstgenoemde de vondsten van wild paard niet talrijk. 
Gedurende de periode van de Bandkeramiek (5300-4400 v.C.), de Trechterbekercultuur 
(4400-2800 v.C.) en, bijvoorbeeld, de Lengyelcultuur (4000-3000 v.C.) blijft het aandeel wild 
paard gering (respectievelijk Davidsen 1978, Benecke 1999, Bogucki 2008). Pas als het 
Neolithicum in een ver gevorderd stadium is, omstreeks 3000 v.C., zien we lokaal een 
duidelijke toename (Uerpmann 1990, Benecke 1993, Sommer 2011). Op vindplaatsen uit die 
tijd, zoals Löddigsee en Hüde I (NO-Duitsland, laat-neolithische Enkelgrafcultuur resp. 
Trechterbekercultuur; Benecke 2002) vormden wilde paarden ongeveer 13 % van de 
jachtbuit.. De verklaring voor het hoge percentage wordt gezocht in de toename van de met 
gras begroeide gronden rond de nederzettingen van de gevestigde boeren. Voor de groeiende 
kudden schapen en runderen had de neolithische mens steeds meer weidegrond nodig. Deze 
werd verkregen door de bestaande bossen te kappen of af te branden. Mogelijk verdween 
hierbij meer bos dan nodig was voor het vee en konden op die manier allerlei wilde dieren 
profiteren van de zich uitbreidende ‘overtollige’ graslanden. Door de toegenomen 
aanwezigheid van wilde paarden kon er meer op ze gejaagd worden, en vinden we er meer 
botten van terug dan daarvoor15. Steppan (2006) wijst in dit verband op het mogelijke effect 
van het toegenomen voedselareaal op de morfologie van wilde paarden in het grensgebied van 
Duitsland en Zwitserland tijdens het Neolithicum. Door de zich uitbreidende graslanden 
kregen deze paarden meer voedsel tot hun beschikking en zou hun lichaamsgrootte daardoor 
zijn toegenomen. In het geval van het neolithische Löddigsee gaat dit in elk geval niet op: die 
wilde paarden behoorden tot een deelpopulatie met de kleinste individuen (Benecke 2002). 
 
Vanaf het begin van het 3e millennium v.C. stijgen op archeologische vindplaatsen de 
aantallen paarden steeds meer (Uerpmann 1990, Benecke 2002). Tevens wordt het constateren 
van de aanwezigheid van wild paard lastiger, in verband met de mogelijkheid van verwarring 
met uit het oosten ingevoerde gedomesticeerde paarden. Dit vanwege de mogelijke 
overlapping van botmaten. Op de verschillende vindplaatsen van de Bernburgercultuur (Zuid-
Duitsland, 3300-2700 v.C.) vertoont de lichaamsbouw van de paarden een toename in 
variabiliteit (Benecke 1999, 2006a, zie Afb. 2). De Bernburgercultuur wordt gerekend tot de 
eerste fasen van de paardenhouderij in Europa. Bovendien moet in die cultuur nog rekening 
gehouden worden met de jacht op het wilde paard, en dus met de vondst van botten daarvan. 
 

                                                 
15 Benecke 2006a, pag. 201. 
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Afb. 2.  Grootte-index-vergelijking van paardenbotten van elf vindplaatsen op basis van de 
Logarithmic Size Index, een logarithmische berekeningsmethode (uit Benecke 1999, pag. 110). 
Hierbij zijn de afmetingen van paardenbotten vergeleken met die van een IJslandse pony16 als 
standaardindividu (horizontale streepjeslijn). Per vindplaats zijn weergegeven de totale variatie 
(verticale lijn), de gemiddelde waarde (horizontaal streepje), de standaardafwijking (totale rechthoek) 
en de grootte van de standaardfout van de gemiddelde waarde (zwarte rechthoek)  
1. Kniegrotte (Thüringen, Duitsland). Laat-glaciaal. Wild paard. 
2. Bärenkeller (Thüringen, Duitsland). Laat-glaciaal. Wild paard. 
3. Diverse vindplaatsen van de Bandkeramiekcultuur (Midden-Duitsland). Wild paard. 
4. Löddigsee (Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland). Enkelgrafcultuur. Wild paard. 
5 t/m 8. Vier vindplaatsen van de Bernburgercultuur (Z-Duitsland). Gedomesticeerd paard en wild 
paard. 
9. Mirnoe (grensgebied Roemenië / Oekraïne). Laat-mesolithicum. Wild paard. 
10. Dereivka (Oekraïne). Sredny Stog-cultuur. Wild paard. 
11. Csepel Háros (Hongarije). Bronstijd. Gedomesticeerd paard. 
 

De plaatsen in Nederland, waar men veronderstelt resten van wild paard te hebben 
gevonden, zijn beperkt tot de IJsselmeerpolders. Het betreft vindplaatsen bij Schokland (P14) 
(Gehasse 1995), bij Swifterbant (Clason 1986) en die van de Hoge Vaart (Laarman 2001). Ze 
dateren respectievelijk uit 4900-3400 v.C., uit ± 3400 v.C., en uit 4900-4500 v.C.. Alle drie 
betreffen vindplaatsen in een brede, vlakke moerassige kustzone, grenzend aan (droger) bos. 
Verder is er nog de vindplaats Hekelingen I (uit de periode 3500-2500 v.C.) waar het, te 
oordelen naar het karakter van de vindplaats, waarschijnlijk ook om wilde paarden gaat 
(Brinkkemper et al. 2010). Mogelijk zijn ook Heemse-Hardenberg (aan de Overijsselse 
Vecht) en De Gaste (bij Zwolle) wild-paardvindplaatsen. Aangezien een meer exacte datering 
daarvan nog ontbreekt, blijft dit evenwel onzeker (Clason 1986). Op de enige mesolithische 
slachtplaats in Nederland, bij Jardinga in Friesland, werd geen wild paard aangetroffen. 

                                                 
16 Het skelet van deze pony bevindt zich in de archeozoölogische verzameling van het Institut für Urgeschichte 
van de Universiteit van Tübingen (Duitsland) (Uerpmann 1990, pag. 117). 
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Dergelijke mesolithische slachtplaatsen zijn overigens in heel Europa zeldzaam (Prummel et 
al. 2002).  

Naast botten vormt een beeldje van een barnstenen paardje (9 bij 11 cm groot) het 
enige andere tastbare bewijs voor de aanwezigheid van wilde paarden in het mesolithische 
Midden-Europa. De vondst hiervan werd halverwege de 19e eeuw gedaan bij de plaats 
Dobiegniew in Noordwest-Polen17. Sommigen beschouwen het als laat-mesolithisch 
(Mazurowski 1983, Płonka 2003), anderen houden het op laat-glaciaal of Vroeg- Holoceen 
(Veil et al. 2012). De Zuid-Baltische kusten vormden en vormen rijke vindplaatsen van 
barnsteen, waaruit het barnsteen voor het paardje vermoedelijk afkomstig was. 

 
2.5  Wildlevende paarden in Europa, gedurende de periode 500 v.C. - 18e eeuw  
 Vanaf het ogenblik dat gedomesticeerde paarden Europa werden binnengebracht, nam 
hun aantal in de boerengemeenschappen geleidelijk toe. Het gebruik ervan varieerde van 
leverancier van vlees, melk en huiden via cultusdier tot rij-, trek- en lastdier. Als cultusdier 
stond het paard in de voorchristelijke Indo-Europese geloofsgemeenschappen in hoog 
aanzien. Het fungeerde als offerdier, het kon al of niet met zijn eigenaar werd meebegraven of 
verbrand, maar ook speelde het een rol in de folklore. Er waren paardengoden en er werden 
speciaal witte paarden gefokt en gehouden, die een bijzondere relatie met de goden 
verondersteld werden te hebben (zie § 3.5.1: ‘Over het vóórkomen van een witte vacht bij het 
wilde paard’). Ook in de latere christelijke periode, tot nu aan toe, is de herinnering daaraan in 
de folklore bewaard gebleven (Farwerck 1978). 

Vermoedelijk werden gedomesticeerde paarden, naast voedselbron, aanvankelijk 
vooral als trekdier van lichte wagens en drager van lichte lasten gebruikt. Pas later ging men 
ze ook berijden. Het trekken van zware wagens en ploegen gebeurde eerst vooral met ossen, 
die beter te hanteren, sterker en goedkoper in onderhoud (o.a. qua voedsel) waren dan 
paarden. Pas de uitvinding van het haam18 (halverwege de Middeleeuwen) en het fokken van 
grote trekpaarden vergrootten de rol van het paard als trekdier van zware lasten. In Polen 
bijvoorbeeld streefde het paard in die functie kwantitatief de os als trekdier pas in de 19e eeuw 
voorbij (Baranowski et al. 1965). 

 
Hoe paarden vanaf de bronstijd in de verschillende nederzettingen gehouden zijn, dichtbij 
huis, halfwild levend rond de nederzetting of in een combinatie daarvan, is niet goed bekend. 
Te verwachten valt evenwel dat het houden van een extra grasetend huisdier, naast rund en 
schaap, geleid moet hebben tot een voortschrijdend kappen van bossen. Vermoedelijk hebben, 
zoals al eerder vermeld, de wilde paarden geprofiteerd van de uitbreiding van weidegrond. 
Mogelijk hebben er ook kruisingen plaatsgevonden tussen gedomesticeerde en wilde paarden 
(Warmuth et al. 2011). Er moet echter een ogenblik gekomen zijn, waarop men besloot deze 
kruisingen tegen te gaan. Het fokken van gedomesticeerde paarden was toen zóver gevorderd 
(qua hanteerbaarheid, grootte en prestatievermogen) dat het alleen maar contraproductief was, 
als deze paarden gekruist werden met het inferieure wilde paard.(klein, onhandelbaar, gering 
prestatievermogen).  

Naast ongewenste genenleverancier, moet het wilde paard ook steeds meer beschouwd 
zijn gaan worden als een voedselconcurrent voor de huispaarden van de boerengemeenschap. 
Wilde paarden zijn vermoedelijk zoveel mogelijk door de mens geweerd van de door hem 
gecreëerde weidegronden en akkers. Hetzelfde zal gegolden hebben voor de oorspronkelijke 

                                                 
17 Dit barnstenen beeldje bevindt zich momenteel in het museum De Hermitage in St. Petersburg, Rusland. Tot 
1945 bevond het zich in het Museum für Völkerkunde in Berlijn. 
18 Het haam is een houten, met leer bekleed, ovalen juk dat om de hals van het paard gedaan wordt. In 
tegenstelling tot de voorheen gebruikte touw- of leerlus om de hals, die op de keel drukte, drukt het haam op de 
schouders. 
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leefgebieden van het wilde paard langs rivieren en meren, waar ook de paarden van de boeren 
graasden (zie § 3.5.4). Ook vormde het wilde paard nog steeds een jachtobject voor de 
groeiende bevolking. Waarschijnlijk hebben al deze factoren ertoe geleid dat het aantal wilde 
paarden steeds meer achteruitging. In welke mate en hoe snel het wilde paard in aantal 
achteruitging, is niet bekend. Aangezien het onderscheid tussen botten van gedomesticeerde 
paarden en wilde paarden problematisch is, wordt dit vanaf het begin van de bronstijd steeds 
moeilijker. Ondanks de achteruitgang in aantal en de inkrimping van het leefgebied, hebben 
wilde paarden nog lang kunnen voortbestaan in bepaalde afgelegen, niet of weinig door de 
mens in bezit genomen en gecultiveerde gebieden. Tot in de 16e eeuw kan de aanwezigheid 
van wilde paarden in een gebied als het voormalige Oost-Pruisen en directe omgeving 
aangenomen worden (zie § 2.5.7).   

 
2.5.1  Europa, buiten Oost-Pruisen en de aangrenzende gebieden 

Al vanaf de klassieke oudheid zijn vermeldingen en beschrijvingen overgeleverd van 
wildlevende paarden. Of het hierbij om wilde paarden dan wel verwilderde gaat is niet altijd 
goed na te gaan. De beschrijving is vaak te beknopt of voor meer dan één uitleg vatbaar. In de 
§§ 2.5.1 en 2.5.2 worden zoveel mogelijk, meer of minder uitvoerige, vermeldingen 
weergegeven van wildlevende paarden sedert de oudheid. Deze beschrijvingen zijn van 
belang om een indruk te krijgen van het verschijnsel ‘wildlevende paarden in Europa’. Verder 
zijn ze van belang omdat sommige gegevens in deze opsomming later een rol zullen spelen in 
de bespreking van de populatie wilde paarden in het voormalige Oost-Pruisen en de daaraan 
grenzende gebieden. Uiteindelijk worden aan het eind van § 2.5.2 al deze vermeldingen kort 
samengevat. 

 
De klassieke oudheid 

De oudst bekende vermelding van wildlevende paarden, hier betrekking hebbend op 
het grensgebied van Europa en Azië, is afkomstig van de Griekse geschiedschrijver Herodotus 
(ca. 480-425 v.C.). Hij vermeldde (Boek IV, 52) dat in het land van de Skythen (de 
Oekraïense steppen) rond een groot meer, waar de rivier de Hypanis uit ontspringt, “wilde 
witte paarden” (“ίπποι αγριοι λευκοι”) graasden (Herodotus et al. 1998). Verder is er aan 
gegevens over deze witte paarden niets naders overgeleverd. De Hypanis is de huidige 
Zuidelijke Bug (Pivdennyy Buh), die door Oekraïne stroomt en uitmondt in de Zwarte Zee. 
Van het ‘grote meer’ is nooit een spoor gevonden19. Naar aanleiding van Herodotus’ vage, 
maar intrigerende vermelding zijn in de 20e eeuw allerlei speculaties ontstaan. In § 3.5.1 
wordt hier nog uitgebreid op ingegaan. 

Uit latere eeuwen kennen we de teksten van de Romeinse schrijvers Varro en Plinius 
en de Griekse schrijver Strabo. Varro (116-27 v.C.) vermeldde voor Spanje (ten noorden van 
de Ebro), in zijn werk ‘De re rustica’, “tamelijk veel wilde paarden in de gebieden van 
Noord-Spanje” 20. Ook Strabo (ca. 59 v.C.-19 A.D.) berichtte in zijn werk ‘Geographika’ over 
“veel herten en wilde paarden” in Spanje21. Daarnaast vermeldde hij ook “wilde paarden en 
runderen” in de Alpen22. In zijn werk ‘Naturalis Historiae libri’ vermeldde Plinius (ca. 23 - 
79 A.D.) in zijn beschrijving van Germania: “Het noorden herbergt ook kudden wilde 
paarden” 23. De Romeinse schrijvers Caesar en Tacitus, die eveneens over Germanië 
schreven, hebben daarentegen niets over wilde paarden overgeleverd. Naast de vermeldingen 
door de drie al genoemde schrijvers, zijn er nog sporadisch wat andere vermeldingen 

                                                 
19 Pruski 1959, pag. 6. 
20 Varro & Flach 2006, Boek 2: 1, 5:  “Equi feri in Hispaniae citerioris regionibus aliquot”. 
21 Strabo & Jones 1923, Boek 3: 4, 15: ‘‘δορκαδας πολλας και ίππους άγριους”. 
22 Strabo & Jones 1923, Boek 4: 6, 10: ‘‘ίππους άγριους και βοας’ 
23 Plinius, Boek VIII, 16: ‘‘Septentrio fert et equorum greges ferorum…“. 
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overgeleverd, zoals die van de “40 wilde paarden” (“40 Wildpferde”), die te midden van vele 
andere diersoorten in Rome zouden zijn meegevoerd in de triomftocht van keizer Gordianus 
III (238-244)24. Antonius vermeldde niet waar ze vandaan kwamen. 
 Ook uit het gebied van Spanje is een vermelding overgeleverd. Rond het jaar 100 werd 
in de streek van León door de bevelhebber van een Romeins legioen een altaar opgericht. Dit 
was gewijd aan Diana, godin van de jacht, en in de altaartekst werd de hoop verwoord dat de 
jacht voorspoedig mocht zijn: 
 “…opdat hij vogels, reeën en herten zou kunnen doorboren, en ruige wilde zwijnen, en de 
 nakomelingen van bosbewonende paarden…” 25. 
  
De Middeleeuwen (voor de niet-Duitse gebieden) 
 In tegenstelling tot de klassieke oudheid, zijn met name uit de late Middeleeuwen 
tamelijk veel vermeldingen over wildlevende paarden overgeleverd. Voor deze periode 
concentreren de vermeldingen van dergelijke paarden zich voornamelijk op de Duitse en 
Pools-Litouwse gebieden. Wat betreft de vroege Middeleeuwen zijn er maar weinig gegevens 
bekend. Isidorus van Sevilla vermeldde wildlevende paarden omstreeks 600 in Spanje26. 
Zowel A.B. Szalay als C.H. Smith suggereerden dat in het begin van de Middeleeuwen in 
Engeland nog paarden in het wild zouden hebben geleefd27. In 1086 werden in het Domesday 
Book alle toenmalige landeigenaren en hun bezittingen in Engeland geregistreerd. Daarin zijn 
voor diverse gebieden “wilde merries” vermeld. Dit gebeurde onder de benamingen “equae 
silvestres” en “equae indomitae”28. Tot de gebieden, waar ze leefden behoorden Brendon en 
Lynton, gelegen bij het huidige Exmoor National Park in ZW-Engeland. 
 Voor Denemarken is er een vermelding uit het jaar 1223, waar het ging om een 
jachtpartij op het kleine eiland Lyø: 
 “Hier leefde menig zeldzaam dier, men kon er beren en wilde zwijnen tegenkomen, wilde 
 paarden en geiten [reeën?], herten en damherten zag je overal”.29 
De enige vermelding uit het gebied van Nederland is overgeleverd uit 1295. Uit dat jaar 
dateert een rekening waarin de graaf van Gelre een hoeveelheid tarwe betaalde aan “een 
dienaar die de wilde paarden bewaakt” (“servo custodienti equos sylvestres”). Dit vond plaats 
in het bosgebied Berlewalde (in de Achterhoek)30. Vermoedelijk is een dergelijke praktijk 
destijds op veel meer plaatsen in ons land gebruikelijk geweest. 
 
De Duitse gebieden  

De vroegste vermelding voor de Duitse gebieden heeft te maken met de voortgaande 
kerstening in Europa en dateert uit het begin van de Middeleeuwen. In 732 schreef Paus 
Gregorius III een brief aan de missionaris Bonifatius, die zich omstreeks die tijd bezig hield 
met de kerstening van de Germaanse gebieden (o.a  Friesland). Hij stelde daarin dat het eten 
van paardenvlees verboden moest worden. Het werd gezien als een heidense gewoonte, die zo 
veel mogelijk onderdrukt moest worden: 
 “Je voegde er, onder andere, aan toe dat tamelijk veel mensen wilde paarden eten en zeer 
 velen ook tamme. Sta niet toe, zeer eerwaarde broeder, dat het voortaan nog op enigerlei wijze 

                                                 
24 Antonius 1942, pag. 30. 
25 Academia Litterarum Regiae Borussicae 1869, pag. 370:  “ut quiret volucris capreas, ut figere cervos, 
saetigeros ut apros, ut equorum silvicolentum progeniem…“. 
26 Antonius 1942, pag. 30. 
27 Szalay 1916, pag. 182; Smith 1841, pag. 155, 156. 
28 Darby & Welldon Finn 1967, pag. 285. 
29 Dahlmann 1840, pag. 377: “Hier erhielt sich manch seltenes Thier, man konnte auf Bären und Eber stoßen, 
wilde Pferde und Ziegen, Hirsche und Damwild gab es allenthalben“. 
30 Meihuizen 1953, pag. 68, folio 12. 
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 gebeurt, maar, met de hulp van Christus, onderdruk het in alle opzichten en leg overtreders een 
 passende boetedoening op; het is immers onrein en vervloekt”.31 
Door dit verbod raakte het eten van paardenvlees, een voordien wijd verbreide gewoonte, in 
Europa steeds meer in onbruik. Pas vanaf het begin van de 19e eeuw werd successievelijk in 
de afzonderlijke Europese landen het verbod op het eten van paardenvlees officieel 
opgeheven. De aanleiding ervoor was het beleg van Kopenhagen door Napoleon in 1807 
(Adamczyk 1987). Het aanvankelijke verbod op het eten van paardenvlees werd in de 
beginperiode, zelfs in kerkelijke kringen, slechts langzaam en niet stringent doorgevoerd. Dit 
moge blijken uit de tekst van een handschrift in een klooster in St. Gallen (Zwitserland). De 
tekst is uit het begin van de 11e eeuw en van de hand van de monnik Ekkehard IV. In de 
zegenspreuk werd de volgende wens uitgesproken: 
 “Dat het vlees van het wilde paard smakelijk moge zijn, bij dit kruis van Christus”.32 
Op het eten van paardenvlees in het christelijke Europa wordt in § 2.5.7 en § 2.8.3 nog nader 
ingegaan. 
 
Uit de late Middeleeuwen (10e tot 15e eeuw) zijn er diverse vermeldingen, die betrekking 
hebben op de jacht, verworven oorlogsbuit of het extensief houden van paarden. Voor de 10e 
eeuw en begin 11e eeuw zijn er jachtverordeningen voor het gebied van Drente (Szalay 1916). 
Koning Otto I liet hierin (in 944, met herhalingen in de 11e eeuw) een aantal jachtdieren 
vermelden: 
  “…herten, beren of wilde zwijnen, en bovendien de wilde dieren die in het Germaans ‘elo et 
 scelo’ worden genoemd”.33  
De “elo et scelo” in deze tekst lijken veel overeenkomst te hebben met de ‘elch’ en de 
‘schelch’ uit het hierna te noemen Nibelungenlied. De eerstgenoemde kunnen hier echter 
verklaard worden als ‘vrouwelijke en mannelijke eland’ (Szalay 1916). ‘Scelo’ was dus geen 
paard. Het was in die tijd niet ongebruikelijk dat van een bepaalde te bejagen diersoort zowel 
de vrouwelijke als de mannelijke dieren expliciet in de jachtverordening vermeld werden (zie 
ook § 2.5.2: ‘Litouwen’).  
 Een bron uit ca.1200 is het Nibelungenlied, waarin sprake was van een jachtpartij door 
de held Siegfried (Franz 1967). Deze jacht heeft zich mogelijk in de buurt van Worms 
(Zuidwest-Duitsland) afgespeeld: 
 “daarna doodde hij snel een wisent en een eland, 
 vier sterke oerossen, en een woeste hengst”.34 
In 1132 werden vanuit Silezië, na een veldtocht door hertog Sobeslaus, naast veel gevangenen 
en geld, ook merries meegevoerd: 
 “en niet weinig kudden ongetemde merries heeft hij van daar met zich meegevoerd”.35  
Dergelijke ‘ongetemde merries’ komen ook in andere oorkonden ter sprake. Omstreeks 1160 
leefden ook in de buurt van Paderborn ‘Wildpferde’. Ze waren daar zo massaal aanwezig en 
gewaardeerd, dat bij een bisschoppelijke schenking van onroerende goederen aan het klooster 
Hardehausen een derde deel van de ongetemde merries mee werd geschonken (Späh 1939). 
Het was trouwens in veel gebieden van Duitsland de gewoonte dat adellijke families 
fokkerijen van ‘wilde Pferde’ (of ‘Wildpferde’) hadden. In de 15e eeuw hadden de heren van 
Westfalen: 

                                                 
31 Tangl 1916, pag. 50: “Inter ea agrestem caballum aliquantos adiunxisti comedere, plerosque et domesticum. 
Hoc nequaquam fieri deinceps sanctissime sinas frater, sed, quibus potueris Christo iuvante modis, per omnia 
conpesce et dignam eis interdicito paenitentiam; inmundum enim est atque exsecrabile”. 
32 Hehn 1902, pag. 22: “Sit feralis equi caro dulcis in hac cruce Christi”. 
33 Szalay 1916, pag. 172: “…cervos, ursos aut apros, bestias insuper, que Teutonice elo et scelo appellantur”. 
34 Franz 1967, pag. 74: “dar nach sluoc er sciere einen wisent und einen elch,  
                                        starker ure viere, und einen grimmen schelch“. 
35 Hehn 1902, pag. 23: “nec non indomitarum equarum greges non paucos inde secum adduxit”. 
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 “…een stoeterij van wilde paarden in Lippspringe, waar ze destijds bezittingen hadden. Hier, 
 in de nabijgelegen Senne, moesten van de graaf Von der Lippe 60 merries van allerlei kleuren 
 gehoed worden”.36 
Een eeuw later werden uit die kudde 12 “auserlesene Wildpferde” (“voortreffelijke wilde 
paarden”) aan keizer Rudolf ten geschenke gegeven (Späh 1939).  

In de 13e eeuw verschenen de systematische overzichtswerken van de hand van 
Albertus Magnus (ca. 1200 -1280), over onder andere plantkunde, dierkunde en mineralogie. 
Hierin schreef de auteur ook over wildlevende paarden, met vermelding van de vachtkleur: 
 “Voorts is de natuurlijke kleur van het paard, dat in bosachtige streken wordt gevangen, 
 ‘askleurig’ 37, en over de rug, van de kop tot de staart, loopt een ‘donker’37 gekleurde 
 streep”.38 
Waar deze paarden destijds leefden vermeldde hij niet. Mogelijk was het in het gebied, dat 
door het huidige Duitsland ingenomen wordt, of in Oost-Pruisen, waar de Ridders van de 
Duitse Orde in 1230 waren binnengevallen. Nog tot het einde van de 16e eeuw werden uit dat 
laatstgenoemde gebied vermeldingen over wildlevende paarden overgeleverd (zie § 2.5.2). 
 Uit Westfalen stamt een vermelding over Pepijn III, die na een succesvolle veldtocht 
de Saksen een tribuut oplegde van 300 “Wildrossen” (Späh 1939). In een latere Westfaalse 
oorkonde, uit het jaar 1316, werden aan een zekere Hermann de volgende rechten in het hele 
vastgestelde bosgebied toebedeeld: 
 “eveneens herinneren wij eraan dat de visserij in het hele bos aan de genoemde Hermann 
 toebehoort, en de wilde paarden en de jacht genaamd wiltforst’.39 
 
Uit de 16e eeuw zijn twee overleveringen over wildlevende paarden bekend. Voor de Vogezen 
is er de vermelding van Röslin (1593). Hij vestigde in zijn beschrijving van dat gebied de 
aandacht op de daar aanwezige wildlevende paarden. Ze zouden wilder zijn dan herten en 
even moeilijk te vangen als deze. Als ze echter gevangen waren, konden ze worden getemd, 
om vervolgens goede werkpaarden op te leveren. In menig opzicht waren ze beter dan 
Spaanse en Turkse paarden: 
 “als ze echter tam zijn gemaakt / wat met veel moeite en werk gebeuren moet / zijn het de 
 allerbeste paarden / gelijk aan Spaanse en Turkse / in veel opzichten zijn ze echter veel beter 
 en harder / omdat ze heel goed aan de kou gewend zijn / en aan ruw voedsel / in hun gang en 
 in hun poten echter zijn ze vast en zeker / omdat ze de bergen en rotsen bewonen gelijk de 
 gemzen”.40 
De andere vermelding is uit Pommeren, dat in de 16e eeuw nog werd omschreven als rijk aan 
wild, waaronder paarden: 
 “In het Bos van Uckermund 41 leven wilde paarden in grote kudden. Ze vertonen allerhande 
 kleuren, zoals andere paarden, alleen hebben ze een gele streep over de rug. Ze zijn niet  erg 
 groot, maar zeer flink en arbeidzaam. Men vangt ze binnen een omheining, gooit ze een  touw 
 om de hals en trekt die zo aan dat ze bijna stikken. Daarna brengt men touwen zodanig aan dat 

                                                 
36 Späh 1939, pag. 12: “…eine Stuterei wilder Pferde zu Lippspringe, wo sie damals Besitzungen hatten. Hier, in 
der nahen Senne, mußten vom Grafen von der Lippe 60 Stuten aller Farben gehütet werden”. 
37 Voor de interpretatie van deze vachtkleuromschrijving en andere, wordt verwezen naar § 3.5.1. 
38 Albertus Magnus & Stadler 1920, pag. 1378: “Color autem naturalis equi est qui in silvestribus deprehenditur 
cinereus, per dorsum linea fusca a capite usque ad caudam protracta” . 
39 Hehn 1902, pag. 22: “item recognoscimus quod piscatura per totum nemus pertinet Hermanno praedicto et 
vagi equi et venatio dicta wiltforst”. 
40 Röslin 1593, pag. 20-22: “so sie aber zahm gemachet / das doch mit viel müh unnd arbeit geschehen muß / 
seind es die aller besten Pferdt / Spannischen und Türckischen Pferdten gleich /in vielen Stücken aber ihnen 
fürgehen / unnd härter seind / dieweil sie sonderlich der Kälte gewohnet / unnd rauhes Futters / im gang aber 
unnd in den Füssen / vest / sicher / unnd gewiß seind / weil sie der berg und felsen gleich wie die Gemsen 
gewohnet“.  
41 Het Bos van Uckermund ligt bij Stettin, sinds 1945 half op Duits en half op Pools grondgebied. In Polen heet 
het gebied: Puszcza Wkrzańska. 
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 men ze hanteren (en wegleiden) kan, en spant ze enkele dagen achtereen voor de ploeg en 
 drijft ze zo lang voort, tot hun wildheid en kracht geheel gebroken zijn. Dan leert men ze een 
 hoofdstel te verdragen, en daarna worden het zeer goede paarden, die veel zwaar werk kunnen 
 verduren”42.  
Späh (1939) noemde een lange reeks van plaatsen en bosgebieden, waar eeuwenlang 
“Wildpferdgestüte” waren. Op sommige plaatsen hebben dergelijke foksystemen van halfwild 
gehouden paarden, waar naar believen uit geoogst kon worden, zich tot in de huidige tijd 
kunnen handhaven. Alle andere zijn vanwege de intensivering van het landgebruik gestaakt. 
Voor het bestaan ervan zijn namelijk grote oppervlakten extensief beheerde grond nodig. Een 
gebied, waar dit in Duitsland tot in de huidige tijd heeft kunnen voortbestaan, is bijvoorbeeld 
het Merfelderbruch bij Dülmen (Noord-Rijnland-Westfalen). Al in oorkonden uit de 14e eeuw 
werd dit, oorspronkelijk 16.000 morgen (ca. 4000 ha) grote, gebied genoemd. Ze gingen over 
de uitoefening van de visserij en de jacht en het recht op de “wilde Pferde”. De (kleine) 
paarden werden in de winter bijgevoerd met hooi. In het begin van de 19e eeuw werden de 
dieren omschreven als ‘makkelijk te temmen’ en ze zouden vervolgens zeer goed te gebruiken 
zijn als rij- en trekdier. In 1938 bestond de kudde uit witte, bruine, grijze, roodbruine en 
zwarte dieren, en sommige hadden een aalstreep. Kort voor dat jaar zijn Arabische hengsten 
ingekruist. Na de 2e Wereldoorlog zijn veel (Poolse) koniks ingekruist, omdat men vond dat 
op die manier het oorspronkelijke wilde karakter kon worden behouden en versterkt. 
 Ook buiten Duitsland zijn enkele van die oude foksystemen van halfwild gehouden 
paarden bewaard gebleven. Ze zijn onder andere nog te vinden in Exmoor en New Forest 
(Zuid-Engeland), in Baskenland (pottok-paarden) en in de Camargue (Frankrijk). In al deze 
gevallen leven de paarden vrij in een door mensen beheerd gebied. Ze worden op gezette 
tijden, bijvoorbeeld eenmaal per jaar, bijeengedreven om beoordeeld te worden. Een deel van 
de dieren wordt dan afgevoerd en de rest weer vrijgelaten.  
 
Het beeld dat uit deze opsomming naar voren komt, laat zien dat het niet altijd goed duidelijk 
is of het in de diverse beschrijvingen om wilde paarden gaat dan wel om verwilderde of 
halfwild gehouden paarden. De criteria om dit te beoordelen moeten gezocht worden in 
morfologische en karakterologische kenmerken van de paarden. Een nadere uiteenzetting 
hierover wordt gedaan in § 2.5.5, waar de argumenten ter sprake komen voor het bestaan van 
wilde paarden in Oost-Pruisen en de aangrenzende gebieden. 
 
2.5.2  Oost-Pruisen en de aangrenzende gebieden 
 Het hier te bespreken gebied werd vroeger grotendeels ‘Borussia’ en nog later ‘Oost-
Pruisen’ genoemd. Het omvat tegenwoordig het noordoosten van Polen, de Russische 
provincie Kaliningrad, en het zuidwesten van Litouwen. Het wordt hier apart behandeld, 
omdat het een speciale plaats inneemt in de geschiedenis van het wilde paard in Europa. In dit 
gebied zijn in de late Middeleeuwen een reeks van aanwijzingen daarvoor te vinden. De 
vermeldingen over wildlevende paarden in dit gebied begonnen met de komst daar van de 
ridders van de Duitse Orde. Deze veroverden het gebied in de loop van de 13e eeuw. De 
oorspronkelijke bevolking, die tot die tijd in betrekkelijke afzondering van de rest van Europa 
leefde, heeft vanwege haar geringe geletterdheid zelf geen geschriften nagelaten. Alleen wat 
losse korte zinnen en woorden zijn bewaard gebleven. 

                                                 
42 Kantzow 1908, pag. 164: “In der ukermundschen Heide hats wilde Pferde, die gehen bei ganzen Struten. 
Dieselbigen haben schier allerlei Farb, wie andere Pferde, allein daß sie einen gelben Striemen uber den Ruggen 
haben, seind nicht ubriges groß, aber sehr feste und arbeitsam. Man fengt sie in Hagen und schlegt ihnen ein 
Strick uber den Hals und zeucht das zu, daß sie schier wurgen. Darnach vorhemmt man sie mit Stricken, daß 
man sie handlen (und fortbringen) kann, und spennt sie etliche Tage nach einander vor die Pflug und treibt sie so 
lange, bis ihnen die Wildheit und Kraft gar gebrochen wird. So lernt man sie denn den Zaum leiden, und werden 
darnach sehr guete Pferde daraus, die viele Arbeits und Boses erstehen mogen”. 
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 Voor Polen werden hiervóór al de gebieden Silezië en de Puszcza Wkrzańska vermeld. 
Buiten het hier verder te bespreken gebied zijn volgens W. Pruski (1959) voor Polen en 
Litouwen geen vermeldingen overgeleverd van wilde of verwilderde paarden43. Ook uit het 
destijds in Litouwen gelegen Bos van Białowieża zijn geen historische gegevens over 
wildlevende paarden bekend. Dit ondanks het feit dat soms anders wordt beweerd. Zo 
suggereerde E. Więcko44, dat bij de jachtpartij van koning Władysław Jagiełło in dit bosgebed 
in 1409 “bospaarden” (“koniki leśne (tarpany)”45) buitgemaakt zouden zijn. Deze jachtpartij 
ging vooraf aan de slag bij Grunwald in 1410 en was ten behoeve van de voedselvoorziening 
van het Litouwse leger. Deze vermelding van Więcko is later door M. Mazaraki46 
overgenomen. Al eerder vermeldde ook Antonius (1936b) dit voorval, eveneens zonder 
bronvermelding. Antonius vermeldde het in een iets gewijzigde vorm: de paarden zouden 
‘tarpani’ genoemd zijn en de Litouwers zouden ze naderhand hebben getemd. De enige 
vermelder van de genoemde jachtpartij, de geschiedschrijver Jan Długosz, schreef echter 
alleen dat bij die jacht een “grote hoeveelheid bosdieren” was buitgemaakt47. Deze werden 
vervolgens ingezouten, afgevoerd en bewaard voor de toekomstige oorlogvoering. Ook 
Hedemann (1934 en 1939) vermeldde, voor de periode vanaf de 12e eeuw, voor deze gebieden 
geen wildlevende paarden. Als ze er al geleefd hadden, wat op zich heel goed mogelijk is, dan 
waren ze er omstreeks die tijd kennelijk al verdwenen. In § 3.4.3 wordt verder ingegaan op de 
door sommigen geponeerde stelling dat in het Bos van Białowieża ‘wilde paarden’ nog tot het 
eind van de 18e eeuw voorkwamen. 
 
Oost-Pruisen 

Al kort na de inval van de ridders van de Duitse Orde in Borussia, in 1230, verscheen 
de eerste vermelding over “wilde paarden”. Otto von Braunschweig, die meegeholpen had 
met de verovering, liet bij zijn vertrek in de herfst van 1240 als dank aan zijn gastheren zijn 
jachtattributen achter: 
 “…en aangezien er in het land veel wild voorhanden was, zoals oerossen, wisenten, wilde 
 paarden, elanden, grote en kleine beren, reeën en hazen, liet hij hun zijn jachtnetten, honden en 
 valkerijattributen, die hij met zich mee had gebracht…”.48 
Afgezien van een vermelding van uitgaven voor “kobilgarn” (netten om paarden te vangen) in 
een kasboek uit 139849, zijn uit de 14e eeuw geen gegevens over deze dieren bekend. Dit geldt 
evenzeer voor andere wilde dieren daar (Mager 1941). Pas uit de 15e eeuw zijn weer enkele 
vermeldingen overgeleverd. De eerste is te vinden in het Marienburger Treßler Buch50. Voor 
het jaar 1403 is de betaling vermeld aan iemand die een “wild paard” heeft geleverd: 

                                                 
43 Bołdyrew (2005, pag. 126 en 127) onderscheidt voor de verschillende manieren van het houden van paarden in 
Polen-Litouwen in de 16e eeuw de drie vormen “wild” (“dziki”), “in het veld” (“połowy”) en “bij huis” 
(“domowy”). De eerste vorm hield in dat de paarden weliswaar het hele jaar in het wild leefden, maar in de 
winter bijgevoerd werden. In het voorjaar en de zomer kon men ze naar believen vangen om ze te gebruiken 
voor diverse werkzaamheden. De ‘in het veld’ gehouden paarden werden ’s zomers op weilanden geweid, maar 
stonden ’s winters op stal. De ‘bij huis’ gehouden paarden graasden overdag  buiten en stonden ’s nachts op stal. 
44 Więcko 1972, pag.17. 
45 Opmerkelijk hier is het gebruik van het woord ‘tarpan’, voor ‘wild paard’. Dit woord is van Centraal-
Aziatische oorsprong, en werd pas op het einde van de 18e eeuw in Europa bekend door beschrijvingen van 
wildlevende paarden op de Russische steppen. 
46 Mazaraki 1993, pag. 26, 27. 
47 Długosz & Dąbrowski 1982, pag. 53: “mnóstwo leśnej zwierzyny”. 
48 David 1812, pag. 121: “…und so dann im lande viel wildes vorhanden von Aueroxen, Bisonten, wilde pferde, 
Elende, grose und kleine Beere, rehe und hasen, liesse er Inen seine garne und hunde und Federspiel, die er mit 
sich bracht hatte…“. 
49 Mager 1941, p. 103. 
50 Het Marienburger Treßler Buch was het kasboek van de Duitse Orde, waarin de inkomsten en uitgaven 
werden vastgelegd. Het deel over de jaren 1399 tot 1409 is bewaard gebleven.  
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 “een halve mark 51 aan een man gegeven, die onze hoogmeester een wild paard had gebracht, 
 waarmee hij de commandeur van Balga geëerd had, op dinsdag met Pasen”.52 
Of het hier om een levend dan wel om een dood paard ging is niet duidelijk. De beloning van 
een halve mark wordt echter wel als een hoge gezien en kan óf wijzen op de zeldzaamheid 
van het dier óf op de moeite die het kostte om hem te vangen. Mogelijk was het (levende) dier 
bedoeld voor de dierentuin van Marienburg, maar hierover is verder niets bekend. Ook is 
vermeld dat het wilde paard een van de dieren zou zijn geweest dat in de 15e en 16e eeuw in 
dierentuinen werd gehouden. Een plaats met een dergelijke dierentuin was bijvoorbeeld Troki 
(het huidige Trakai in Litouwen). De diplomaat Ghillebert de Lannoy maakte in de winter van 
1413/1414 een reis van Königsberg naar Riga vice versa. Op de terugreis, begin 1414, deed 
hij Troki aan en bezocht daar de dierentuin, waar hij de volgende dieren zag: 
 “Eveneens in de genoemde stad Troki is er een omheind park, waar allerlei soorten wilde 
 dieren zijn en jachtwild dat in de bossen en moerassen daar voorkomt. Zo zijn er wilde 
 runderen, genaamd ‘ouroflz’ [oeros?], en er zijn grote paarden genaamd ‘weselz’ [wisent?] en 
 andere genaamd eland, en er zijn wilde paarden, beren, varkens, herten en allerlei soorten 
 watervogels”.53  
Een andere vermelding is die in een oorkonde uit 1425 uit de plaats Lyck (het huidige Ełk in 
Noordoost-Polen), waarin door de Duitse Orde aan een jager het ingeleverde deel van zijn 
jachtbuit werd vergoed. De rest van de dieren mocht hij behouden: 
 “…een huid van een grote wisent voor drie firdung, ……een huid van een hengst54 voor één 
 firdung, een hertenhuid voor vier en een halve skot, een huid van een merrie44 voor vijf 
 skot…”.55  
De laatste vermelding uit de 15e eeuw is afkomstig uit een werk over Borussia van Eneas 
Silvius Piccolominus (1405-1464; de latere Paus Pius II). Onbekend is in welk jaar de hier 
volgende constatering werd gedaan, waarin de schrijver wildlevende paarden beschreef: 
 “…er is veel jacht op wilde dieren; ze eten wilde paarden, die, afgezien van de horens, op 
 herten lijken; ze jagen op wilde runderen, die men vroeger ‘oerossen’  noemde”.56 
 
De 16e eeuw vormde de periode waaruit de meeste vermeldingen over wildlevende paarden in 
Oost-Pruisen en aangrenzende gebieden zijn overgeleverd. Ze kwamen zowel uit Duitse, 
Litouwse als Poolse bronnen. Tevens vormde het ook de laatste periode, waarover 
betrouwbare gegevens bekend zijn over deze diersoort in wilde staat. Op de discussie 
hieromtrent en de verdere gebeurtenissen in de 18e eeuw en later wordt in § 3.4.3 nader 
ingegaan. 
 

                                                 
51 m = mark. Het muntstelsel in die tijd was als volgt samengesteld: 1 (Pruisische) Mark = 4 Firdung = 20 
Groschen = 24 Skot = 60 Schillinge = 360 Pfennig. 
52 Rünger 1925, pag. 220: “ ½ m eyme manne gegeben, der unserm homeister eyn wiltpferd brochte, do mete yn 
der komthur von der Balge geehrt hatte, am dienstag zu ostern“. 
53 Potvin 1878, pag. 41, 42: “Item, en laditte ville de Trancquenne, y a ung parcq enclos, ouquel sont de toutes 
manières de bestes sauvaiges et de venoisons dont on peut finer es forests et marches de par de là. Et sont les 
aucunes comme boeufz sauvaiges, nommez ouroflz, et autres en y a comme grans chevaulz nommez weselz et 
autres hellent, et y a chevaulz sauvaiges, ours, porcz, cerfz et toutes manières de sauvagines“. 
54 De hengst werd aangeduid met de naam ‘ross’ of ‘roß’ en de merrie met ‘kobel’, ‘kobbel’, ‘kobil’ of ‘kowel’. 
De laatstgenoemde woorden zijn ontleend aan het Poolse ‘kobyła’ (‘merrie’). 
55 Rünger 1925, pag. 221: “ …eyn houpt ower hawt umb drey firdunge,…… eyne roshawt umb eyn firdung, eyn 
hirczhawt umb vierdehalb scot, eyn kowelhawt umb fünf scot…”. 
56 Piccolominus 1699, pag. 272:“....multa ferarum venatio, equum sylvestrem praeter cornua cervo similem 
edunt, feros boves venantur, quos prisci Uros vocavêre”. 
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Afb. 3.  Polen-Litouwen in de 15e en 16e eeuw. Aangegeven zijn de grenzen van Polen (‘Kingdom of 
Poland’), het Groothertogdom Litouwen (‘Grand Duchy of Lithuania’) en Oost-Pruisen (‘East 
Prussia’) (gewijzigd naar Gieysztor et al. 1979). 
― · ― · ―   buitengrens van Polen-Litouwen     
        grens tussen Polen en Litouwen 
………….    grens tussen Oost-Pruisen en Polen-Litouwen 
 
 In zijn beschrijving van Borussia wijdde Erasmus Stella een passage aan de daar in het 
wild voorkomende paarden: 
 “Deze zijn geheel gelijk aan tamme paarden, behalve dat ze een zwakke rug hebben, om welke 
 reden ze niet geschikt zijn voor gebruik. En ze zeggen dat ze op geen enkele wijze getemd 
 kunnen worden. De inwoners voeden zich ook vandaag [nog] met hun vlees, dat ze niet 
 onaangenaam vinden”.57 
De beschrijving die Sebastian Münster van de wildlevende paarden in Oost-Pruisen gaf, is 
vrijwel identiek aan die uit het werk van Stella58. 
 De diplomaat Sigmund von Herberstein (1557), die in de eerste helft van de 16e eeuw 
diverse reizen naar Polen en Rusland maakte, beschreef de wildlevende paarden als volgt: 
 “Wilde paarden vindt men er ook / die nimmer tot werken kunnen worden opgeleid / het 
 gewone volk eet ze / ze zijn gewoonlijk allemaal ‘vaal’37 gekleurd/ met een ‘zwarte’37 streep 
 over de rug”.59 

                                                 
57 Stella 1518, pag. 21: “Hii  cicuribus equis omnino similes extant, praeterquam dorso molliori sunt, ob id nec 
usui apti. Dicuntque ipsos nequaquam mansuescere posse. Carnibus eius incolae etiam hodie vescuntur, quas non 
insuaves asserunt”.  
58 Münster 1552, pag. 784. 
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Aanvankelijk ging in deze eeuw de jacht op wildlevende paarden onverminderd door. 
Geregeld zijn in de kasboeken van de Duitse Orde aantekeningen te vinden van door eigen 
jagers of anderen ingeleverde paarden. Met ving ze in valkuilen of met behulp van strikken, of 
ze werden bij drijfjachten in netten gevangen en vervolgens gedood met schiet- of 
steekwapens (Mager 1941). Zo zijn er vermeldingen als “2 scot vor 1 roß in der gruben 
gefangen“ (“2 scot voor een hengst, in een valkuil gevangen”) of “16 scot vor 2 kobeln zu 
schyssen“ (“16 scot voor het schieten van twee merries”). Maar het gaat soms ook om 
aantallen van vijf respectievelijk tien paarden in de jaren 1515 en 1516, wat er op kan duiden 
dat ze nog niet echt zeldzaam waren geworden. Pas in de jaren ’40 werden door hertog 
Albrecht, de toenmalige hoogmeester (hoofd) van de Duitse Orde, de eerste strafmaatregelen 
uitgevaardigd ter bescherming van deze paarden. De eerste is uit 1543 bekend, uit Lyck, en 
een ander uit 1546, uit Taplacken aan de rivier de Pregel: 
 “Bij deze bevelen wij u dat u moet zorgen dat wilde paarden, waar ze in de door u 
 beheerde gebieden zijn gaan leven, niet bejaagd mogen worden”.60 
Daarna zijn inderdaad geen vermeldingen meer bekend van door jagers tegen geld 
ingeleverde paarden of paardenhuiden. Nog wel komen geregeld vermeldingen voor van 
wildlevende paarden die gevangen werden om, op verzoek, cadeau gedaan te worden aan 
bevriende staatshoofden of familieleden van hertog Albrecht. Dergelijke verzoeken zijn 
bekend uit de periode van 1533 tot 1566. In deze gevallen blijkt echter eveneens het 
geleidelijk steeds schaarser worden van deze dieren. Uiteindelijk kon niet meer aan de vraag 
worden voldaan. Bekend is ook de aanwezigheid van “wilde paarden” in het wildpark bij het 
kasteel Neuhausen, bij Königsberg. Dit kasteel met wildpark was eigendom van hertog 
Albrecht. Het is bekend geworden uit reisverslagen van diverse bezoekers. Een van die 
bezoekers was de Zwitserse arts Anton Schneeberger. Hij bezocht het park waarschijnlijk in 
1560. Hij schreef hierover in een brief aan Conrad Gesner: 
 “Wilde paarden heb ik niet alleen elders gezien, maar ook in het wildpark van de zeer 
 beroemde hertog van Pruisen: in alles gelijk aan gewone paarden, behalve dat ze over het hele 
 lichaam ’muiskleurig’37  zijn, maar de ruggengraat ‘zwart / zeer donker’37  en evenzo de  staart, 
 als ik me goed herinner. Bij het zien van een mens worden ze niet erg woest, en  vluchten ook 
 niet, maar als iemand erop zou gaan zitten, dan worden ze buitengewoon razend, zegt men; 
 ook de edelen eten hun vlees, als van wilde dieren”.61  
Een andere bezoeker van dit wildpark was Antonius Maria Gratiani, die als secretaris met 
kardinaal Commendoni door Polen en Oost-Pruisen reisde. Hij bezocht het park in de zomer 
van 156462 en schreef: 
 “Ook heb ik wilde paarden in het park van Albertus gezien, die in de uitgestrekte bossen van 
 Pruisen en Samogitië gevangen worden, ze zijn van geen enkel nut want behalve dat ze klein 
 en lelijk zijn, zegt men dat ze geen ruiter kunnen verdragen, vanwege de zwakheid van hun 

                                                                                                                                                         
59 Von Herberstein 1557 (paginering onduidelijk):  “Wilde Pherdt find man auch / die nimmer zu der arbait 
mügen ertzogen werden / der gemain man isst die / seind gemainclich alle falb / mit Schwartzn strichen nach 
dem ruckhen”. 
60 Mager 1941, pag. 103: “Unser Bevehlich ist hiermit an Dich, Du wollest verschaffen, wo sich in Deinem 
bevolenen Gebite Wildepferde nidergelassen hetten, daß sie nicht gejaget werden”.  
61 Gesner 1602, pag. 430: “Equos feros sive sylvestres cum alibi vidi, tum in θηρίoτρoφείω illustrissimi principis 
Brussiae: equis communibus per omnia similes, excepta colore totius corporis murino, spina vero dorsi nigra, 
itemque cauda si bene recordor. Ad primum hominis aspectum non admodum ferociunt, nec etiam fugiunt, sed si 
quis forte insederit, miro modo insanire feruntur: carnibus pro ferinis etiam nobiles vescuntur”. 
62 Commendoni bezocht Polen na afsluiting van het Concilie van Trente. Het bezoek was onder andere bedoeld 
om de resultaten van dit Concilie over te brengen (Krasinski 1838, Vol. I, pag. 318). De laatste zittingen van het 
Concilie vonden plaats in december 1563 en de bevestiging ervan was op 26 januari 1564. Omdat Gratiani elders 
in zijn boek (op pag. 159) schrijft dat hij toen in dat park ook oeroskalveren zag, zal het bezoek aan dit park in de 
zomer van 1564 hebben plaatsgevonden. 
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 poten, en in het geheel niet getemd kunnen worden: bij het zien van een mens vluchten ze 
 zeker terstond; men eet hun vlees, zoals van de overige wilde dieren”.63 
Het verslag van Gratiani vormt de laatste vermelding van het bestaan van “wilde paarden” in 
Oost-Pruisen. In het ‘Jagt Mandat’ van 9 juli 1585, uitgevaardigd door Markgraf Georg 
Friedrich van Oost-Pruisen, werd gesproken over het beheer van de wildstand en de straffen die 
er staan op het doden van de verschillende soorten wild. Bij de opsomming van de diersoorten 
ontbrak het paard64. Caspar Hennenberger behandelde in zijn beschrijving van Oost-Pruisen 
het paard niet, maar alleen de oeros en de wisent65. De geschiedkundige Hartknoch (1684) 
twijfelde zelfs ten zeerste aan hun vroegere bestaan en navraag door hem bij jagers leverde 
niets op: 
 “Verder beweert Stella, dat in Pruisen ook wilde paarden gevonden worden; echter willen de 
 jagers, hoewel ik ook vaak in mijn jeugd daarvan gehoord heb, hiervan niets weten”.66 
Volgens K. von Hippel zouden “wilde paarden” nog in de 17e eeuw in Oost-Pruisen zijn 
voorgekomen en voor dat gebied in 1644 voor het laatst vermeld zijn67. Hij beweerde deze 
informatie te hebben uit het werk ‘Descriptio Poloniae’ van een zekere ‘Okomar’. 
Waarschijnlijk is hij verkeerd ingelicht en werd hier Bernard Connor bedoeld (oorspronkelijk 
O’Connor geheten), die tijdelijk lijfarts was van de Poolse koning Jan III Sobieski. In de 
Duitstalige uitgave van zijn werk behandelde Connor op de pagina’s 629 en 651-654 
uitgebreid de (grotere) wilde dieren van Polen, Litouwen en Oost-Pruisen, maar hij vermeldde 
daarin niets over het wilde paard. Mogelijk was Von Hippel in de war met het verslag van 
Guillaume le Vasseur, die omstreeks 1640 “wilde paarden” beschreef op de toen nog in 
Polen-Litouwen gelegen steppen van de tegenwoordige Oekraïne.  
 Ook de vermelding van De la Croix uit 1767, dat in de bossen van Pruisen in de 18e 
eeuw nog “wilde paarden” voorkwamen, kan niet serieus genomen worden. Hij voerde geen 
bronnen op, en zijn bewering is duidelijk overgenomen uit het werk van Gratiani: 
 “Men vindt in de bossen van Pruissen verschillende wilde dieren, onder andere buffels, & 
 paarden, die werkelijk van geen enkel nut zijn, omdat ze ontembaar zijn; & omdat ze niets 
 kunnen dragen vanwege de zwakte van hun poten”.68  
 
Litouwen 

In het Groothertogdom Litouwen is het “wilde paard”, gedurende de 16e eeuw, alleen 
in de drie Litouwse Statuten vermeld. De Litouwse Statuten waren een verzameling 
wetsregels uit verschillende wetsgebieden. Het eerste Statuut werd in 1529 opgesteld, en 
aangepaste versies ervan verschenen in 1566 en 1588. De bedoeling van deze Statuten was 
om een uniformering van wetten tot stand te brengen en de aanpassing ervan aan de 
veranderende sociale en politieke omstandigheden. In het Statuut van 1529 werden in 
Hoofdstuk 9, artikel 2, een aantal wilde dieren genoemd, met de daarbij behorende geldboetes 
op het illegaal doden ervan. Tussen wisent, eland, edelhert, beer, wild zwijn, ree en lynx werd 

                                                 
63 Gratiani 1669, pag. 163: “Et feros equos in Alberti septis vidi, qui in vastis Prussiae, & Samogitiae nemoribus 
capiuntur nullum ad usum: nam praeterquam quod parvi sunt, ac deformes, & domari, & sessorem pati ob 
infirmitatem crurium posse, & omnino mansuefieri negant; ab hominis certe conspectu statim refugiunt; carnibus 
eorum, ut reliquarum ferarum incolae vescuntur”. 
64 Een exemplaar van het Jagt Mandat is aanwezig in het Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulurbesitz (in 
Berlijn), XX, HA, Etatsministerium Abt. 4a, Nr. 16. het is zowel in een Duitse als in een Poolse versie 
uitgegeven. 
65 Hennenberger 1595, pag. 251.  
66 Hartknoch 1684, pag. 213: “Es setzet ferner Stella, daß in Preussen auch wilde Pferde gefunden werden; 
Allein / es wollen die Jäger / wiewol ich auch offt in der Jugend davon gehöret / von denenselben nichts wissen”. 
67 Von Hippel 1897, pag. 39.  
68 De la Croix 1767, pag. 143: “On trouve, dans les forêts de Prusse, plusieurs animaux sauvages, entre autres 
des buffles, & des chevaux, qui ne sont à la vérité d’aucune utilité, parceque ils sont indomptables; & qu’ils ne 
peuvent rien porter à cause de la foiblesse de leurs jambes.” 
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ook het paard genoemd (“за коня або за кобылу…”)69 (Jablonskis 1960, Von Loewe 1976). 
Ook in de latere Statuten van 1566 en 1588 werd het vermeld (Czacki 1801 en 1861).  

In 1559 werd door Grigaliaus Valavičiaus, op last van de Poolse koning, voor 
Litouwen een inspectiedocument (‘Revizja pušč’) opgesteld, waarin tientallen bossen, in het 
bezit van de koning, werden beschreven en onderzocht (Žemaitis 1964). Van de dieren die in 
die gebieden voorkwamen is alleen de wisent vermeld. 

In een brief aan Gesner schreef Johann Bonar, waarschijnlijk in 1561: 
 “In de Moscovitische en Litouwse bossen worden zeer grote kudden van wilde paarden 
 gevonden, die, als ze gevangen zijn, nooit getemd worden, en niet bestand zijn tegen enige 
 arbeid. Hun kleur is ‘donker’37 of ‘als onder de as gebakken’”37 .70                                                                        
 
Hoewel de vermeldingen bij T. Czacki (1801) en G. Rzączyński (1721) er op lijken te wijzen, 
dat gedurende een groot deel van de 18e eeuw in Litouwen nog geregeld “wilde paarden” 
zouden zijn gezien, wordt hiervoor toch naar een latere paragraaf (§ 3.4.3) verwezen. Dit 
vanwege het complexe karakter van die vermeldingen en het belang van de bespreking ervan. 
 
Polen, tot en met de 16e eeuw 
 De historicus en geograaf Maciej z Miechowa (ook wel Miechowita genoemd) wijdde 
in 1521, in zijn beschrijving van Litouwen, een passage aan het gebied genaamd ‘Grote 
Wildernis’. Dit gebied lag deels op het grondgebied van Oost-Pruisen, Litouwen en Polen (zie 
Afb. 6). Onder de opgesomde wilde dieren die daar leefden vermeldde hij ook paarden: 
 “Er zijn wouden, wildernissen en grote bossen, tien, vijftien en soms vijfentwintig mijl lang 
 Aan de randen van die wildernissen en bossen zijn boerderijen en hun bewoners te vinden. 
 Omdat die bossen zo groot zijn, worden er veel grote wilde dieren in overvloed gezien en 
 gevangen: oerossen en bosrunderen, die in hun taal ‘thuri’ en ‘zumbrones’ heten, elanden en 
 wilde paarden, herten…”.71 
In zijn boek over het Litouwse Statuut van 1529 citeerde de historicus en pedagoog Tadeusz 
Czacki uit een, niet meer te traceren, werk van Adam Miciński (1570)72: 

                                                 
69 Op het eerste gezicht staat hier:  “voor paard of voor merrie“ . Aangezien bij enkele andere dieren in dit 
wetsartikel “voor edelhert of voor hinde“ en “voor wild zwijn of voor zeug“ staat vermeld, moet hier in feite 
“voor hengst of voor merrie“ gelezen worden. Zie hiervoor ook Bąk et al. 1976, pag. 600: “koń i (a) kobyła” 
(“hengst en merrie”). Het vermelden van zowel de mannelijke als de vrouwelijke exemplaren van een diersoort 
was niet ongebruikelijk in middeleeuwse jachtverordeningen (Szalay 1916). Volgens Szalay zou het zijn 
oorsprong hebben in het feit dat in het Latijn, de taal van de eerste jachtverordeningen, bij diernamen een 
duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke individuen (cervus en cerva, ursus en 
ursa, aper en apra). Om onduidelijkheid tegen te gaan over wat wel en wat niet gevangen mocht worden, 
werden vaak zowel de mannelijke als de vrouwelijke dieren apart vermeld (zie ook ‘elo et scelo’, in § 2.5.1: ‘De 
Duitse gebieden’). 
70 Gesner 1602, pag. 430: “In sylvis moschoviticis & Lituanicis equorum sylvestrium maximi greges reperiuntur, 
qui etiam capti nunquam domantur, impatientes omnis laboris. Fusci sive subcinericii coloris”. 
71 Miechowa 1521, pag. 187: “Saltus, deserta et silvae sunt magnae, decem, aliquando quindecim miliariorum, 
nonnunquam et viginti quinque miliariorum. Ad latera desertorum et silvarum villae et habitatores inveniuntur. 
Et iccirco quia magna nemora sunt, magnae ferae et multae abundantissime visuntur et capiuntur: uri et boves 
silvestres, quos lingua ipsorum thuri et zumbrones vocant, onagri et equi silvestres, cervi…” . 
72 Adam Miciński werd door Czacki omschreven als ‘koniuszy dworny (‘hofstalmeester’) van koning Zygmunt 
August (1548-1572). Miciński legde in 1570 in zijn werk ‘O świerzopach i ograch’ (“Over merries en hengsten”) 
uitvoerig uit wat het belang is van de koninklijke kudde, welke verschillende paarden er toe behoorden en hoe er 
gefokt werd. Van de persoon Adam Miciński en zijn werk is in de geschiedenis verder niets bekend. Omdat een 
belangrijk deel van de koninklijke kudde in de plaats Knyszyn (Noordoost-Polen) verbleef, heeft Maroszek 
(2000, pag.262) daar naar een stalmeester uit ± 1570 gezocht. Hij vond er wel een locale stalmeester vermeld, 
maar deze had een andere naam. Mogelijk woonde Miciński elders en/of had hij een anders omschreven functie. 
Omdat Czacki als een betrouwbare auteur wordt beschouwd en hij Miciński op diverse plaatsen uitvoerig citeert, 
soms zelfs met vermelding van het paginanummer, wordt het werk van Miciński wel als ‘vroeger bestaand’ 
beschouwd. Het is helaas nergens meer te vinden.  
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 “Miciński, wiens werk wij in een vorig hoofdstuk citeerden, zegt dat onder Zygmunt I [1506-
 1548] experimenten gedaan zijn waarbij een klein veulen van wilde paarden gevangen is en 
 gehouden; het behoorde tot de kudde, maar zelfs bij de veulens van de tweede generatie was 
 het zeer grote verschil te zien tussen een wild en een gefokt paard”.73 
Het houden van dat “wild-paardveulen” leidde uiteindelijk, kennelijk bewust, tot kruisingen 
van dat “wilde paard” met de daar gehouden gedomesticeerde paarden (eerste generatie). 
Later kwam er zelfs nog een tweede generatie tot stand. Het feit dat werd vermeld dat zelfs de 
2e generatie (F2) een groot verschil vertoonde met het huispaard, doet vermoeden dat de 1e 
generatie (F1) gekruist is met een huispaard en niet met dat “wilde paard”. Immers, in dat 
laatste geval zou het waargenomen verschil niet opmerkelijk zijn geweest. 
 In 1568 bracht Julius Ruggieri, afgezant van paus Pius V, verslag uit van zijn bezoek 
aan Polen. Hij beschreef niet alleen de politieke en economische situatie daar, maar tevens 
een aantal diersoorten: 
 “De enorme bossen zijn er vol van diverse diersoorten, en onder hen zijn er sommige die in 
 andere landen zeldzaam en weinig bekend zijn en daarom vermeld ik het in het kort……Er 
 zijn ook wilde paarden, welke ze als veulens vangen, ze temmen ze en fokken ze thuis op, 
 maar ze gebruiken ze niet voor lange tochten of voor zwaar werk, want van nature zijn ze zo 
 zwak, dat ze bij de minste inspanning gaan zweten”.74 
De Venetiaanse gezant Hieronimo Lippomano berichtte in 1575 eveneens over wilde dieren 
in Polen. Over de wildlevende paarden schreef hij in enigszins vergelijkbare bewoordingen 
als Ruggieri: 
 “In Polen zijn alle diersoorten, die ook in andere landen voorkomen, maar buiten deze zijn er 
 sommige eigenaardige die alleen hier inheems zijn, welke men elders niet ziet, en welke van 
 naam nog bekend waren uit de oudheid. Buiten deze dieren bezit Polen kleine wilde paarden, 
 van welke, [indien] tam en bereden, het nut in de landbouw gering is, en minder nog in het 
 leger, want ze hebben een slecht karakter”.75 
Uit 1594 is een vermelding te vinden in een boek van Sarnicki, waarin een compilatie van 
wetsartikelen van de Poolse Staat is opgenomen. In “Artikel IIII” werden voor het illegaal 
bejagen van een aantal diersoorten, namelijk edelhert, eland, wild zwijn en “wild paard” 
(“dziki koń”), bepaalde geldstraffen vermeld76. 
 In 1596 publiceerde de geograaf Giovanni Botero een studie, waarin hij voor Polen, 
naast de wisent, de oeros en de eland, ook “wilde paarden” (“caualli seluaggi”) vermeldde77. 
 In hetzelfde jaar als waarin Botero zijn boek publiceerde, deed de pauselijke nuntius 
Bonifacio Vannozzi de stad Zamość in Zuidoost-Polen aan. Hij bezocht daar onder andere de 
stallen, die eigendom waren van de Grootkanselier van de Kroon Jan Zamoyski: 
 “Hij heeft een zeer mooie stal met kostbare paarden, onder welke ik er acht heb gezien uit het 
 koninkrijk Napels en zeer mooie Turkse en in een groot aantal: renpaarden, manegepaarden, 
 en paarden voor het veld.  

                                                 
73 Czacki 1801, pag. 261; idem 1861, pag. 284: “Miciński, którego dzieło w przeszłym rozdziale 
przywodziliśmy, mówi, że czyniono doświadczenia za Zygmunta I, iż żrebie małe od koni dzikich złapane, 
wyżywione; należało do stada, lecz nawet w żrebięciach w drugiem pokoleniu widać było tę ogromną różnicę 
między dzikim a wychowanym koniem”. 
74 Albertrandy 1864, deel 1, pag. 168: “W jej ogromnych borach pełno jest rozmaitych zwierząt, a między niemi 
są niektóre rzadkie i mało znane w innych krajach i dlatego o nich w krótkości nadmienię……Są także dzikie 
konie, które łapią źrebiętami, ogłaskują i wychowują w domu, lecz nie zażywają do długiej jazdy lub do ciężkiej 
pracy, bo z przyrodzenia są tak słabowite, że na najmniejszym zmęczeniem pot się z nich leje”. 
75 Albertrandy 1864, deel 1, pag. 242: “Są w Polsce wszystkie rodzaje zwierząt, znajdujących się w innych 
krajach, lecz są prócz nich niektóre właściwe tylko temu krajowi, których gdzie indziej nie widać, a które z 
nazwisk znane były jeszcze starożytności. Oprócz tych zwierząt ma Polska małe dzikie konie, z których 
oswojonych i ujeżdżonych mały jest pożytek w gospodarstwie, a mniejszy jeszcze w wojsku, bo są mdłej 
natury”. 
76 Sarnicki 1594, pag. 672. 
77 Botero 1596, Boek I, deel II, pag. 25. 
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 Een andere stal met rijpaarden.  
 Een andere met wagen- en karrenpaarden. 
 In die stal heb ik een wild paard gezien en een groot dier, door hen ‘eland’ genoemd”.78 
Deze vermelding van een “wild paard” in de stallen van Jan Zamoyski was de laatste 
vermelding over dit dier in de 16e eeuw. Tevens vormde het de link met de dierentuin die 
Zamoyski op dat ogenblik bezig was in te richten bij het dorp Zwierzyniec (gelegen bij de 
stad Zamość, ZO-Polen; zie Afb. 4 en 12). Over deze dierentuin zullen we, na nog een enkele 
mededeling in de 17e eeuw, pas weer met name op het eind van de 18e eeuw meer gaan 
vernemen. 
 
 
 

 
 

                                                 
78 Vannozzi 1596. De bewuste passage is op internet in te zien: 
http://dla.library.upenn.edu/dla/medren/pageturn.html?id=MEDREN_2487465&fullview=true&rotation=0&size
=2&currentpage=110. 
Het originele manuscript is aanwezig in de Rare Book and Manuscript Library van de University of 
Pennsylvania (Philadelphia, USA) Ms. Codex 679, pag. 52v.:  
“Ha’ una bellissima Stalla di Caualli di gran prezzo, tra’ quali ne uidi otto del Regno di Napoli et de Turchi 
bellissimi et in gran numero: Corrieri, maneggiatori, et da Campagna. 
Un’ altra Stalla di Portanti. 
Un’ altra di Caualli da Carrezze et da Carri. 
In quelle Stalle uidi un Cauallo Seluatico et una Gran Bestia detta da loro Alce”. 



 33

Afb. 4.  Uitsnede uit de kaart van Afb. 3 met daarop aangegeven een aantal plaatsen en gebieden die in 
de tekst besproken worden.  
 
Om een deel van de in dit hoofdstuk behandelde gegevens overzichtelijk in een tijdskader te 
plaatsen, is in Afb. 5 een tijdbalk van de 16e eeuw weergegeven. Hierop staat een aantal 
vermeldingen aangegeven die betrekking hebben op paarden, zowel in het wild voorkomend 
als in dierentuinen en wetsartikelen. Ze hebben zowel betrekking op het gebied van Oost-
Pruisen als op dat van Polen en Litouwen. 
 

 
 
Afb. 5.  Tijdbalk van de 16e eeuw, waarop diverse gebeurtenissen staan weergegeven met betrekking 
tot vermeldingen van “wilde paarden” in Oost-Pruisen, Polen en Litouwen. 
 
Polen, in de 17e en de 18e eeuw 
 Wat in de 17e en 18e eeuw met ‘Polen’ werd aangeduid, besloeg een veel groter gebied 
dan het tegenwoordige Polen. De Pools-Litouwse Unie omvatte destijds ook vrijwel het 
gehele gebied dat tegenwoordig Oekraïne heet (zie Afb. 3). Omstreeks 1640 vermeldde de 
civiel ingenieur en kartograaf Guillaume le Vasseur het voorkomen van “wilde paarden” in 
Oekraïne (Pruski 1959). Van het huidige Poolse grondgebied zijn in de 17e eeuw geen 
degelijke vermeldingen overgeleverd van wildlevende of in gevangenschap gehouden 
paarden. Dit in tegenstelling tot vermeldingen van in een dierentuin gehouden paarden in de 
18e eeuw. Skuratowicz & Urbański (1953) schreven dat ‘een van de oude kronieken’ 
vermeldde, dat de bisschop van Skierniewice (in de buurt van Warschau) aan het begin van de 
17e eeuw “enkele kleine witte paardjes” (“kilka małych białych koników”) aan de dierentuin 
van de familie Zamoyski had geschonken. Ze gaven echter niet aan welke de bron daarvan 
dan wel was. Wachniewska (1959) en Matławska (1991) interpreteerden deze witte paardjes 
zondermeer als ‘tarpans’ (“tarpany”), hoewel een goede reden daarvoor ontbreekt. 
 Over de dierentuin, die Jan Zamoyski op het eind van de 16e eeuw bij het dorp 
Zwierzyniec stichtte, zijn uit de 17e eeuw enkele vermeldingen bewaard gebleven. Uit 1610 is 
een brief bekend van Johann Ostroróg aan de beheerder van de dierentuin. Alvorens hem te 
bezoeken en de beloofde elanden op te halen schreef deze in het postscriptum van de brief: 
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 “Hoeveel hebt u van oeros en wisent, wilt u me dat laten weten, en hoeveel mannetjes en 
 hoeveel vrouwtjes”.79   
In 1632 beschreef Starowolski Zamość en Zwierzyniec als volgt:  
 “…maar werkelijk geen enkele kan tippen aan het welvarende Zamość, waar men de best 
 aangelegde tuinen kan zien, en visvijvers die uitpuilen door de overvloed aan vis, en 
 dierentuinen met verschillende diersoorten…”.80 
In 1634 ontving de toenmalige majoraatsheer Tomasz Zamoyski in Zwierzyniec81 de Poolse 
koning Władysław IV. Deze laatste kwam terug uit Lemberg, na kort daarvoor de 
vredesbesprekingen met de Russen beëindigd te hebben. Hij verbleef in Zwierzyniec om tot 
rust te komen en te jagen82. “In de dierentuin” genoot hij van “diverse jachten” (“…i w 
zwierzyńce wenacyi różnej zażywszy…”). Kennelijk was dit oord indrukwekkend en 
interessant genoeg, naast de goede relatie met Zamoyski, om door de koning met een verblijf 
vereerd te worden. In de 17e eeuw hebben er ook nog andere Poolse koningen gelogeerd en 
gejaagd. Dit waren koning Jan II Kazimierz Waza in 1662 en koning Michał Korybut 
Wiśniowiecki in 1671 83. Ook daarna bleef de band met het Poolse koningshuis zeer hecht. 
Maria Kazimiera (’Marysieńka’), die van 1658 tot 1665 met de toenmalige majoraatsheer Jan 
‘Sobiepan’ Zamoyski getrouwd was, trouwde na diens dood met de Poolse koning Jan III 
Sobieski (1672-1696).  
  De laatste vermelding over de dierentuin in de 17e eeuw kwam van de Oostfriese 
edelman Ulrich von Werdum. Tijdens een reis door Polen vermeldde hij in zijn dagboek op 
18 december 1670: 
 “Deze keer namen we in het bos een andere weg, door de dierentuin van de hertogin van 
 Zamoisch [Zamość], de moeder van koning Michaelis [Michał], in het Pools Serennitz 
 [Zwierzyniec] geheten: die vier mijlen in omtrek is en met een hoog plankwerk omgeven is, en 
 daarin zijn allerhande wilde dieren, zoals herten, reeën, zwijnen, elanden etc. Aan de kant van 
 Szczebrzeszyn heeft het een prachtig huis, in de tuin, half boven het water en half op het land 
 gebouwd”.84 
Waren de paarden van Zwierzyniec gedurende de 17e eeuw in vergetelheid geraakt, in de loop 
van de 18e eeuw zijn er vier schrijvers die weer iets weten te melden over “wilde paarden” 
daar, namelijk Rzączyński, Michaelis, Koźmian en Hacquet. Van deze vier leverden 
Rzączyński en Michaelis de meest beknopte vermelding. Kożmian en Hacquet leverden 
daarentegen de meest expliciete en, met die van Schneeberger, tevens de meest uitgebreide 
van alle “wild-paard”-beschrijvingen in Europa. 
 De Poolse jezuïet Gabriel Rzączyński heeft een werk op zijn naam staan betreffende 
de natuurlijke historie van Polen en Litouwen.  Hiervan zijn verschillende edities verschenen. 
De eerste is uit 1721, een ander werd in 1742, vijf jaar na zijn dood, gepubliceerd. In het werk 
uit 1721 citeerde hij op pag. 217 en 218 onder het hoofdje ‘Equiferus’ diverse auteurs, die we 

                                                 
79 Wrześniowski 1878, pag. 518: “Wie viel haben sie von Tur und Żubr, bitte lassen sie es mich wissen, und wie 
viel Männchen und wie viel Weibchen“. 
80 Starowolski & Piskadło 1976, pag. 100: “…lecz prawie żadne nie dorównuje bogatszemu Zamościowi, gdzie i 
ogrody najlepiej uprawione widzieć można, i stawy rybne od nadmiaru ryb z brzegów występujące, i różnych 
zwierząt zwierzyńce…”. 
81 Het woord ‘zwierzyniec’ betekent tegenwoordig ‘dierentuin’, maar kon vroeger ook een wildpark aanduiden, 
waarin gejaagd werd. De dierentuin van de familie Zamoyski, bij het gelijknamige dorp Zwierzyniec, vervulde 
beide functies, zoals uit de hier volgende passages zal blijken. 
82 Żurkowski 1860, pag. 154, 155. 
83 Matławska 1991, pag. 61, 62. 
84 Cramer 1990, pag. 90: “Dießmahl nahmen wir im busch einen andern Weg, durch der Hertzoginnen von 
Zamoisch, deß Königs Michaelis Fr. Mutter, Thiergarten, zu Polnisch Serennitz geheissen: der vier meilen im 
bezirck mit einem hohen planckwerck umbzogen ist, undt darinn allerhandt wilde thier, alß hirsche, rehe, 
schweine, Elaude p.p. gehalten werden. An der seiten nach Szebreszin hats ein Lusthauß, im garten, halb übers 
wasser undt halb aufm Lande gebauet”. 
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al eerder tegengekomen zijn, zoals Plinius, Gratiani, Stella en Miechowita. Behalve dat hij 
vermeldde dat dit dier in Polen bekend stond als ‘koń dziki’, gaf hij geen verdere 
verwijzingen naar Polen. In zijn postuum uitgegeven werk uit 1742 werd meer verteld over 
deze paarden. De beschrijving ervan is de volgende: 
 “De grootte van de wilde paarden is zoals die van het kleine paard van Samogitië85, daar 
 ‘Zmudzinek’ geheten, of iets groter, de ledematen zijn mooi gebouwd, en, naast andere 
 kleuren, is hun meest voorkomende kleur die van eland en muis”.86 
Hoewel er dus niet expliciet werd verwezen naar in Polen voorkomende paarden, zijn er toch 
aanwijzingen dat het hier om eigen, dan wel om door zegslieden gedane waarnemingen gaat. 
Origineel is Rzączyński hierin dat hij, zonder een al bekende auteur te citeren, de grootte van 
de dieren weet te omschrijven en dat hij de ledematen van de dieren kon waarderen (een 
constatering die we nog niet eerder tegenkwamen). Hij vermeldde dat de meest frequente 
vachtkleur die van ‘eland en muis’ was,  een omschrijving die in het verloop van het verdere 
verhaal van belang zal blijken te zijn. Verder is nog interessant te vermelden dat Rzączyński 
op pag. 324 van het werk uit 1742 een reeks van dierentuinen in Polen en Litouwen 
opnoemde. Daaronder is er één “niet ver van Zamość” gelegen (“non procul Zamoscio”). Het 
lijkt aannemelijk dat hiermee de dierentuin van Zwierzyniec werd bedoeld. Rzączyński heeft 
veel door Polen gereisd, had de beschikking over grote bibliotheken en diverse zegslieden, en 
deed soms eigen waarnemingen87. Mogelijk heeft hij de bewuste dierentuin bezocht of er over 
gehoord.  
 Uit 1774 dateerde de vermelding van de theoloog Johann David Michaelis over “wilde 
paarden” in het zuiden van Polen:  
 “…: maar voorname Polen verzekeren mij, dat op hun landgoederen in Zuid-Polen de wilde 
 paarden in de grote bossen een van de jachten vormen, die wij niet hebben, dat men ze schiet, 
 (bij ons zou men ze zeker vangen en temmen) en ze smaken zeer goed”.88 
Het lijkt er sterk op dat met de ‘voorname Polen’, die in Zuid-Polen landgoederen bezitten en 
daar op “wilde paarden” jagen, de familie Zamoyski werd bedoeld89. Het feit was voor 
Michaelis zeer opmerkelijk, aangezien Duitsers in die tijd geen paardenvlees aten90.  
 De Poolse jurist en schrijver Kajetan Koźmian (1771-1856) verbleef van 1781 tot 
1784 in Zwierzyniec en schreef pas veel later in zijn ‘Pamiętniki’ (‘Herinneringen’) hierover: 
 ‘Op drie mijl vanaf Zamość herinner ik mij een dierentuin, zich uitstrekkend over een mijl, 
 helemaal rondom omheind, voor de bewaking waarvan dorpen waren aangewezen. Daar werd 
 een groot aantal dieren gehouden van verschillende soorten, zoals edelherten, reeën, 
 damherten; als er toevallig roofdieren werden aangetroffen, werden die gedood. Eens brak een 
 beer door de omheining en werd dadelijk gedood. Er verborgen zich en vermeerderden zich 
 daar wilde paarden, welke ik heb gezien. Ze zijn klein van gestalte, zoals de boerenpaarden, 
 maar stevig, gedrongen en met sterke maar mooie poten, van een grote kracht, en met alle 
 dezelfde vacht, zwart-muiskleurig37. Nog niet lang geleden pas zijn ze uitgeroeid, 
 waarschijnlijk omdat het in de winter nodig was ze van schuren met hooi te voorzien’.91 

                                                 
85 Samogitië is het westelijk deel van het huidige Litouwen. 
86 Rzączyński 1742, pag. 310, 311: “Magnitudo Equiferi est tanta, quanta in Equo pumilione Ducatus 
Samogitiae, ‘Żmudzinek’ dicto vernacule, vel paulo major membrorum compositio pulchra, color Alcis & Muris 
frequentior, inter colores alios”. 
87 Daszkiewicz et al. 2004, pag. 10; Fedorowicz 1966, pag. 65. 
88 Michaelis 1774, deel 4, pag. 179, 180: “…: allein vornehme Polaken versichern mir, auf ihren Gütern im 
südlichen Pohlen wären die wilden Pferde in den großen Wäldern eine der Jagden, die wir nicht hätten, man 
schöße sie, (bey uns würde man sie gewiß einfangen und zähmen) und sie schmeckten sehr gut“. 
89 In 1776 (deel 3, pag. 276) vermeldde Michaelis iets dergelijks en heeft hij het over ‘een voornaam persoon’ 
die daar zijn landgoederen heeft.  Jan Jakub Zamoyski, die van 1767 tot 1777 majoraatsheer van Zamość was, 
was een groot liefhebber van de jacht (Matławska 1991, pag. 82). 
90 Michaelis 1776, deel 4, pag. 186, 187. 
91 Koźmian et al. 1972, deel I, pag. 94: “O trzy mile od Zamościa pamiętam zwierzyniec milowy, cały 
oparkaniony naokoło, do którego strzeżenia, były przeznaczone wsie. Tam utrzymyławo się mnóstwo zwierza 
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De laatste die de paarden van Zwierzyniec heeft gezien en beschreven was Balthasar Hacquet. 
Hacquet was hoogleraar natuurlijke historie in Lemberg en ondernam verschillende reizen om 
de natuur en cultuur van Centraal-Europa te beschrijven. Op een van die reizen bezocht hij in 
1792 ook Zamość en Zwierzyniec: 
 “Enkele uren daarvandaan is een grote dierentuin, waar de eigenaar van de stad en het 
 landgoed nog wilde paarden houdt, ze zijn klein, zwartbruin37, met een grote dikke kop; de 
 haren van de manen en staart zijn kort, maar het mannetje heeft onder de kin een baard. Deze 
 dieren zijn zeer wild; daar ze zich te zeer vermeerderd hadden, heeft men er enige laten 
 doodschieten, en andere naar het hetztheater92 in Lemberg gebracht, waar ze buitengewoon 
 veel vastberadenheid en moed tegen andere roofdieren getoond hebben”.93 
Naast de vermeldingen door deze vier schrijvers zijn er ook nog twee 18e eeuwse archivale 
vermeldingen bekend over het voorkomen van “wilde paarden” in Zwierzyniec. De eerste is 
uit 1771 en de tekst ervan luidt als volgt: 
 “Aan de heer Bolhman Bereyter is 24 zł. gegeven voor een kleine merrie, die bij de wilde 
 paarden in Zwierzyniec is gezet”.94 
Wat de bedoeling van deze actie was en wat er verder uit voortgekomen is, is niet bekend. 
Deze vermelding lijkt een ondersteuning te zijn voor de vermelding door Michaelis. De 
andere archivale vermelding is uit 1781 en luidt: 
 “Voor vier wilde paarden (een merrie en drie veulens), afgegeven voor de hoeve in Michalów, 
 is aan de heer Popławski in Zwierzyniec 56 zł. betaald”.95 
Deze paarden waren bij een jachtpartij in Zwierzyniec gevangen en naar Michalów afgevoerd 
om daar gehouden te worden. Zoiets gebeurde daar wel vaker. In 1793 bijvoorbeeld zijn twee 
beertjes gevangen en naar de hoeve in Niedieliska gebracht om daar gehouden te worden96. 
  
Hiermee eindigt de opsomming van vermeldingen van het voorkomen van wildlevende en in 
gevangenschap gehouden “wilde paarden” in Europa. In Tabel 1 worden deze vermeldingen 
kort samengevat. In een later hoofdstuk volgt nog een reeks vermeldingen van paarden van de 
Euraziatische steppen, maar daarvóór dienen eerst de vermeldingen voor Europa geëvalueerd 
worden.  
 

Vermeldingen van wildlevende en in gevangenschap gehouden “wilde” paarden in 
Europa, van 500 v.C. t/m de 18e eeuw, in volgorde van behandeling in de tekst 

 
                                                                                                                                                         
różnego rodzaju, jako to jelenie, sarny, daniele, krwiożercze, jeżeli się przypadkiem znalazło, wytępiano. 
Niedźwiedź raz się wdarł przez parkan, zaraz go ubito. Chowały się tam i mnożyły dzikie konie, które 
widziałem. Postać ich mała jak koni włościańskich, lecz osiadłe, krępe i z grubą, lecz gładką nogą, siły wielkiej, 
sierści jednakowej, karomyszatej. Dopiero ich w nieodległych csasach wygubiono, podobno dlatego, że w zimie 
trzeba było dla nich szopy sianem opatrywać”. 
92 In diverse steden in Europa, bv. Berlijn, Wenen en Warschau, bestonden in de 18e eeuw ‘hetztheaters’. In 
dergelijke arena-achtige theaters werden o.a. leeuwen, wolven en beren opgehitst (‘gehetzt’) tegen honden, 
wisenten, koeien of tegen elkaar. 
93 Hacquet 1794, pag. 239: “Einige Stunden davon ist ein großer Thiergarten, wo der Eigenthümer dieser Stadt 
und Herrschaft noch wilde Pferde unterhält, sie sind klein, schwarzbraun, groß- und dickköpfigt; die Haare an 
den Mähnen und Schweif sind kurz, aber das Männchen hat unter dem Kinn einen Bart. Diese Thiere sind ganz 
unbändig; da sie sich zu sehr vermehrt hatten, so hat man einige erschiesen lassen, andere aber nach Lemberg in 
die Hetz gegeben, wo sie ausserordentlich viel Entschlossenheit und Muth gegen andere Raubthiere gezeigt 
haben“. 
94 "Panu Bolhmanowi Bereyterowi za klaczkę do dzikich koni w Zwierzyniec puszczoną - 24 zł.". Het dokument 
is aanwezig in het Archiwum Państwowe w Lublinie in Lublin, Akta Ordynacji Zamojskiej, sygn. 1547, 1771 
rok, karta 150. Zie ook Sawa 2008a, pag. 41. 
95 “Za koni dzikich czworo panu Popławskiemu w Zwierzyńcu (klacz i troje źrebiąt) oddanych do folwarku w 
Michalowie zapłacono 56 zł.”. Het dokument is aanwezig in het Archiwum Państwowe w Lublinie in Lublin, 
Akta Ordynacji Zamojskiej, sygn. 1499, k. 16. Zie ook Sawa 2008b, pag. 61. 
96 B. Sawa 2010, in litt. 
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Auteur of anderszins Jaar / periode Korte samenvatting 
 

 
Herodotus 
Varro 
Strabo 
Strabo 
Plinius 
Antonius (1942) 
 
altaartekst  
 
Isidorus van Sevilla 
A.B. Szalay (1916) en C.H. 
Smith (1841) 
Domesday Book 
archieftekst 
archieftekst  
paus Gregorius III 
 
archieftekst  
 
Nibelungenlied 
 
archieftekst  
archiefteksten 
 
Albertus Magnus 
 
 
H. Röslin 
archieftekst  
archiefteksten 
 
archieftekst 
archieftekst 
archieftekst 
 
archieftekst 
 
E.S. Piccolominus 
E. Stella 
S. von Herberstein 
archiefteksten 
 
archiefteksten 
 
 
A. Schneeberger 
 

 
5e eeuw v.C. 
1e eeuw v.C. 
1e eeuw v.C. 
1e eeuw v.C. 
1e eeuw A.D. 
3e eeuw A.D. 
 
100 A.D. 
 
± 600 
vroege 
Middeleeuwen 
1086 
1223 
1295 
732 
 
11e eeuw 
 
± 1200 
 
1132 
12e tot 14e eeuw 
 
13e eeuw 
 
 
1593 
16e eeuw 
14e eeuw tot heden 
 
1230 
1403 
1414 
 
1425 
 
15e eeuw 
1518 
1557 
1e helft van de16e 
eeuw 
1533 -1566 
 
 
± 1560 
 

 
“wilde witte paarden” in Skythië 
“wilde paarden” in N-Spanje 
“wilde paarden” in Spanje 
“wilde paarden” in de Alpen 
“wilde paarden” in Germanië 
 “40 wilde paarden in een 
triomftocht” in Rome 
“bosbewonende paarden” in N-
Spanje 
“wilde paarden” in Spanje 
“wilde paarden” in Engeland 
 
“wilde merries” in ZW-Engeland 
“wilde paarden” in Denemarken 
“wilde paarden” in Nederland 
“het eten van paardenvlees” in 
Germanië 
“vlees van het wilde paard” in 
Zwitserland 
“een woeste hengst” in ZW-
Duitsland 
“ongetemde merries” in Duitsland 
diverse vermeldingen van “wilde 
paarden” in Duitsland 
“het paard dat in bosachtige 
streken wordt gevangen” in 
Europa  
“wilde paarden” in W-Duitsland 
“wilde paarden” in NO-Duitsland 
“wilde paarden” in Dülmen, W-
Duitsland 
“wilde paarden” in O-Pruisen 
“wild paard” in O-Pruisen 
“wilde paarden” in een dierentuin 
in Trakai, Litouwen 
gevangen “wilde paarden” in O-
Pruisen 
“wilde paarden” in O-Pruisen 
“wilde paarden” in O-Pruisen 
“wilde paarden” in Polen 
diverse vermeldingen van de jacht 
op “wilde paarden” in O-Pruisen 
diverse vermeldingen van “wilde 
paarden” als geschenk vanuit O-
Pruisen 
“wilde paarden” in een wildpark 
bij Neuhausen, O-Pruisen 
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A.M. Gratiani 
 
drie Litouwse Statuten  
 
Miechowita 
 
J. Bonar 
A. Miciński 
 
J. Ruggieri 
H. Lippomano 
S. Sarnicki 
 
B. Vannozzi 
 
G. Rzączyński 
J.J. Michaelis 
 
K. Koźmian 
B. Hacquet 
archieftekst 
archieftekst 

1564 
 
1529, 1566 en 1588 
 
1521 
 
1561 
1570 
 
1568 
1575 
1594 
 
1596 
 
1721 
1774 
 
1781-1784 
1792 
1771 
1781 

“wilde paarden” in een wildpark 
bij Neuhausen, O-Pruisen 
vermelding van “wilde paarden” 
in een wetsartikel 
“wilde paarden” in de Grote 
Wildernis  
“wilde paarden” in Litouwen 
het vangen van “wilde paarden” 
in Polen 
“wilde paarden” in Polen 
“wilde paarden” in Polen 
vermelding van het “wilde paard” 
in een Pools wetsartikel 
vermelding van een “wild paard” 
in de stal van Jan Zamoyski 
“wilde paarden” in Polen 
jacht op “wilde paarden” in Z-
Polen 
“wilde paarden” in Zwierzyniec 
“wilde paarden” in Zwierzyniec 
“wilde paarden” in Zwierzyniec 
“wilde paarden” in Zwierzyniec 
 

 
Tabel 1. Korte samenvatting van in de tekst besproken vermeldingen van wildlevende en in 
gevangenschap gehouden “wilde paarden” in Europa. 
 
 
2.5.3  Het ontstaan van de Grote Wildernis: politieke context 
 Het gebied dat naar later zal blijken zo’n grote rol speelde in het bestaan van het 
Europese wilde paard, was de al eerder genoemde Grote Wildernis. Het ontstaan van dat 
gebied had te maken met de tamelijk geïsoleerde ligging die de Zuidoost-Baltische bevolking 
door de eeuwen heen heeft gehad. Hieraan ten grondslag lagen geografische en 
volkenkundige factoren..   
 Toen tegen het einde van de laatste ijstijd de gletsjers, die zich zuidwaarts tot in 
Midden-Polen hadden uitgestrekt, zich naar het noorden terugtrokken, raakte het vrijgekomen 
gebied geleidelijk met een bosvegetatie begroeid. Met de bossen verschenen tevens de 
typische bewoners van het tegenwoordige Europese bos: edelhert, ree, wild zwijn en bever. 
Gedurende het mesolithicum, maar ook tot ver in het Neolithicum, gingen deze dieren de 
belangrijkste jachtbuit vormen voor jager-verzamelaars en gesettelde boeren. Een belangrijke 
culturele omwenteling vond plaats toen omstreeks 3000 v.C. vanuit de Pontische steppen 
Indo-Europese stammen Midden-Europa binnentrokken. Deze bereikten ook het Zuidoost-
Baltische gebied. De daar wonende bevolking nam van de nieuwkomers vele culturele 
verworvenheden over, waaronder de taal. De later in dit gebied ontstane Pruisische, Litouwse 
en Letse stammen spraken, respectievelijk spreken nog steeds een taal, die tot het Indo-
Europees gerekend wordt. Desondanks behoren ze genetisch grotendeels tot de volkeren van 
de Fins-Oegrische taalgroep (waartoe ook het Fins en Estlands behoren). Uit DNA-onderzoek 
is namelijk gebleken dat een bepaalde variant van het Y-chromosoom, die geregeld bij de 
Litouwers en Letten voorkomt, ook veel voorkomt bij de inwoners van Estland, Karelië en 
Finland. Daarentegen komt deze variant weinig voor bij de Russen, en is feitelijk afwezig bij 
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de West-Slaven, waartoe de Polen behoren (Rootsi et al. 2000). Tussen de Litouwers 
enerzijds en de Polen anderzijds loopt dus, genetisch gezien, een bepaalde grens. Aangezien 
voor de Fins-Oegrische volkeren een noordelijke herkomst wordt verondersteld (Zinkevičius 
1998), hebben kennelijk de zuidelijke stammen van die groep de taal en andere 
cultuurelementen van de Indo-Europeanen overgenomen. Kennelijk heeft er verder relatief 
weinig genetische uitwisseling plaats gehad tussen de Indo-Europeanen en de Litouwers, 
Letten en Pruisen.    
 
 
 

 
 
Afb. 6.  Oost-Pruisen in de 14e eeuw, met aangegeven de binnen en buiten de grenzen daarvan gelegen 
Grote Wildernis (‘Grosse Wildnis’) (naar Mager 1941). Königsberg is het tegenwoordige Kaliningrad. 
Ter vergelijking: zie de kaarten op de Afb. 3 en 4. 
― · ― · ―   grens tussen Oost-Pruisen en Polen-Litouwen 
        grens tussen Polen en Litouwen 
 
 Daarnaast heeft de Litouwse taal een zeer archaïsch karakter (Zinkevičius 1998). Dit 
houdt in dat deze taal sedert zijn komst in het Baltische gebied weinig veranderingen heeft 
ondergaan. Gezien zijn vele archaïsche constructies en elementen, heeft de Litouwse taal nog 
veel behouden van de taal zoals die in het oorsprongsgebied in de Euraziatische steppen 
gesproken werd. Een bewijs hiervoor is de grote overeenkomst met het Sanskriet, een oude 
eveneens Indo-Europese, vrijwel uitgestorven Indiase taal. Vanwege deze kenmerken is de 
Litouwse taal belangrijk voor de reconstructie van de oorspronkelijke Indo-Europese taal, en 
voor de ontwikkeling die deze doormaakte sedert zijn uittocht uit het ontstaansgebied. De 
Pruisische taal werd gesproken in het gebied dat in de 13e eeuw door de Duitse Orde veroverd 
werd, en is in de loop van de 17e eeuw onder dwang verdwenen. 
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 Het Pruisisch-Litouws-Letse leefgebied was aanvankelijk veel groter. Op grond van 
studies naar rivier- en meernamen is gebleken dat het zich, waarschijnlijk tussen 2000 en 
1000 v.C. uitstrekte van de Oostzee en de Weichsel in het noordwesten tot aan het latere Kiew 
en Moskou in het zuiden en oosten. Het grootste deel van dit leefgebied is later in bezit 
genomen door de Slavische volkeren. Deze hebben zich vanuit een oostelijk ontstaansgebied 
naar het westen en noorden verplaatst. In het westen kregen de Balten te maken met de 
Germaanse stam van de Goten, die zich in de Weichselmonding vestigde. Hoewel de 
Baltische talen elementen overnamen van de Finnen, de Slaven en de Goten, hebben ze toch 
door de eeuwen heen een tamelijk geïsoleerde positie weten te handhaven. Dit is 
waarschijnlijk mede bevorderd door de geografische ligging, namelijk in een uithoek van het 
grote politieke wereldtoneel. Bovendien konden de Balten zich des te meer isoleren, omdat de 
fysieke aard van hun woongebieden hen beschermde. Zo schreef in 1240 de franciscaan 
Bartholomaeus Anglicus over dit gebied: 
 “Litouwen is een provincie van Scythië, …de mensen zijn er stevig en sterk, strijdlustig en 
 woest. Verder is Litouwen een gebied, waarvan de grond vruchtbaar is, op veel plaatsen 
 moerassig, en sterk bebost, rijk aan rivieren en wateren, met zeer veel wilde dieren en tamme, 
 het wordt beschermd door bossen en moerassen, ze hebben weinig andere vormen van 
 bescherming, dan rivieren, bossen en moerassen, en daarom kan dit gebied in de zomer met 
 moeite veroverd worden, maar alleen in de winter, als de wateren en rivieren bevroren zijn”.97 
 
De eerste vermelding over de Zuidoost-Baltische volkeren kwam van de Romeinse schrijver 
Tacitus, die hen in 98 A.D. ’Aestiërs’ (‘Aestii’) noemde. Hij vermeldde onder andere dat ze 
een ‘Moeder der Goden’ vereerden, en dat ze actief naar barnsteen zochten op zee en op de 
stranden. Dit barnsteen was een zeer gewild product en werd verhandeld met de Romeinen. 
Eén van de Europese barnsteenroutes liep van Rome door Keltisch en Germaans gebied naar 
de Oostzee, onder andere naar ‘Gotiscandza’ (mogelijk het latere Poolse Gdańsk). Na de val 
van het Romeinse Rijk is de handel in barnsteen doorgegaan. Tot op de dag van vandaag is 
het Zuidoost-Baltische gebied een belangrijke vindplaats van barnsteen. Met de aftakeling van 
het Romeinse Rijk en de komst van de Hunnen naar Europa brak een uiterst onrustige tijd 
voor Europa aan. Door het terugtrekken van de Romeinse legioenen en de druk die de Hunnen 
in de 4e en 5e eeuw uitoefenden op volkeren in Oost-Europa, begonnen allerlei volkeren op 
drift te raken en nieuwe woongebieden te zoeken. Germaanse stammen trokken in Midden-
Europa naar het westen en zuiden (de Goten verlieten de Weichseldelta) en Slavische 
stammen deden hetzelfde in Oost-Europa. De Pruisen, Litouwers en Letten hebben 
waarschijnlijk geen last gehad van de Hunnen, of het moet een incidenteel contact geweest 
zijn (Dittrich 1963). Vermoedelijk voelden ze zich dientengevolge niet bedreigd en hadden ze 
niet de behoefte hun woongebied te verlaten, om deel te nemen aan de Volksverhuizing 
elders. 
 Het feit dat de Litouwers en Pruisen zo lang in hetzelfde leefgebied konden blijven 
wonen, ver van het politieke rumoer elders in Europa, betekende niet dat ze zich ook sociaal 
isoleerden van hun buren. Dit bleek onder andere uit hun behoefte tot het drijven van handel. 
Adam von Bremen  beschreef in 1072 dat ze op grote schaal dierenvellen verhandelden, met 
name van marters, en ook een bepaald soort wollen stoffen (Von Bremen & Schmeidler 
1977). Von Bremen vermeldde overigens dat er goed met de locale bevolking viel samen te 
werken. Hij zei dat het “zeer mensvriendelijke lieden” (“sehr menschenfreundliche Leute”) 
waren, die zelfs in nood verkerende zeelieden te hulp schoten, en dat ze “overigens alles met 
                                                 
97 Anglicus 1601, XV, 87: “Lectonia Scythiae provincia,…homines robusti et fortes, bellicosi et feroces. Est 
autem Lectonia regio, cuius gleba est fructifera, palustris in multis locis, et valde nemorosa, fluminibus et aquis 
irrigua, feris et pecudibus valde plena, nemoribus et paludibus est munita, paucas habens alias munitiones, 
praeter flumina, nemora et paludes, et ideo in aestate vix potest illa regio expugnari, sed solum in hyeme quando 
aquae et flumina congelantur”. 
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ons delen” (“Während sie aber sonst alles mit uns teilen”). Alleen op christenpredikers had 
men het niet zo begrepen, en het was deze zelfs verboden de heilige plaatsen te betreden. De 
eerste pogingen om de Pruisen en Litouwers te kerstenen mislukten dan ook vanwege die 
onverzettelijkheid. In 996 moest Adalbert, bisschop van Praag, zijn prediking daar met de 
dood bekopen. De missionaris Bruno von Querfurt onderging hetzelfde lot. Hij en zijn 
metgezellen werden in februari 1009 in hun prediking gestuit en uiteindelijk vermoord 
(Zinkevičius 1998). 
 De handel in barnsteen moet ook een belangrijke rol hebben gespeeld. Waarschijnlijk 
was die zó belangrijk dat er van de 9e tot de 11e eeuw een handelspost van de Vikingen aan de 
kust heeft kunnen bestaan (Ibsen 2005). Dit was de nederzetting Wiskiauten, even ten 
noorden van Königsberg gelegen aan het Kurische Haf, vlakbij een van de rijkste 
barnsteenvindplaatsen. 
 
De Pruisen en de Litouwers hebben lange tijd een leven in stamverband volgehouden, terwijl 
om hen heen verschillende machtige staten opkwamen (Dittrich 1963). Ten zuiden van hen 
ontstond in de 10e eeuw de Poolse staat, onder Mieszko I. In het begin van zijn bestaan had 
deze staat ongeveer de grootte van het huidige Polen. Meer oostelijk ontstond de staat Kiew-
Roes, die later grotendeels werd opgeslokt door het zich uitbreidende Litouwen, en nog weer 
later tot Rusland ging behoren. Ten westen van Polen was het Heilige Roomse Rijk ontstaan. 
Deze situering van Polen tussen twee grootmachten heeft eeuwenlang een belangrijk stempel 
op het land gedrukt. Hoewel onder Mieszko I de kerstening met voortvarendheid werd 
doorgezet, kon Polen pas in de 12e eeuw als gekerstend beschouwd worden. Ditzelfde gold 
voor Kiew-Roes. 
 Zo bleef het Zuidoost-Baltische gebied als vrijwel enig heidens gebied in Europa over. 
De eerste militaire activiteiten om ook daar aan het heidense karakter een eind te maken, 
begonnen in het begin van de 13e eeuw. In zijn expansiedrift had Duitsland Estland van 
Denemarken gekocht98. De kolonisatie en kerstening stonden daar onder leiding van 
kerkelijke gezagsdragers. Ze werden uitgevoerd door de in 1202 gestichte Orde van de 
Zwaardridders en hadden de vorm van een permanente kruistocht. In korte tijd was het Estse 
en Letse gebied geheel onderworpen en gekerstend.   
 Gedurende een groot deel van de 12e en 13e eeuw heeft in Polen een instabiele situatie 
bestaan en was het land, als gebrekkig samenhangende staat, politiek machteloos. Na de dood 
van koning Bolesław III in 1138 kregen namelijk verschillende delen van het land een 
bepaalde vorm van zelfstandigheid99. Eén van die delen was het hertogdom Mazovië, in het 
noordoosten van het toenmalige Polen. Dit hertogdom grensde in het noorden aan de 
Pruisische stammen en in het oosten aanvankelijk aan Kiew-Roes en later aan het zich 
uitbreidende Litouwen. Gedurende de 12e en 13e eeuw zijn er door de Polen verschillende 
pogingen gedaan om vanuit Mazovië invloed te krijgen in het gebied van de Pruisische 
stammen. Van 1186 tot 1194 was Kazimierz de Rechtvaardige groothertog van Polen en 
hertog van Mazovië. In 1193 trok deze hertog het gebied van de Pruisen binnen om daar de 
stam van de Pollexianen te onderwerpen. Deze stam woonde aan de rivier de Ełk, in de 
huidige Poolse provincie Podlachië (zie Afb. 9)100. Vanaf 1199 was Konrad I hertog van 
Mazovië, en ook hij deed verschillende pogingen om invloed te verwerven in het gebied van 
de Pruisen. In onder andere 1217, 1222 en 1223 voerde hij, met goedkeuring van de paus, 
expedities uit in dat gebied om er controle over te verkrijgen. Geen ervan had blijvend 
succes101. Deze expedities werden door de Pruisen beantwoord met invallen in Mazovië. 

                                                 
98 Dittrich 1963, pag. 145. 
99 Dittrich 1963, pag. 131. 
100 Plezia 1994, pag. 166. 
101 Boockmann 1993, pag. 87, 88. 
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Uiteindelijk kreeg Konrad zo genoeg van de situatie dat hij in 1226 de hulp inriep van de 
ridders van de Duitse Orde. Hij wilde hen inschakelen om het land van de Pruisen voor hem 
te veroveren, en de bevolking te kerstenen. In ruil daarvoor zou de Orde het Kulmerland 

 
 
 
Afb. 7.  De woongebieden van de Baltische stammen, omstreeks het jaar 1200 (uit Gimbutas 1963).  
 
mogen behouden. Het Kulmerland was het zuidwestelijke deel van het latere Oost-Pruisen 
(‘Kulmas’ op Afb. 7). Dit verzoek van Konrad heeft fatale gevolgen gehad voor de Pruisische 
stammen, maar zou ook tot in de 20e eeuw een belangrijk stempel gaan drukken op de Poolse 
geschiedenis.  
 
De Duitse Orde was in 1189 opgericht ten behoeve van de ziekenzorg voor de kruisvaarders 
in Palestina. De Orde werd gelijkgesteld met ridderorden als bijvoorbeeld die van de 
Tempeliers en stond onder pauselijk gezag. Aan het hoofd stond een grootmeester. De ridders 
van de Duitse Orde gingen aanvankelijk niet in op het verzoek van Konrad, omdat ze het 
Kulmerland te klein vonden. Een geheim overleg tussen de Duitse Orde, de Duitse keizer 
Frederik II en de paus werd bezegeld met de ‘Gouden Bul van Rimini’. In deze Bul werd 
vastgelegd dat de Duitse Orde alsnog het ‘recht’ kreeg om het gehele woongebied van de 
Pruisische stammen in bezit te nemen en de bewoners te kerstenen. Zonder Konrad I hierin te 



 43

kennen, gingen ze in 1230 op Konrads voorstel in. In datzelfde jaar voerden ze met 
ondersteuning van Konrad een invasie uit in het land van de Pruisen. Na een aanvankelijke 
onderwerping van de bevolking, gevolgd door enkele opstanden, werd uiteindelijk na een 
bloedige strijd in 1283 de onderwerping definitief. De bevolking was deels vermoord, deels 
gevlucht en deels tot integratie gedoemd. De Duitse Orde vestigde in het voormalige 
leefgebied van de Pruisen een ‘centralistisch georganiseerde koloniaal-Duitse staat’ met een 
‘semi-militair, quasi-spartaans karakter’102. Gedurende de strijd met de Pruisen hadden vele 
edelen uit diverse delen van Europa in deze strijd geparticipeerd. Ze zagen het als een heilige 
opdracht om het heidense Pruisen te onderwerpen en te kerstenen. Toen het gebied eenmaal 
veroverd was, werden grote aantallen kolonisten naar het gebied overgebracht. De merendeels 
Duitse kolonisten moesten het land verder in cultuur brengen en de gedecimeerde bevolking 
aanvullen. Wat nog van de heidense Pruisen restte, werd gekerstend. Bij het Verdrag van 
Christburg in 1249, tussen de Pruissische stammen en de Duitse Orde, werd vastgelegd dat: 
 “…alle bovenvermelden hebben beloofd, dat ze zulke prachtige kerken zullen bouwen, dat ze 
 meer behagen zullen scheppen in redevoeringen en offers in kerken dan in bossen”.103  
De uitoefening van het (nieuwe) geloof mocht niet meer in bossen of aan een rivier plaats 
vinden, maar diende binnen de muren van een kerk te geschieden. De autochtone bevolking 
moest niet alleen haar natuurgeloof opgeven, maar ook haar taal. Het gebruik van de 
oorspronkelijke taal werd verboden. Desondanks heeft het nog vier eeuwen geduurd voordat 
op het eind van de 17e eeuw de laatste Pruisisch-sprekenden overleden. 
 Konden of wilden de Pruisische stammen nog geen samenhangende staat ontwikkelen, 
dit lukte in de loop van de 13e eeuw wél bij de heidense Litouwse stammen. Hoe meer de 
Duitse Orde in haar verovering naar het oosten vorderde, des te meer kreeg ze te maken met 
de Litouwers. Deze hadden zich in het begin van de 13e eeuw onder hun leider Mindaugas 
verenigd. Naarmate het Duitse gevaar dichterbij kwam, werd hun samenwerking hechter en 
slagvaardiger. In 1236 waren ze al in staat de Zwaardridders in het noorden van Litouwen, bij 
het huidige Šiauliai, een zware slag toe te brengen. De Zwaardridders sloten zich vervolgens 
aan bij de Duitse Orde. Al tijdens het bewind van Mindaugas begon de nieuwgevormde 
Litouwse staat met een doelbewuste uitbreidingspolitiek, waarbij grote delen van Kiew-Roes 
werden geannexeerd104. Afgezien van een kortstondige periode van kerstening onder 
Mindaugas, bleef Litouwen tot 1386 officieel heidens105. In dat jaar namelijk huwde de 
toenmalige groothertog van Litouwen, Jogaila, om politieke redenen met de Poolse prinses 
Jadwiga. Jogaila werd als Władysław II Jagiełło koning van het Pools-Litouwse 
Jagiellonische Rijk, dat zich uitstrekte van de Oostzee tot de Zwarte Zee. Dit machtige rijk 
ging vervolgens de strijd aan met de Duitse Orde, die in 1410 bij Tannenberg een zware slag 
werd toegebracht. Gedurende daaropvolgende politieke verwikkelingen wist de Duitse Orde 
desondanks toch het grootste deel van haar macht en grondgebied te behouden. Omstreeks het 
begin van de 16e eeuw was de macht van het Pools-Litouwse Rijk evenwel sterk toegenomen 
en die van de Duitse Orde sterk afgenomen. Als gevolg van die veranderde 
machtsverhoudingen werd uiteindelijk in 1525 door genoemde partijen een verdrag gesloten. 

                                                 
102 Dittrich 1963, pag. 145. 
103 Šturms 1946, pag. 20: “…promiserunt omnes praedicti, quod dictas ecclesias edificabunt adeo honorabiles et 
decoras, quod plus videbantur delectari in orationibus ac oblacionibus in ecclesiis quam in silvis”. 
104 Dittrich 1963, pag. 166. 
105 In 1386 werd Litouwen officieel christelijk. Het heidense natuurgeloof was ondanks dat dermate verweven 
met de locale volkscultuur, dat het nog lang heeft kunnen voortbestaan in de laatste heidense gebieden van zowel 
Letland, Litouwen als Polen. Tot in de 19e eeuw werd nog over een heilig bos bericht, toen in 1836 in Letland op 
last van een plaatselijke pastoor 80 heilige berken werden geveld (Biezais 1985, pag. 4). Ook tegenwoordig zijn 
er in de genoemde drie landen nog diverse, voormalig heidense gebedsplaatsen in het bos of aan de rivier. Met 
toestemming van het locale christelijke gezag, worden daar op gezette tijden christelijke rituelen uitgevoerd en 
wordt er geofferd. (Vaitkevičius 2009). 
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Hierin werd bepaald dat het grondgebied van de Duitse Orde door de Pools-Litouwse koning 
Zygmunt I als erfelijk leen toegekend werd aan de laatste grootmeester van de Duitse Orde. 
Hertog Albrecht von Hohenzollern was die laatste grootmeester. Toen pas ontstond in het 
grensgebied van Oost-Pruisen en het Jagiellonische Rijk een vreedzame situatie. Als gevolg 
daarvan kon uiteindelijk ook de Grote Wildernis door beide partijen worden gekoloniseerd en 
ontgonnen. 
 
2.5.4  De aard van de Grote Wildernis  

Door de onderwerping en decimering van de Pruisen kwam er op het eind van de 13e 
eeuw een zeer groot gebied beschikbaar voor de nieuwe overheerser. Hoewel er veel 
kolonisten uit andere Europese landen werden overgebracht om het gebied te bevolken, bleek 
het voorlopig niet mogelijk om bewoning in het hele gebied te realiseren. Aanvankelijk 
werden alleen het westelijk deel, langs de Weichsel, en de kuststrook, waar Königsberg lag, 
gekoloniseerd. Deze gebieden waren economisch gezien het makkelijkst en het best te 
exploiteren. De binnenlanden vormden een veel minder aantrekkelijke vestigingsplaats. Niet 
alleen waren deze gebieden vanwege hun moerassige en beboste karakter lastig te doorkruisen 
en te ontginnen. Ook vormden ze een gevaarlijk gebied, vanwege de vijandige houding van de 
Polen en de Litouwers jegens de Duitse Orde. Men moest daar voortdurend rekening houden 
met vijandige invallen. Deze hadden tot doel om te moorden en te roven, om zo de vijand te 
verzwakken en kolonisatie tegen te gaan. Op hun beurt trokken de ridders van de Duitse Orde 
geregeld richting Polen en Litouwen om daar buit te halen en de vijand te ontmoedigen. 
Omdat het dus weinig aanlokkelijk was om zich daar te vestigen, ontstond tussen het 
gekoloniseerde deel van Oost-Pruisen aan de ene kant en Polen en Litouwen aan de andere 
kant een uitgestrekt gebied met een bijzonder karakter. Dit gebied was vrijwel onbewoond en 
werd door de Duitsers ‘Grosse Wildnis’ genoemd (zie Afb. 6). Het had het karakter van een 
bufferzone. Waar in Europa in vroeger tijden de woongebieden van stammen aan elkaar 
grensden lag vaak neutraal terrein. Doordat geen van beide stammen dit gebied gebruikte, 
werden problemen op die manier zo veel mogelijk voorkomen. Dit is ook bekend van andere 
gebieden waar naburige stammen mogelijke grensgeschillen wensten te voorkomen. Julius 
Caesar vermeldde een dergelijk gebied ergens in Germanië, waar een bosgebied twee 
Germaanse stammen uit elkaar moest houden: 
 “Daar is een onmetelijk groot woud, dat Bacenis heet, dat zich zeer ver uitstrekt en dat, als een 
 natuurlijke muur, de Cherusken en de Sueben ervan weerhoudt elkaar onrecht aan te doen en 
 elkaar aan te vallen. In dit woud hebben de Sueben zich teruggetrokken om de komst van de 
 Romeinen af te wachten”.106 
De Grote Wildernis had een oppervlakte van 50.000 tot 60.000 km2 (Mager 1941) en heeft 
bestaan van het eind van de 13e tot het begin van de 16e eeuw. Menselijke bewoning was er 
nauwelijks, aangezien de oorspronkelijke bevolking gedood of gevlucht was. Herkolonisatie 
was vanwege de heersende oorlogssituatie vrijwel uitgesloten. De voormalige Pruisische 
nederzettingen in het gebied waren verdwenen en de bijbehorende landerijen waren met bos 
dichtgegroeid. Door diverse auteurs zijn beschrijvingen van de toestand van die voormalige 
woonplaatsen overgeleverd: 
 “…en verder zijn er veel bossen, die daar groeien waar dorpen door oorlogen zijn verwoest, en 
 waar boeren woonden…”.107 
 “…want men ziet nog tot op de huidige dag in het hele land nu en dan grote bossen, waar 
 voorheen dorpen, hoeven en akkers zijn geweest…”.108 

                                                 
106 Caesar (58 - 52 v.C.. Boek VI, 10): “…silvam esse ibi infinita magnitudine – quae appellatur Bacenis - ; hanc 
longe introrsus pertinere et pro nativo muro obiectam Cheruscos ab Suebis Suebosque ab Cheruscis iniuriis 
incursionibusque prohibere; ad eius silvae initium Suebos adventum Romanorum exspectare constituisse”. 
107 Mager 1960, I, pag. 31: “…und sonst viel büsche, die do seindt gewassen auf vorstorte dörfer durch kriege 
und vorsterbung der akkirleut…“. 
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 “Zo ziet men nog tot op de huidige dag……hele grote bossen, die voorheen louter open akkers 
 waren en vele duizenden schepel graan hebben geleverd. Waar men zelfs nog de rogge- en 
 graanpercelen kan herkennen, daarop staan bomen als tonnen zo dik, eiken, espen, beuken, 
 berken, fijnsparren en dergelijke…”. 109 
  
Hoe het uiterlijk van de Grote Wildernis verder was en welke omstandigheden er in dat 
gebied heersten, kunnen we te weten komen uit de vele ooggetuiggeverslagen en ambtelijke 
stukken. Met name zijn hiervoor van belang de zogeheten ‘Routebeschrijvingen’ (‘Die 
littauischen Wegeberichte’, Hirsch 1863). Deze Routebeschrijvingen omvatten een 100-tal 
beschrijvingen van routes, die door de Grote Wildernis genomen moesten worden om in het 
land van de vijand te komen. Daarin werd precies vermeld welke gids de tocht kon leiden, 
waar moerassen en rivieren lagen, hoe breed die waren en hoe ze overbrugd moesten worden. 
Verder hoe groot bepaalde bossen waren, waar en over welke afstand ‘geruimd’110 diende te 
worden en waar de opeenvolgende nachtkampen konden worden opgeslagen. Ook werd 
expliciet vermeld waar voedsel (voor mensen en paarden) en brandhout voor de terugtocht 
dienden te worden achtergelaten of opgeslagen. De vaak wekenlange tochten naar Litouwen 
en terug moesten terdege voorbereid worden, onder andere met het oog op de 
voedselvoorziening. Op grond van uitgebreid onderzoek van deze geschriften kwamen Mager 
(1960), Schlüter (1921) en Mortensen (1938) tot de conclusie dat de Grote Wildernis, 
afgezien van meren en rivieren, voor vrijwel 100 % uit bossen en moerassen bestond111. De 
omstandigheden die in deze bossen en moerassen heersten, maakten dat de Grote Wildernis 
zeer moeilijk begaanbaar was. Het gebied werd dan ook geregeld als “zeer ongastvrij” 
(“höchst unwirtlich”) betiteld. In de vele beschrijvingen werd een levendig beeld gegeven van 
de vaak moeizame tochten, dwars door deze oerwouden. Al vóór de komst van de Duitse 
Orde moet het niet makkelijk zijn geweest het woongebied van de Pruisen te doorkruisen. 
Kazimierz de Rechtvaardige had in 1193 drie moeizame dagtochten nodig om de stam van de 
Pollexianen te bereiken, en de beschrijving ervan was als volgt: 
 “Daar leven echter de Pollexianen, een stam van de Gethi ofwel de Pruisen, een 
 verschrikkelijke volksstam, woester nog dan alle wilde dieren, ontoegankelijk door de zeer 
 uitgestrekte hinderlijke wildernissen, de zeer grote dichtheid van de bossen, en de smerige 
 moerassen”.112 
In de beschrijvingen van de Grote Wildernis werden zeer globaal vier ‘vegetatietypen’ 
onderscheiden113. Ten eerste was er de ‘heide’. Dit was niet het heideveld, zoals dat 
tegenwoordig in West-Europa bekend is, een vlakte begroeid met struikheide (Calluna 

                                                                                                                                                         
108 Mager 1960, I, pag. 31: “…denn man siehet noch biß auf den heutigen Tag im gantzen Lande hin und wieder 
große Wälder, da vor diesem Dörfer, Höfe und Äcker gewesen…“. 
109 Mager 1960, I, pag. 31: “So sihet man noch auf den heutigen tag……gantze große welde und heyden, die 
vorhin raum und lauter acker gewesen und viel 1000 scheffel getreide getragen haben. Denn man daselbs die 
roggenrücke oder kornböthe gar eigentlich kennen kann, darauf beume stehen wie tonnen dick, eichen, espen, 
büchen, bircken, fichten und dergleichen…“. 
110 Onder ‘ruimen’ (in de ‘Littauischen Wegeberichte’vermeld als ‘ruymen’, ‘rüymen’,  ‘rümen’,  of  ‘rumen’  ) 
werd verstaan het verwijderen van omgevallen bomen van het pad. Op die manier kon de doorgang door het bos 
mogelijk gemaakt worden (Mager 1941, pag. 147-152, Mortensen 1938, pag. 45, Grimm & Grimm 1854-1960, 
Band 14: 285, 12). 
111 Dit beeld wordt bevestigd door pollenanalytisch onderzoek in de omgeving van het Wigrymeer. Dit meer is 
gelegen in het noordoosten van Polen en lag destijds midden in de Grote Wildernis. Uit dit onderzoek blijkt dat 
het Wigrymeer tot het eind van de 15e eeuw was omgeven door oerwouden, hooguit benut als jachtgebied van 
Litouwse hertogen en Poolse koningen (Kupryjanowicz 2007, pag. 62). Pas op het eind van de 15e / begin van de 
16e eeuw begonnen de ontbossing en de kolonisatie van dit gebied op gang te komen. 
112 Plezia 1994, pag. 166:  “Sunt autem Pollexiani Getharum uel Prussorum genus, gens atrocissima, omni 
ferarum inmanitate truculentior, propter uastissimas solitudinum intercapedines, propter concretissimas 
nemorum densitates, propter bituminata inaccessibilis palustria”. 
113 Mager 1960, I, pag. 139 ff. 
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vulgaris). Het woord ‘heide’ had oorspronkelijk de betekenis van ‘ongecultiveerde wildernis’. 
Pas later in de Middeleeuwen heeft het in de West-Germaanse gebieden de betekenis van 
open heideveld gekregen. In de Oost-Germaanse gebieden is men het in de Middeleeuwen 
gaan gebruiken voor een bepaald bostype op droge zandgronden, waar vooral fijnspar en 
grove den groeiden, met op de bodem struikheide: bv. Johannisburger Heide, Rominter Heide. 
In de Routebeschrijvingen zijn dit de bossen die het makkelijkst door te trekken waren, en 
waar maar weinig ‘geruimd’ hoefde te worden.   
 Een tweede type was de ‘damerau’. Deze hoofdzakelijk uit eiken bestaande bossen 
zijn waarschijnlijk voortgekomen uit het zogeheten ‘Hudewald’, een vorm van eiken-
cultuurbos waar vee in geweid werd. Naast de eik kwamen er linde, esp, berk en haagbeuk 
voor. Deze bossen lagen op leemrijke zandgronden. Ook in deze bossen hoefde betrekkelijk 
weinig geruimd te worden. 
 Een derde type was de ‘grauden’. Dit type bos leverde grote problemen op om 
doorheen te komen. Altijd moest hier op grote schaal geruimd worden. Het betrof vaak 
tamelijk natte bossen, waarschijnlijk eiken-haagbeukenbossen (met veel linde, eik en 
haagbeuk) en mogelijk ook elzen-essenbossen langs kleine rivieren. 
 Een vierde type was het ‘velt’. Dit zijn min of meer open terreinen, waar men tegen de 
avond zijn kamp opsloeg en waar de paarden konden grazen (Mortensen 1938). Deze ‘velden’ 
hadden hun bestaan grotendeels aan de mens te danken. Voor een deel lagen ze op de plaats 
waar de voormalige Pruisische inlanders destijds hun dorpen hadden en voor een deel waren 
het de moerassige boomloze oeverlanden langs rivieren. Tevens werden dergelijke terreinen 
vermoedelijk zo veel mogelijk vrijgehouden van bosopslag om zo de grasgroei te bevorderen. 
Langstrekkende legereenheden deden dit waarschijnlijk door te branden of te kappen 
(Mortensen 1938). In de Routebeschrijvingen werd steeds nadrukkelijk vermeld waar wél en 
waar geen voldoende gras voorhanden was. Dit duidt erop dat gras kennelijk een schaars 
product was in de wildernis. Zo staat in Routebeschrijving nr. 62: 
 “…daartussen is een bos en een rivier, genaamd Geskra, daar moet men aan beide zijden een 
 boogschotlengte overbruggen, van daar 6 mijl 114 tot een rivier, genaamd Subbresla, daartussen 
 is geen gras, van daar 5 mijl tot een rivier, genaamd Ploska, daar vindt men voldoende gras. 
 Van daar 3 mijl naar de kleine Naresna, daar vindt men ook gras genoeg…”.115 
De tochten door de wildernis werden te voet of te paard afgelegd en verliepen langs 
ongebaande, meest smalle paden. Bovendien waren deskundige gidsen nodig om de weg te 
wijzen. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de tochten, kon een dagreis variëren van 1 
tot 6 mijl (8 tot 50 km). Om een indruk te geven hoe moeizaam dergelijke tochten verliepen, 
is hier de Routebeschrijving nr. 42 (uit ca. 1384), van een tocht van 223 km, grotendeels 
weergegeven: 
 “Deze reis zullen Bryole en Niclos vanaf Insterburg leiden: van de hagen tot Girwisken is ruim 
 een mijl te gaan, daartussen is een bos, daar moet men zeker een ½ mijl  ruimen en 2 kleine 
 rivieren overbruggen. Van daar tot Boyte 2 mijl te gaan, daartussen moet men zeker een ½ 
 mijl ruimen en er is een kleine rivier te overbruggen. Van daar 2 mijl naar Helledompne, daar 
 moet men de Pissa en Rodappe overbruggen, de Pissa moet men zeker 2 roeden overbruggen, 
 maar de ander is klein, die 2 mijlen moet men ruimen. Van daar tot Pissenyken 1 mijl, die mijl 
 moet men geheel ruimen, en men moet 2 kleine rivieren overbruggen, ook moet men de  Pissa 
 nogmaals overbruggen. Van daar tot Lüpow 2½ mijl, daartussen moet men 2 rivieren, de 
 Ywayde en de Lypow, overbruggen, ook moet men zeker 1 mijl ruimen. Van daar 1½ mijl tot 
 de Zelwo, die 1½ mijl moet men ruimen, de Zelwo moet men 1 roede overbruggen. Van daar 

                                                 
114 De daar destijds gebruikte mijl was 8280 m (Mager 1960, I, pag. 149). 
115 Hirsch 1863, pag. 691, 692: “…do ist czwischin eyn wald vnd eyn vlys, das heiset Geskra, do hat man czu 
brucken vf beide seiten eyn armbrost schos adir mee; von dannen vj mile vf eyn vlys, das heiset Subbresla, do 
czwischin hat man keyn gras; ; von dannen v mile vf eyn vlyes, das heiset Ploska, do vyndet man grases rechte 
gnug. Vordan iij mile czu der cleynin Neresna, do vyndet man ouch grasis rechte gnug;…”. 
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 tot de Serwynte 2 mijl, daar moet men 1 mijl ruimen, men moet de Serwynte 2 roeden 
 overbruggen. Van daar tot de Rawsze 3 mijl, daar moet men ½ mijl ruimen en zeker 3 roeden 
 overbruggen en aan de andere kant ook zeker 3 roeden, ook moet men de Rawsze, waaraan 
 men overnacht, overbruggen. Van daar tot de Suppe 3 mijl, daar moet men overal ruimen en 
 moet men 3 bruggen maken, elke brug een roede lang. Van daar is het 9 mijl tot het land bij 
 Slowisso en Wayswidendorff, daartussen moet men zeer veel ruimen en 9 maal 
 overbruggen…”.116 
 
De Grote Wildernis had een tamelijk continentaal klimaat, van een noordelijk karakter met 
strenge sneeuwrijke winters. Ze herbergde een planten- en dierenwereld die, als geheel, elders 
in Europa niet meer te vinden was. Naast de ook in sommige andere landen nog aanwezige 
grote hoefdieren als edelhert, eland, ree en wild zwijn kwamen hier verder nog de wisent, de 
oeros en het wilde paard voor (Mager 1941). Van de grotere predatoren waren onder andere 
de wolf, de bruine beer, de lynx en de veelvraat aanwezig. De oeros werd nog door Stella 
(1518) en Miechowa (1521) vermeld, maar moet rond 1500 daar al op het punt van uitsterven 
hebben gestaan. De enige andere plek waar deze dieren toen nog voorkwamen, was in de 
koninklijke bossen bij Jaktorów (Midden-Polen), waar ze streng bewaakt werden. De wisent 
heeft het langer in de Grote Wildernis kunnen uithouden. Ondanks bescherming en 
bijvoedering in de winter werd het laatste exemplaar er waarschijnlijk in 1755 gedood. Vanaf 
dat ogenblik kwam hij alleen nog voor in het Bos van Białowieża en in de Kaukasus. Het 
wilde paard stierf in de Grote Wildernis in de loop van de 16e eeuw uit. De restbestanden van 
wilde paarden kwamen met name voor in het zuidelijke deel van de Grote Wildernis, 
tegenwoordig ook wel Mazurië en Podlachië genoemd (Mager 1941). Dit gebied behoorde, 
bewezen, al in het mesolithicum en het Vroeg-Neolithicum tot het leefgebied van deze dieren. 
Bij opgravingen in het moeras- en merenrijke Mazurië en Podlachië zijn resten van het wilde 
paard gevonden uit het vijfde millennium v.C. (Sulgostowska 1998). Het gaat hier om 
vondsten in Dudka (Midden-Mazurië) en Sośnia en Woźna Wieś in Noord-Podlachië (zie 
Afb. 9; het huidige Sośnia ligt iets ten westen van Goniądz aan de Biebrza). 
 Gedurende het bestaan van de Grote Wildernis heeft er weliswaar jacht plaats gehad, 
maar deze was zeer beperkt en aan strenge regels onderhevig. De verlening van jachtrechten 
werd geregeld door de Duitse Orde. Huiden mochten alleen via de Orde verhandeld worden, 
en van elk stuk grootwild moest de rechtervoorpoot bij hen worden ingeleverd. De jacht in de 
wildernis geschiedde vanuit primitieve, tijdelijke onderkomens door mensen die daar vaak 
maandenlang verbleven of rondtrokken. Deze situatie is te vergelijken met die van de 
‘trappers’ in vroeger eeuwen in Noord-Amerika (Mortensen 1938). De Grote Wildernis moest 
te voet of te paard doorkruist worden via smalle paden en het gebied was moeilijk 
toegankelijk vanwege moerassen, rivieren en omgevallen bomen. Bovendien heerste er een 

                                                 
116 Hirsch 1863, pag. 684, 685: “Dese wege wyl furen Bryole vnd Niclos von Insterburg: von den heynen bes czu 
Girwisken eyne grosse myle weges, do czwusschen ist eyn wält, do mus man wol ½ myle rüymen vnd czwey 
cleyne flys czu brucken. Von dannen bes czu Boyte ij myle weges, do czwuschen ist wol ½ myle weges czu 
ruymen vnd ist eyn cleyn flys czu brücken. Von dannen ij myle bes czu Helledompne, do mus man brücken vbir 
dy Pisse vnd Rodappe; dy Pisse mus man wol ij rute brücken, abir das andir ist cleyn, dy czwu myle mus man 
rümen. Von dannen bes czu Pissenyken j myle, dy myle mus man gäncz rümen, vnd mus öbir czwey cleyne flys 
brucken, ouch mus man dy Pisse noch eyns brücken. Von dannen bes czur Lüpow ii½ myle, do czwuschen mus 
man czwey flys brücken als dy Ywayde vnd Lypow, ouch mus man wol j myle rümen. Von dannen i½ myle bes 
off dy Zelwo, do mus man dy i½ myle rümen, dy Zelwo mus man j rute brücken. Von dannen bes czum 
Serwynte ij myle, do mus man j myle rümen, man mus dy Syrwynte ij rutte brucken. Von dannen bes off dy 
Rawsze iij myle, do mus man rümen ½ myle vnd mus wol iij rutte brücken vnd das andir mus man ouch wol iij 
rutte brücken, man mus ouch dy Rawsze dor offe man lyt brucken. Von dannen bes off dy Suppe iij myle, do 
mus man öbir al rümen, vnd mus iij brücken machen, jczliche brüke eyne rutte läng. Vort an hat man ix myle bes 
jn das lant czu Slowisso, czu Wayswidendorff, do czwuschen hat man vaste vil czu rümen, do czwuschen mus 
man ix brücken machen“. 
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oorlogssituatie, waardoor jachtactiviteiten beperkt moesten blijven. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat de jachtdruk, uitgeoefend door mensen, betrekkelijk gering moet zijn geweest 
(Mortensen 1938, Mager 1941). Factoren als predatie, voedselaanbod en de gebruikelijke 
strenge winters oefenden zodoende een overheersende invloed uit op de hoogte van de 
wildstand. Stroperij kwam waarschijnlijk weinig voor. Problemen hiermee ontstonden pas 
toen de politieke situatie in de loop van de 16e eeuw veiliger werd, en ook omdat het wild in 
de belendende bossen ‘opraakte’. In de 17e eeuw nam de stroperij voor het eerst grote vormen 
aan, met name in de zuidelijke zone, die grensde aan Mazovië. 
 Aanvankelijk hebben de wildlevende paarden van Oost-Pruisen hun bestaan door de 
aanwezigheid van de Grote Wildernis kunnen rekken. In de loop van de 16e eeuw kwam hier 
echter een eind aan, toen die wildernis steeds meer werd gekoloniseerd en in cultuur gebracht. 
 
2.5.5  Wilde en verwilderde paarden: belangrijkste onderscheidende kenmerken  
 Nu is vastgesteld wie wat over wildlevende paarden in Europa geschreven heeft, kan 
vervolgens bekeken worden of het mogelijk is uit de genoemde verslagen op te maken welke 
paarden tot de oorspronkelijk wilde soort behoren en welke tot de verwilderde huispaarden 
gerekend kunnen worden. Om deze vraag te beantwoorden, moet eerst gekeken worden welke 
kenmerken en eigenschappen paarden uit deze twee categorieën hebben. Welke zijn de 
criteria op grond waarvan gezocht en geoordeeld wordt? Deze criteria kunnen globaal in vier 
categorieën worden ingedeeld, namelijk vachtkleur, manen, grootte en tembaarheid. 
 
Vachtkleur 
 Van zoogdieren die tot een oorspronkelijk wilde soort behoren, kan verwacht worden 
dat deze, zeker binnen een beperkt gebied, een min of meer uniforme vachtkleur bezitten. 
Bovendien dient deze kleur over het algemeen een zekere schutkleur te vormen om zodoende, 
met het oog op predatoren, niet al te veel op te vallen te midden van de omringende vegetatie. 
In het beboste Europa kunnen, bij voorbeeld onder hertachtigen, sterk afwijkende 
vachtkleuren (zoals albinowit of witgevlekt) af en toe optreden. Dergelijke kleuren zijn echter 
zeldzaam en niet blijvend aanwezig in de populatie. Dieren als ijsberen en sneeuwhazen zijn 
gebonden aan zeer sneeuwrijke gebieden. Bij gedomesticeerde dieren is de vachtkleur veel 
gevarieerder dan bij de oorspronkelijke wilde soort. Kleuren die bij de wilde soort zeldzaam 
zijn, worden bij de gedomesticeerde soort geregeld gevonden. Dit geldt bijvoorbeeld bij 
honden- en kattensoorten en huisrunderen, maar ook bij paarden. Uit DNA-onderzoek is 
gebleken, dat met name na de domesticatie van het paard afwijkende vachtkleuren steeds 
vaker alom in de populatie aanwezig zijn en daar permanent in blijven117. Het was de mens 
die op kleuren selecteerde en bepaalde kleuren prefereerde boven andere. Van later weer 
verwilderde, gedomesticeerde paarden kan dus verwacht worden dat ze een vachtkleur hebben 
die veel gevarieerder en afwijkender is dan de natuurlijke. Naast de algehele lichaamskleur, 
kan bij paarden ook nog gelet worden op het vóórkomen en de kleur van een bepaalde 
tekening, zoals de aalstreep over de rug en streping op de poten en de hals. Dergelijke 
kenmerken worden althans gevonden bij het przewalskipaard (Volf 1996) en laat-pleistocene 
paarden (Guthrie 2005). 
 
Manen  

                                                 
117 Ludwig et al. 2009. Pruvost et al. 2011. Van één van de afwijkende vachtkleuren onder wilde paarden, 
namelijk een witte vacht met zwarte vlekken (‘leopard spotting’), veronderstellen Pruvost et al. (2011) dat die in 
sommige gebieden niet zeldzaam was. Zij toonden dit aan voor het pleistocene Europese wilde paard. Dergelijke 
paarden zijn onder andere afgebeeld in de grot van Pech-Merle (Z-Frankrijk). Gebleken is dat bij paarden die 
homozygoot zijn voor leopard spotting ook steeds nachtblindheid voorkomt. Ondanks dit evolutionaire nadeel, 
kon het gen voor deze vachtkleur kennelijk in de wilde populatie blijven voortbestaan.  
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 Bij alle nog levende wilde soorten van het geslacht Equus, namelijk ezels, onagers, 
zebra’s en het przewalskipaard komen korte staande manen voor. Ook de vroegere holocene 
wilde paarden van de Euraziatische steppen, waar het gedomesticeerde paard uit is 
voortgekomen, hadden staande manen (Kuzmina 2003, Anthony 2007. Zie Afb. 8).  
 
 

                           
 
Afb. 8.  Afbeeldingen van wilde paarden van de voormalige steppen van zuidelijk Europees Rusland. 
De linker is uit bot gesneden en dateert uit het 5e millennium v.C. (Kvalysnk-cultuur) (Kuzmina 2003, 
pag. 210). De rechter is, als onderdeel van een jachtscene met diverse andere wilde dieren, gegraveerd 
op een zilveren beker en dateert uit het 4e millennium v.C. (Maikop-cultuur) (Anthony 2007, pag. 
288). 
  
 Dergelijke manen kunnen ook vastgesteld worden bij de laat-pleistocene paarden, 
zoals die zijn afgebeeld in de grotten van Lascaux, Altamira en Chauvet (Guthrie 2005)118. Bij 
het enige mesolithische beeldje van een Europees wild paard, het barnstenen paardje van 
Dobiegniew, zou, gelet op de stand van de poten en de schouderbladen, de aanwezigheid van 
korte, staande manen vastgesteld kunnen worden. Hacquet (1794) was de enige van de 
ooggetuigen, die melding maakte van de korte manen van het Europese wilde paard. 
Aangezien alle gedomesticeerde paarden lange hangende manen hebben, kan dit kenmerk ook 
bij verwilderde huispaarden verwacht worden. 
 
Grootte 
 De schofthoogten van laat-pleistocene en holocene Europese wilde paarden kwamen 
ongeveer met elkaar overeen en lagen rond 120 - 130 cm (Benecke 1999, Forsten 1988). Dit 
is duidelijk kleiner dan die van de wilde paarden van de holocene Aziatische steppen en ook 
kleiner dan de meeste gangbare gedomesticeerde paarden. Daarnaast kan nog gelet worden op 
een ander wildkenmerk, namelijk de relatief grote, massieve kop. Dit wordt bij het 
przewalskipaard waargenomen119, maar valt ook op te maken uit laat-pleistocene 
grottekeningen. Dit kenmerk wordt onder andere mogelijk veroorzaakt door de 20 -30 % 
grotere herseninhoud van wilde paarden (Gorgas 1966), en mogelijk ook door de aard van het 
te verteren voedsel (grotere kiezen en kaken). Gedomesticeerde paarden hebben een relatief 
kleinere kop. 
 
Tembaarheid 
 Dat het paard uiteindelijk gedomesticeerd werd, moet of te danken zijn aan de 
toevallige vondst van een ‘hanteerbaar’ exemplaar, of het gevolg zijn van een langdurige 

                                                 
118 Reichholf (2004) voert een hypothese op over de functionaliteit van staande manen. De stugge, staande 
manen, zowel bij hengsten als merries voorkomend, zouden een bescherming kunnen zijn voor de kwetsbare 
bovenrand van de nek, en tevens een soort nephalsrand kunnen vormen. Predatoren, maar ook soortgenoten, 
zouden daardoor minder makkelijk hierop kunnen aangrijpen.  
119 Salensky 1907, pag. 38. 
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selectie op een dergelijk kenmerk. Van przewalskipaarden wordt gezegd dat ze, afgezien van 
een enkel mager succesje, niet getemd kunnen worden (Salensky 1907, Mohr 1970, Volf 
1996). Ook van andere wilde diersoorten worden soms ‘getemde’ exemplaren gemeld, zoals 
bij eland, bizon, zebra en edelhert, maar meestal blijft het bij een enkel geval en heeft het 
geen blijvend, zich uitbreidend succes. Verwilderde huispaarden echter zijn, als ze naderhand 
weer gevangen zijn, steeds weer tot een hanteerbaar gedrag te brengen. Vervolgens zijn ze 
goed te gebruiken als rijdier of anderszins. Dit blijkt niet alleen bij de paarden van Exmoor, 
New Forest en de Camargue, maar ook bij de ‘brumbies’, de verwilderde paarden van 
Australië (NSW National Parks and Wildlife Service 2006). De eigenschap om zich 
betrekkelijk makkelijk te laten onderwerpen blijkt, ondanks de verwildering, bij die paarden 
nog steeds aanwezig.                     
 
2.5.6  De beoordeling van vermeldingen van wildlevende paarden in Europa 
 Bij de beoordeling van de vermeldingen en beschrijvingen van wildlevende paarden, 
aan de hand van deze zoekcriteria, behandelen we eerst de gebieden buiten Oost-Pruisen, 
Polen en Litouwen apart. Oost-Pruisen en omgeving neemt namelijk een bijzondere plaats in 
en komt later uitgebreid ter sprake. Van de vermeldingen uit de overige delen van Europa kan 
een aantal sowieso niet beoordeeld worden, omdat ze geen of te weinig informatie opleveren 
om tot het oordeel ‘wild’ of ‘verwilderd’ te komen. Zo is uit de berichten uit de klassieke 
oudheid, van Plinius, Varro, Strabo en de vermelding uit León, niet op te maken of het om 
wilde dan wel verwilderde paarden ging. Alleen de vermelding op zich biedt geen houvast. 
Mogelijk ging het om oorspronkelijk wilde paarden, maar zeker is het niet. Hetzelfde geldt 
voor de vermelding door Isidorus van Sevilla voor Spanje. Ook over het merendeel van de 
meldingen uit de Duitse gebieden valt weinig concreets te zeggen. De passage in de brief van 
paus Gregorius III, waarin het eten van het vlees van “wilde paarden” wordt verboden, biedt 
geen zekerheid. Ditzelfde geldt voor de “wilde paarden”, waarvan het vlees in het klooster 
van St. Gallen op tafel kwam. Ook de vermelding over Pepijn III en de Westfaalse oorkonde 
uit 1316 geven geen uitsluitsel. Dit geldt bovendien voor het Nibelungenlied, waarbij 
eveneens geldt dat het wellicht om wilde paarden ging, maar dat dit niet zeker is.        
 
Van de overige vermeldingen valt wél meer te zeggen. De “wilde witte paarden”, die 
Herodotus vermeldt, lijken vooralsnog geduid te moeten worden als verwilderde of halfwild 
gehouden gedomesticeerde paarden. In de eerste plaats kon de kleur wit, als geregeld 
voorkomende paardenkleur, pas na de domesticatie van het paard voortbestaan (Ludwig et al. 
2009). In de tweede plaats vertonen witte paarden, vanwege een bepaalde mutatie, een zeer 
hoog percentage melanomen en een verkorte levensduur. Wit lijkt dus niet de natuurlijke 
vachtkleur van paarden te zijn, maar feitelijk een die door de mens geprefereerd en bevorderd 
is (Pielberg et al. 2008). Eerder moet bij de witte paarden van Herodotus gedacht worden aan 
een religieuze context. Op de positie van witte paarden in de Indo-Europese godsdienst wordt 
later nader ingegaan.  
 De constateringen van Szalay en Smith, dat in het begin van de Middeleeuwen nog 
“wilde paarden” in Engeland geleefd zouden hebben, kunnen genegeerd worden. Vanwege 
het ontbreken van botvondsten, kan geconcludeerd worden dat het wilde paard in Engeland 
waarschijnlijk niet meer voorkwamen sedert ± 6000 v.C. (Bendrey et al. 2013). De in het 
Domesday Book voor de gebieden Brendon en Lynton (Zuid-Engeland) vermelde “wilde 
merries” vormden het bezit van, van naam bekende, eigenaars. Deze wisten exact hoeveel 
paarden het waren, namelijk 104 respectievelijk 72. Het feit dat er expliciet over “merries” 
(“equae”) werd gesproken, pleit niet voor een populatie wilde paarden. 
 Van de beschrijving die Rösslin gaf van de “wilde paarden” in de Vogezen kan 
eveneens gezegd worden dat het hier niet om wilde paarden kan zijn gegaan. Ze waren 
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namelijk betrekkelijk makkelijk te temmen en vervolgens bijzonder goed te gebruiken, in 
sommige opzichten zelfs beter dan Spaanse en Turkse paarden. Vooral dit laatste staat in 
schril contrast met de beschrijvingen van Oostpruisische en Poolse wilde paarden, waarvan 
gezegd werd dat ze feitelijk ‘van geen enkel nut’ waren.    
 De vermelding uit de 13e eeuw uit Denemarken kan niet over wilde paarden hebben 
gehandeld. Het 605 ha grote eiland Lyø moet veel te klein geweest zijn om een levensvatbare 
populatie wilde paarden, laat staan beren, te hebben gehuisvest. Ook de aanwezigheid daar 
van de niet inheemse damherten doet vermoeden dat het hier eerder om verwilderde paarden 
ging. Ook de vermelding van “wilde paarden” in de Achterhoek, bewaakt en benut in 
opdracht van de graaf van Gelre, doet vooralsnog niet denken aan wilde paarden. 
 De vermeldingen uit de Duitse gebieden bieden ongeveer hetzelfde beeld. De manier 
waarop men in de 12e eeuw in Silezië en in de buurt van Paderborn met de “ongetemde 
merries” omging, doet sterk vermoeden dat het hier om verwilderde paarden ging. Deze 
manier van paardenhouden lijkt veel op de ‘Wildpferdgestüte’ zoals die door veel adellijke 
families in later eeuwen, ook in het vroegere Polen, werden gerund. Een restant daarvan is 
nog te vinden in het Merfelderbruch bij Dülmen. Nog duidelijker ligt de zaak bij de “wilde 
paarden” van de Ukermundsche Heide. Deze paarden vertoonden allerlei vachtkleuren en een 
gele aalstreep. Een meer uniforme kleur en een donkere aalstreep (zoals bij het 
przewalskipaard) zijn aannemelijker voor wilde paarden. Ook konden de Ukermundsche 
paarden betrekkelijk makkelijk getemd worden en tot goede werkpaarden gemaakt worden. 
 Blijft over de passage bij Albertus Magnus. Hij noemde van de “wilde paarden” niet 
alleen de donkere aalstreep, maar gaf ook een vachtkleur op, die naar later zal blijken goed 
past bij de nader te omschrijven vachtkleur van het Europese wilde paard. In de hier aan de 
hand van de zoekcriteria uitgevoerde beoordeling, lijkt alleen deze beschrijving dus 
betrekking te hebben op het Europese wilde paard. Mogelijk had deze bovendien tevens 
betrekking op de populatie wilde paarden die hieronder besproken wordt.      
 
2.5.7  De argumenten voor het bestaan van het wilde paard in Oost-Pruisen en de 
aangrenzende gebieden 
 Van alle vermeldingen van wildlevende paarden in Europa komen de meeste en de 
meest gedetailleerde uit een tamelijk beperkt gebied. Dit gebied is het voormalige Oost-
Pruisen en de daaraan grenzende gebieden in Polen en Litouwen. Aanvankelijk betreffen de 
vermeldingen zowel paarden die in het wild leven, als die welke in dierentuinen worden 
gehouden. Afgezien van enkele nog nader te bespreken vermeldingen, wordt uiteindelijk in de 
loop van de 18e eeuw alleen nog gewag gemaakt van hun bestaan in een bepaalde dierentuin 
in ZO-Polen. De beschrijvingen van de paarden van Oost-Pruisen kunnen beschouwd worden 
als relatief goed gedetailleerd en goed te duiden. Aan de hand van de hierna uiteen te zetten 
argumenten wordt beargumenteerd dat het waarschijnlijk kan worden geacht dat we in het 
genoemde gebied destijds te maken hadden met de laatste exemplaren van het Europese wilde 
paard.  
 
Uiterlijk 
Ze zagen er duidelijk anders uit dan gewone paarden. Geen enkele ooggetuige heeft een 
volledige beschrijving gegeven, waarin alle uiterlijke details vermeld zijn. Desondanks is het 
toch mogelijk om, uit het combineren van alle getuigenissen, een tamelijk volledig beeld van 
de paarden te krijgen. Wat betreft de vachtkleur bijvoorbeeld, gaven drie van de (zekere) 
ooggetuigen (De Lannoy, Gratiani en Vanozzi) geen beschrijving van de kleur. De vier andere 
(zekere) ooggetuigen (Schneeberger, Bonar, Koźmian en Hacquet) gaven wél zo’n 
beschrijving. Eveneens werd een beschrijving van de vachtkleur gegeven door drie auteurs, 
die of mogelijk ooggetuige waren of een goede zegsman hadden (Von Herberstein, 
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Rzączyński en Albertus Magnus). De vier overige auteurs (Stella, Miechowita, Lippomano en 
Ruggieri) gaven geen kleurbeschrijving maar vermeldden andere aspecten. Ook voor de 
overige kenmerken (kop, aalstreep, manen, poten) geldt dat de ene auteur ze wél noemde en 
de ander niet.  
 Aangezien het op deze plaats te ver voert om de bewuste vachtkleur en de overige 
kenmerken uitvoerig te beargumenteren en te beschrijven, wordt hiervoor verwezen naar § 
3.5.1. Hier kan alvast kort geconcludeerd worden dat, wat betreft de vachtkleur, de 
getuigenissen met elkaar in lijn zijn. Ze duiden op een tamelijk uniforme kleur: een 
grijsbruine tot donkerbruine vachtkleur, zoals die ook bij veel andere grote wilde Europese 
diersoorten te vinden is. Koźmian vermeldde dat de wilde paarden in Zwierzyniec alle 
dezelfde vachtkleur hadden. Verder hadden de wilde paarden een donkere aalstreep en moeten 
ze korte manen gehad hebben. Dat deze paarden duidelijk te onderscheiden waren van 
huispaarden, kan blijken uit de vermelding door Miciński. Deze schreef dat bij kruisingen 
zelfs in de 2e generatie (kruising F1 (wild paard x huispaard) x huispaard) het ‘zeer grote 
verschil’ nog te constateren was. De constatering van Schneeberger, dat deze paarden ‘in alles 
gelijk aan gewone paarden’ waren, doet denken aan zijn beschrijving van de oeros (Bos 
primigenius). Daarin schrijft hij namelijk: “ze lijken erg op huisrunderen” (“Bobus domesticis 
admodum similes sunt”)120. Zeer globaal gezien leken die wilde paarden kennelijk op gewone 
paarden, zoals oerossen op huisrunderen, maar bij nadere beschouwing moet er toch een 
duidelijk onderscheid te zien zijn geweest. Ook in het later nog ter sprake komende verslag 
van John Bell, die in het begin van de 18e eeuw hoogstwaarschijnlijk przewalskipaarden zag, 
staat vermeld: “Deze paarden verschillen qua vorm in niets van gewone paarden”.121 
 Verschillende ooggetuigen (Gratiani, Koźmian, Hacquet, Ruggieri) vermeldden in hun 
beschrijving van de wilde paarden, dat men ze ‘klein’ vond. Kennelijk viel dit op als ze met 
de toenmalige huispaarden werden vergeleken. Deze grootte lijkt overeen te stemmen met wat 
uit botvondsten van het Europese wilde paard gebleken is. 
                                                                                                                                                                   
Tembaarheid 
Ze waren, althans binnen relatief korte tijd, niet te temmen122. Gratiani, Bonar en Stella gaven 
duidelijk aan, dat men ze niet kon temmen. Verder vermeldden Ruggieri en Lippomano dat ze 
weliswaar te temmen waren, maar dat ze verder van geen enkel nut waren, noch voor de 
landbouw, noch voor het leger, omdat ze dat fysiek niet aankonden. Ook Von Herberstein 
vermeldde dat ze niet te gebruiken waren. Lippomano voegde hier nog aan toe dat ze “een 
slecht karakter” hadden, waarmee waarschijnlijk werd bedoeld dat ze kwaadaardig en 
halsstarrig konden zijn. Gratiani vermeldde: “bij het zien van een mens vluchten ze zeker 
terstond”. Schneeberger vermeldde dat ze niet voor een mens vluchtten, maar als je erop zou 
gaan zitten “worden ze buitengewoon razend”. Hacquet vond ze “zeer wild”, en dit zelfs nog 
op het eind van de 18e eeuw, na 200 jaar gevangenschap. Het lijkt er dus sterk op, dat ze tot 
op zekere hoogte te ‘temmen’ waren, zoals dat ook mogelijk is met eland, zebra, edelhert, 
bruine beer, bison of przewalskipaard. Kennelijk heeft men destijds geen behoefte gehad om 
met dat temmen door te gaan. Waarschijnlijk omdat die paarden niet geschikt waren voor 
agrarische of militaire doeleinden. 

                                                 
120 Gesner 1602, pag. 141. 
121 Mohr 1970, pag. 27. 
122 Het temmen van wilde dieren berust op een zeer langdurig selectieproces, waarbij steeds de minst agressieve 
individuen, oftewel de meest hanteerbare, geselecteerd worden. Deze worden onderling gekruist, en in hun 
nakomelingschap wordt op dezelfde manier verder geselecteerd. Zo zou het op den duur mogelijk kunnen zijn 
een goed hanteerbare tamme populatie op te bouwen. Bij verwilderde paarden is de gewenste hanteerbaarheid, 
via het genoemde selectieproces, genetisch al vastgelegd. Bij wilde paarden moet dit nog beginnen. 
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 Waarschijnlijk zijn de hier weergegeven vermeldingen, omtrent het niet of moeilijk 
tembaar zijn, afkomstig van experimenten die men in de loop van de tijd met in het wild 
gevangen paarden heeft gedaan, en waarvan het geval dat Miciński beschreef er één was. 
 
Beschermende maatregelen 
Om het slinken van de populaties wilde paarden tegen te gaan, werden in de loop van de 16e 
eeuw steeds vaker maatregelen ter bescherming uitgevaardigd. Al in 1529 (en later nog in 
1566 en 1588) werden in het eerste Litouwse Statuut strenge straffen uitgevaardigd om het 
illegaal doden van wilde paarden tegen te gaan123. Deze konden variëren van geldboetes tot 
zelfs de doodstraf, bij het op heterdaad betrappen bij het dode dier. De boete voor het doden 
van een dergelijk paard bedroeg drie roebel groschen, net als voor een edelhert of beer. Ter 
vergelijking: voor een wisent twaalf, een eland zes en een wild zwijn één roebel groschen. 
Eveneens in Polen werd op het eind van de 16e eeuw een vergelijkbaar wetboek gepubliceerd, 
waarin beschermingsmaatregelen voor, onder andere, wilde paarden staan vermeld124. Zowel 
de auteur van het boek als de uitgever stonden onder het beschermheerschap van de Poolse 
graaf Jan Zamoyski, die grote belangstelling voor inheemse wilde zoogdieren had. 
 Ook in Oost-Pruisen werden beschermingsmaatregelen afgekondigd. Uit 1543 dateert 
de vermelding dat jagers, die in een bepaald gebied bij een wilde-zwijnenjacht ook een wild 
paard hadden geschoten, voor het doden van dat paard gestraft werden125. Het hoofd van dat 
gebied werd bevolen in het vervolg gepaste beschermingsmaatregelen te nemen. Uit 1546 
dateert het bevel van hertog Albrecht van Pruisen dat wilde paarden niet bejaagd mochten 
worden, in geval die zich in een bepaald gebied ophielden. Voor hertog Albrecht begon 
kennelijk de situatie nijpend te worden. Hij wilde namelijk uit de steeds kleiner wordende 
populatie wilde paarden toch geregeld exemplaren ten geschenke geven aan familieleden en 
bevriende staatshoofden (zie ‘Collector’s item’). Tot in de jaren ’60 van de 16e eeuw heeft hij 
deze gewoonte proberen voort te zetten.  
 
Collector’s item 
Wilde paarden konden als relatiegeschenk dienen en als collector’s item. Wilde paarden 
werden gedurende de 16e eeuw door hertog Albrecht geregeld cadeau gedaan aan familieleden 
of bevriende staatshoofden. Oost-Pruisen gold destijds in Europa als het land, dat de meeste 
zeldzame wilde dieren kon leveren (Voigt 1835). Dit gold met name voor wisenten, elanden 
en wilde paarden. Vermoedelijk was de oeros er toen al verdwenen. In 1533 verzocht 
paltsgraaf Otto Heinrich hertog Albrecht om wilde paarden, een hengst en een merrie. In 1538 
vroeg hij dit nogmaals126. In 1558 vroeg aartshertog Ferdinand van Oostenrijk hem om wilde 
paarden, zowel om hengsten als om merries, die hij ook gekregen heeft. In 1566 verzocht de 
zelfde aartshertog nogmaals om een wild paard, maar Albrecht antwoordde daarop dat het op 
dat moment niet mogelijk was om dat te verwezenlijken. Ook heeft Albrecht aan markgraaf 
Joachim I von Brandenburg, hertog Wilhelm IV von Bayern, hertog Georg von Liegnitz, 
landgraaf  Philipp von Hessen en anderen, nu eens wisenten en wilde paarden, dan weer 
elanden toegestuurd127. In 1544 heeft graaf Georg Ernst von Henneberg om een schilderij van 
een wild paard gevraagd, dat hij naderhand van Hertog Albrecht gekregen heeft128. De maker 
van het schilderij was Crispin Herrant, hofschilder van hertog Albrecht in Königsberg129.  
                                                 
123 Jablonskis 1960, pag. 104; Von Loewe 1976, pag. 91. 
124 Sarnicki 1594, pag. 672. 
125 Mager 1941, pag. 103. 
126 Szalay 1917, pag. 58, 59. 
127 Voigt 1835, pag.292-296. 
128 Ehrenberg 1899, pag. 167-169. 
129 Navraag omtrent dit schilderij bij, onder andere, het Naturhistorisches Museum in Schloss Bertholdsburg te 
Schleusingen heeft niets opgeleverd.  Schloss Bertholdsburg was het vroegere woonkasteel van graaf Georg 
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 Het feit dat diverse edelen om wilde paarden verzochten, helemaal uit Oost-Pruisen en 
zelfs tot twee keer toe, doet vermoeden dat het om iets zeer bijzonders moet zijn gegaan. In de 
eerste plaats was het transport van dergelijke grote dieren, van zó ver, een nogal moeizame en 
kostbare onderneming. Veel dieren kwamen daarbij om het leven. In diverse brieven werd 
hiervan melding gemaakt. Men moest over veel geld beschikken of een zeer bijzondere relatie 
met hertog Albrecht hebben om zo’n transport aan te kunnen gaan. Ook bij het behoud van 
het przewalskipaard hebben rijke grootgrondbezitters, naast dierentuinen, een belangrijke rol 
gespeeld. Vanaf het begin van de 20e eeuw werden przewalskipaarden gehouden op 
landgoederen als Askania Nova (Oekraïne), Woburn (Engeland) en Gooilust (Nederland). 
Daarnaast kan de vraag gesteld worden waarom de aanvragers niet dichter bij huis dergelijke 
paarden konden verkrijgen. Waren die niet elders in diverse streken van Duitsland te vinden? 
Een mogelijke verklaring kan zijn dat dergelijke ‘inheemse’ paarden niet zo bijzonder waren, 
aangezien iedereen die kende, en omdat het ‘gewone’ verwilderde paarden waren, niet 
geschikt om ontzag en bewondering op te wekken bij belangrijke gasten.  
 Alle bovengenoemde edelen gebruikten de hun toegezonden dieren om die op hun 
landgoed ten toon te stellen aan hun gasten. Door dergelijke bijzondere dieren vormden 
menagerieën en dierentuinen een belangrijk statussymbool. Hoe interessanter de dieren, des te 
meer status verwierf de eigenaar. Dit gold ook voor de wilde paarden uit Oost-Pruisen. De 
dierentuin van Troki (tegenwoordig Trakai, Litouwen) was destijds in het bezit van de 
groothertog van Litouwen en herbergde al in het begin van de 15e eeuw wilde paarden. De 
dierentuin van Neuhausen bij Königsberg, eigendom van de hertog van Pruisen, heeft in de 
16e eeuw een tijdlang wilde paarden bezeten. Op het eind van de 16e eeuw begon Jan 
Zamoyski zijn dierentuin in Zwierzyniec in te richten. Op het eind van de 18e eeuw hielden 
zich daar nog wilde paarden op. Het feit dat deze paarden in dierentuinen getoond werden, 
laat zien dat ze exclusiever en interessanter waren dan gewone huispaarden. Waren het 
verwilderde, en teruggevangen, huispaarden geweest, dan had de eigenaar van de dierentuin 
er geen eer mee in kunnen leggen. Verscheidene bezoekers van die dierentuinen, zoals 
Schneeberger, De Lannoy, Gratiani, Koźmian en Hacquet hebben melding gemaakt van die in 
gevangenschap gehouden, opmerkelijke wilde paarden.   
 
Abrupt einde 
Aan het eind van de 16e eeuw komt er een abrupt einde aan de vermeldingen van wilde 
paarden in Oost-Pruisen en de aangrenzende gebieden. Daarna wordt het daaromtrent stil. 
Hartknoch (1684), die over Oost-Pruisen schreef, kende ze niet, en ook andere auteurs 
vermeldden ze niet meer (Mager 1941, Gautschi & Suter 2005). Als het verwilderde paarden 
waren geweest, zoals elders in Polen of Duitsland, dan had men ze laten voortbestaan, om er 
van tijd tot tijd van te oogsten. In andere gebieden daarentegen konden populaties verwilderde 
paarden zelfs zo toenemen, dat hun aantallen drastisch ingetoomd moesten worden. In 1616 
werden in Kaiserslautern nog speciaal drie jagers aangesteld om schade aan 
landbouwgewassen door verwilderde paarden te voorkomen. In 1814 werden, middels een 
grote drijfjacht, de verwilderde paarden van het Duisburger Wald gedood130. Nog in 1727 
werd in Oost-Pruisen een “…wild paard, van tamme herkomst’ (‘…ein wildes Pferd von 
zahmer Abkunft”) gevangen131. 
 In tegenstelling tot verwilderde paarden, ging het dus bij de wilde paarden van Oost-
Pruisen en de daaraan grenzende gebieden eerder om (oorspronkelijk) wilde paarden, die in 

                                                                                                                                                         
Ernst von Henneberg. Het schilderij lijkt vooralsnog niet te traceren. De bewuste graaf is in 1583 kinderloos 
gestorven en zijn bezittingen vervielen voor het overgrote deel aan het adellijke geslacht van de Wettiner (J. 
Mötsch, Thüringer Staasarchiv Meiningen, 3-7-2008, in litt.).  
130 Zur Straffen 1915, pag. 681. 
131 Bock 1784, pag. 213. 
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de Grote Wildernis hun specifieke standplaatsen hadden. Bij het opruimen van deze wildernis 
werden die wilde paarden door menselijke hebzucht (relatiegeschenk, collector’s item, vlees, 
huiden, inname van leefgebied) uitgeroeid. 
 
Een oorspronkelijke benaming: kaikan 
De Pruisische stammen, die het gebied bewoonden dat na 1230 Oost-Pruisen ging heten, 
hadden een apart woord voor het daar voorkomende wilde paard. Ze noemden het 
‘paustocaican’132. Dit woord bestaat uit twee delen, ‘pausto’ en ‘caican’. ‘Pausto’ betekent 
‘wild’, zoals in de eveneens Pruisische woorden ‘paustocatto’ (‘wilde kat’) en ‘paustre’ 
(‘wildernis’). ‘Caican’ is verwant aan het Letse woord ‘kaika’; Pruisisch, Litouws en Lets zijn 
immers verwante talen. ‘Kaika’ betekent ook ‘wild’ (Fraenkel 1955, Mühlenbach 1925-1927). 
Daarmee ging het dier dus ‘de wilde wilde’ heten133. De verklaring voor deze constructie kan 
zijn, dat het dier oorspronkelijk alleen ‘kaikan’ (‘de wilde’) werd genoemd134. Omdat dit 
woord in de loop van de tijd aan kracht of betekenis begon in te boeten, is er nog ter 
versterking ‘pausto’ (‘pausta’) aan toegevoegd. Dat de Pruisen voor het wilde paard een 
aparte naam hadden, waarin duidelijk het wilde karakter van het dier weerspiegeld wordt, lijkt 
erop te duiden dat het om een oorspronkelijk wilde soort ging. 
 
Het eten van paardenvlees 
In hoeverre het eten van het vlees van wilde paarden op te voeren is als bewijs voor het 
bestaan van een (oorspronkelijk) wild paard in Europa, is niet duidelijk. Diverse auteurs, die 
iets over het wilde paard hebben vermeld, noemden ook het feit dat het vlees ervan gegeten 
werd. Stella, Schneeberger, Von Herberstein, Gratiani en Piccolomini vermeldden het 
uitdrukkelijk, en ook uit de kasboeken van de Duitse Orde is op te maken dat het vlees van 
deze paarden geregeld werd genuttigd. Kennelijk was het eten van het vlees van wilde 
paarden (met name in Oost-Pruisen, in alle maatschappelijke geledingen) voor buitenlanders 
zó uitzonderlijk, dat men het expliciet vermeldde. Dit terwijl er een pauselijk verbod bestond 
op het eten van paardenvlees. Tot in de jaren ’60 van de 16e eeuw werd over het eten van het 
vlees van het wilde paard bericht. Vond men het verbod wél voor het vlees van huispaarden 
gelden en niet voor dat van wilde paarden, en beschouwde men het vlees van het wilde paard 
alleen maar, zoals Schneeberger schreef: “als van wilde dieren”? Uit de expliciete 
vermeldingen over het eten van vlees van wilde paarden kan mogelijk afgeleid worden, dat 
men vond dat het verbod niet op deze van toepassing was. Verder blijkt dat het eten van dit 
vlees toen heel gewoon was, ook voor Christenen.   
 In § 2.8.3 wordt nog nader ingegaan op de culturele aspecten van het eten van 
paardenvlees.  
 
2.5.8  Redenen voor het overleven van het wilde paard in Oost-Pruisen en de 
aangrenzende gebieden 
 Hoe kan het dat juist in dit gebied het wilde paard kon overleven, terwijl dat elders in 
Europa niet het geval was? Dit gold niet alleen voor het wilde paard, maar ook voor de oeros. 

                                                 
132 Dit woord is, zo geschreven onder nummer 654, overgeleverd in de zogeheten ‘Woordenlijst van Elbing’. Dit 
is een lijst van ca. 800 Pruisische woorden, met hun Duitse equivalent. Het is uit mondelinge overlevering 
opgetekend, want de Pruisen kenden amper het schrift. Het manuscript, waarin deze woordenlijst is 
weergegeven, dateert uit eind 13e / begin 14e eeuw (Trautmann 1970). Mažiulis (1996) heeft gereconstrueerd dat 
de oorspronkelijke Pruisische uitspraak ‘paustakaikan’ moet zijn geweest. 
133 In dat geval hebben we hier te maken met een tautologische samenstelling, waarbij de twee delen een 
identieke betekenis hebben (Liberman 2007). Zulke woorden komen wel vaker voor en ook het Nederlands kent 
ze, bijvoorbeeld ‘lintworm’, ‘diefstal’, en ‘maaltijd’. 
134 In het Pools wordt bijvoorbeeld het wilde zwijn ‘dzik’ genoemd, wat in feite ook ‘de wilde’ betekent (van 
dziki – wild). 
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De oeros heeft er, waarschijnlijk tot ± 1500, kunnen voortbestaan. Het enige andere gebied, 
waar dat mogelijk was, waren de bossen bij Jaktorów (Centraal-Polen) . De bossen bij 
Jaktorów vormden aanvankelijk het beschermde jachtgebied van de Mazovische hertogen, en 
naderhand dat van de Poolse koningen. Ook de wisent heeft heel lang in Oost-Pruisen kunnen 
overleven, terwijl dat in de enkele andere gebieden in Europa alleen mogelijk was onder de 
strenge bescherming van de adel. Voor de oplossing van dit vraagstuk blijken inderdaad een 
aantal verklaringen mogelijk te zijn. Ze worden hieronder uiteengezet. 
 Een verklaring voor dit overleven is in de eerste plaats te vinden in de afgelegen 
ligging van het gebied en het vanouds heidense karakter van de Pruisische en Litouwse 
stammen. Een andere verklaring ligt in het feit dat vanaf het eind van de 13e eeuw tot het 
begin van de 16e eeuw in het grensgebied van Oost-Pruisen met Polen en Litouwen de zeer 
uitgestrekte Grote Wildernis was gelegen (zie Afb. 6). Aanvankelijk vormden de afgelegen 
ligging van het gebied en het heidense karakter van de lokale bevolking de verklaring voor het 
overleven. Na de verovering van Borussia door de ridders van de Duitse Orde vormde de aard 
van de Grote Wildernis de verklaring. 
 Het Baltische gebied, dat het woongebied van de Pruisische en Litouwse stammen 
vormde, was op het eind van de Middeleeuwen het laatste gebied in Europa dat nog niet 
gekerstend was. De lokale bevolking beleed een natuurgodsdienst, die rijk was aan goden en 
geesten. Men deed aan dier- en boomverering135 en het geestelijk leven was sterk verweven 
met de natuur. Adam von Bremen beschreef in de 11e eeuw de Pruisische zeden als volgt: 
 “Van deze volkeren zou men nog veel prijzenswaardigs kunnen zeggen wat de zeden betreft, 
 als ze maar het geloof zouden hebben, waarvan ze de predikers vol wildheid vervolgen. Bij 
 hen verkreeg Adalbert, de roemruchte bisschop van Bohemen, de martelaarskroon. Tot op de 
 huidige dag  wordt werkelijk nog aan de onzen, waarmee ze toch verder alles delen, door hen 
 de toegang tot de bossen en bronnen ontzegd, welke, zoals zij beweren, door het bezoek van 
 Christenen verontreinigd worden. Ze gebruiken vlees van paarden als spijs, en drinken hun 
 melk en bloed, zodat zij zich zelf daarmee in een roes brengen”.136 
Peter von Dusburg wijdde in zijn ‘Chronik des Preussenlandes’ in het begin van de 14e eeuw 
eveneens een passage hieraan: 
 “De Pruisen hebben geen weet van God………Omdat ze God dus niet kenden, vereerden ze 
 daarom in hun dwaling elk creatuur als goddelijk, namelijk zon, maan en sterren, donder, 
 vogels, ook viervoetige dieren, ja zelfs padden. Ze hadden ook bossen, velden en wateren, die 
 ze zo heilig achten, dat ze daarin noch hout durfden te hakken noch akkers durfden te maken 
 noch te vissen”.137 
Laurentius Blumenau schreef nog in 1457, toen Oost-Pruisen al officieel gekerstend was, over 
de restanten van het heidendom in zijn tijd: 
 “Sommige bossen achten ze zozeer heilig, dat ze niet toe zullen staan er hout te hakken, en 
 zelfs niet daar door ouderdom omgevallen bomen af te voeren”.138 

                                                 
135 Op de rol van het paard in de Indo-Europese natuurgodsdienst zal in § 3.5.1 nader worden ingegaan. 
136 Von Bremen & Laurent 1893, Boek IV, pag. 213, 214: “Von diesen Völkern könnte man noch viel 
Lobenswertes sagen was die Sitten anlangt, wenn sie nur den Glauben hätten, dessen Prediger sie voll Wildheit 
verfolgen. Bei ihnen erlangte Adalbert, der erlauchte Bischof der Böhmen, die Märtyrerkrone. Bis auf den 
heutigen Tag wird in Wahrheit noch den Unseren, mit denen sie doch sonst alles theilen, von ihnen der Zutritt zu 
den Hainen und Quellen verwehrt, welche, wie sie behaupten, durch den Besuch der Christen verunreinigt 
werden. Sie bedienen sich des Pferdefleisches als einer Speise, und trinken deren Milch und Blut, so daß sie sich 
selbst darin berauschen sollen”. 
137 Dusburg 1679, pag. 103: “Die Prußen hatten keine Kenntnis von Got. Weil sie also Got nicht kannten, 
deshalb verehrten sie in ihrem Irrtum jegleiche Kreatur als göttlich, nämlich Sonne, Mond und Sterne, Donner, 
Vögel, auch vierfüßige Tiere, ja sogar die Kröte. Sie hatten auch Wälder, Felder und Gewässer, die sie so heilig 
hielten, daß sie in ihnen weder Holz zu hauen noch Äcker zu bestellen oder zu fischen wagten”. 
138 Mannhardt 1904, pag.35: “Nonnullas  silvas adeo sacras esse arbitrabantur, ut nec ligna incidere, nec 
vetustate quidem deiectas arbores inibi abducere permittebant”. 
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Uit de bovengenoemde beschrijvingen spreekt de grote verwondering van de christelijke 
Europeaan over de manier, waarop in Oost-Pruisen een natuurgodsdienst werd beleden. Delen 
van het landschap bleven daarbij ongebruikt liggen en er konden allerlei taboes op rusten. 
Bossen, rivieren, meren, velden, bronnen en individuele bomen konden als heilig beschouwd 
worden, en als zodanig vereerd worden139. Dit hield in dat ze niet gebruikt werden door de 
mens om uit te oogsten, maar volledig met rust werden gelaten. Alleen op gezette tijden 
werden er bepaalde rituelen in of bij uitgevoerd.  
 Het Pruisische en Litouwse landschap moet destijds gewemeld hebben van de heilige 
elementen, waarvan de namen in oude beschrijvingen zijn terug te vinden. Zelfs tot op de 
huidige dag konden ze blijven voortbestaan. Šturms (1946) vermeldde tientallen heilige 
bossen en eveneens tientallen heilige rivieren, zowel kleine als ook grotere. Vermoedelijk 
hebben de grotere rivieren, hoewel in hun naam het woord ‘švent’ (‘heilig’) te vinden is, 
eerder gefungeerd als grensrivier tussen stammen, en zijn ze zodoende neutraal terrein 
geweest. Šturms vermoedde dat niet alleen dergelijke rivieren zelf, maar ook de oeverlanden 
ervan als heilig en dus als taboe werden beschouwd140. Naar later zal blijken is dit aspect van 
belang omdat het wilde paard, net zoals bij de oeros is gebleken141, vermoedelijk sterk 
gebonden was aan moerassen en rivier- en meeroevers. 
 Het niet gebruiken van bossen en rivieren voor landbouw, houtoogst, jacht of visserij, 
heeft vermoedelijk tot gevolg gehad dat bepaalde dier- (en planten-) soorten juist op die 
plaatsen een wijkplaats (refugium) hebben kunnen vinden. Daar werden ze namelijk niet door 
de mens bejaagd en konden ze zich betrekkelijk veilig terugtrekken. Een dergelijk 
verschijnsel is tegenwoordig nog steeds waar te nemen. In landen, waar nog een 
natuurgodsdienst uitgeoefend wordt, kunnen dergelijke heilige gebieden fungeren als 
belangrijk overlevingsgebied voor veel planten- en diersoorten (Gadgil & Vartak 1974, Lee & 
Schaaf 2003, Siebert 2003). Het verdwijnen van zo’n natuurgodsdienst had automatisch het 
verdwijnen van de beschermende invloed op die heilige bossen, rivieren en dergelijke tot 
gevolg. Daarmee verviel ook de bescherming van bepaalde, daar levende planten- en 
diersoorten. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de kerstening van Europa. Door de 
christenpredikers werden heilige bomen omgehakt en werden de heilige gebieden geleidelijk 
in bezit genomen voor profane doeleinden142.  
 Een vergelijkbaar effect als in de heilige gebieden wordt ook tegenwoordig nog wel 
geregeld gerealiseerd in gebieden die om minder vredelievende redenen door de mens worden 
gemeden. Tegenwoordig zijn dit bijvoorbeeld gebieden, die gedemilitariseerd zijn of waren 
(het voormalige IJzeren Gordijn, de bufferzone tussen Noord- en Zuid-Korea) (Steketee 
2008). Of ze zijn vanwege nucleaire activiteiten (Gobi-woestijn, Savannah River Site, het 
gebied rond Tschernobyl) of oorlogsactiviteiten (Zuid-Soedan, Kasjmir) te gevaarlijk voor 
mensen. Omdat mensen zich er niet in durven te begeven, wordt er ook geen landbouw, 
veeteelt of bosbouw uitgeoefend Het gevolg van zo’n situatie is dat de dieren, die er van 
nature leven, vrij zijn van menselijk bemoeienis en dus kunnen floreren. Een voorbeeld van 
zo’n oorlogsgebied in het verleden was de vroegere Grote Wildernis in Oost-Pruisen en de 
daaraan grenzende gebieden. Omdat er daar tot het begin van de 16e eeuw, met wisselende 
intensiteit, een oorlogssituatie tussen de buren bestond, ging dit gebied een uitgestrekte 
wildernis vormen, waar vrijwel geen menselijke bewoning was. Men liep er voortdurend 
gevaar om door de vijand overvallen te worden. Menselijke activiteiten beperkten zich tot het 
met gewapende eenheden doortrekken van het gebied. Dit gebeurde bij voorkeur in de winter, 
omdat de rivieren en moerassen dan bevroren waren. Er was een zeer beperkte, door de Duitse 

                                                 
139 Šturms 1946, Wenskus 1968, Vaitkevičius 2009. 
140 Šturms 1946, pag. 27. 
141 Van Vuure 2005, pag. 245-257. 
142 Schuyf 1995, pag. 69. 
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Orde streng gereguleerde jacht. Van landbouw, veeteelt en houtoogst was hooguit in de 
randgebieden van de wildernis sprake. In het overgrote deel van de Grote Wildernis ging de 
natuur ongestoord haar gang.  
 De aard van de Grote Wildernis is vermoedelijk de reden geweest dat diverse 
diersoorten, veel langer dan elders in Europa, er konden blijven voortbestaan. Dit gold niet 
alleen voor de oeros, de wisent en het wilde paard, maar ook bijvoorbeeld voor de veelvraat 
(Gulo gulo)143, en mogelijk ook voor de vliegende eekhoorn (Pteromys volans)144. 
 
2.6  De Euraziatische steppen 
 Niet alleen uit de grotendeels beboste delen van Europa zijn verhalen overgeleverd 
over wildlevende paarden, maar ook zijn er, vanaf de 17e eeuw, beschrijvingen bekend van 
zulke paarden op de Euraziatische steppen. In feite was dit het oorsprongsgebied van het 
gedomesticeerde paard. Omdat enkele vermeldingen over die paarden in het verdere verhaal 
een rol gaan spelen, wordt hieronder een opsomming gegeven van wat er zoal over die 
paarden op schrift gesteld is. Aan het eind van § 2.6.1 worden de vermeldingen kort 
samengevat.  
 
2.6.1  Vermeldingen van wildlevende paarden op de Euraziatische steppen 
 Omstreeks 1640 bezocht Guillaume le Vasseur, als kartograaf en civiel ingenieur in 
Poolse dienst, onder meer het zuidelijke stroomgebied van de rivier de Dnjepr. Hij was daar 
om onder andere een kaart van Oekraïne te maken. Het gebied was op dat ogenblik nog steeds 
gevaarlijk terrein vanwege conflicten met de Tataren. Le Vasseur gaf een beschrijving van de 
paarden die hij er aantrof: 
 “……wilde paarden, in troepen van vijftig tot zestig, die ons heel dikwijls deden schrikken, 
 want vanuit de verte zagen we ze voor Tartaren aan, deze paarden zijn waardeloos als 
 werkdieren, de jonge dieren zijn, zelfs als ze getemd zijn, eveneens waardeloos, uitgezonderd 
 om te eten,  hun vlees is erg lekker, malser dan van een kalf……: de oude paarden, die niet 
 getemd kunnen worden, zijn slechts geschikt voor de slacht……: overigens hebben ze 
 misvormde poten, aangezien het hoefeelt zó sterk op hun poten drukt dat deze worden 
 ingesloten, vanwege het feit dat het niet worden bijgesneden, vandaar dat ze niet hard kunnen 
 lopen, wat Gods voorzienigheid heel duidelijk demonstreert, en dat het dier helemaal bedoeld 
 is voor gebruik door de mens, en als hij die ontvlucht is, wordt hij machteloos en is niet in 
 staat te rennen”.145 

                                                 
143 Uit de beschrijving door F.S. Bock (geciteerd in Mager 1941, pag. 192) van een ‘klein soort beer’, kan blijken 
dat de veelvraat vroeger in Oost-Pruisen voorkwam. De Duitsers noemden hem ‘Silberbär’ of ‘Zieselbär’ (Mager 
1941, pag. 192). In de Woordenlijst van Elbing is hij onder nummer 656 te vinden als ‘Caltestis klokis’, met als 
Duitse vertaling ‘Czidelber’ (Trautmann 1970). De zuidelijke grens van het verspreidingsgebied van de veelvraat 
in het Oost-Baltische gebied ligt momenteel in Midden-Finland. 
144 F.P. Jarocki (geciteerd in Daszkiewicz et al. 2004, pag. 127) beweerde in 1830 van een ‘oude boswachter’ 
gehoord te hebben, dat de vliegende eekhoorn waarschijnlijk nog in Samogitië voorkwam. Samogitië lag in het 
westen van het huidige Litouwen. Het noorden van de Grote Wildernis vormde een deel van Samogitië. In het 
Oost-Baltische gebied ligt de zuidgrens van het verspreidingsgebied van de vliegende eekhoorn tegenwoordig in 
Letland, waar dit dier zeldzaam is. De vliegende eekhoorn is gebonden aan oud opgaand bos, met veel 
boomholten. 
145 Le Vasseur 1660, p. 84: “…des cheuaux sauuages qui vont par troupes de cinquante ou soixante, & qui nous 
ont bien souuent dóné l’alarme, car de loin nous les prenions pour Tartares, ces cheuaux ne valent rien au 
trauailler, les ieunes estans appriuoisez, ne valent, non plus rien à trauailler, mais seulement à manger, la chair en 
est fort delicate, plus tendre que du veau……: pour les vieux comme ils ne se peuuent appriuoiser ils ne sont 
propres qu’à porter à la boucherie…: d’ailleurs ils ont les pieds gastez, car la corne leur serre si fort les pieds 
qu’ils sont renfermez pour n’estre point parez, & pour ce suiet ne peuuent pas bien courir, ce qui monstre la 
prouidence de Dieu bien clairement, & que cet animal est tout à fait destiné pour le seruice de l’homme & que  
lors qu’il est hors de ses mains il deuient comme impuissant & inhabile à la course”. 
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Ook Rzączyński wijdde nog een passage aan de “wilde paarden” van de Oekraïnse steppen146. 
Hij vermeldde dat de Kozakken deze paarden bejaagden met loden kogels en speren, of ze 
vingen ze in netten. Als ze levende veulens hadden gevangen, werden deze getemd en als 
trek- en rijdieren gebruikt. Van één gevangen paard vermeldde hij de kastanjekleurige vacht. 
 Cantemir, heerser over Moldavië, maakte in het begin van de 18e eeuw, in zijn 
beschrijving van Moldavië, de volgende melding over “wilde paarden”: 
 “Langs de grenzen met Bessarabië worden ook grote kudden wilde paarden gevonden, die in 
 niets van tamme verschillen, behalve dat ze wat kleiner zijn en hoeven hebben die een hand 
 breed zijn, overigens rond en zeer hard. Gewoonlijk jagen de Boedzjak-Tataren op hen,  en zij 
 eten ze op of maken ze geschikt om te gebruiken”.147  
Ongeveer in dezelfde tijd reisde John Bell, een Schotse arts in dienst van de Russische tsaar, 
door Azië. Hij bezocht het gebied dat, naar later is gebleken, tot het verspreidingsgebied van 
het przewalskipaard behoorde. De beschrijving die hij van de daar wildlevende paarden gaf is 
dan ook waarschijnlijk de eerste die van przewalskipaarden bekend is:  
 “Bovendien is daar een aantal wilde paarden, kastanjekleurig; ze kunnen niet getemd worden, 
 hoewel ze als veulens gevangen worden. Deze paarden verschillen qua vorm in niets van 
 gewone paarden, maar zijn de meest waakzame wezens die er zijn……”.148 
De Russische ethnograaf en geograaf Pjotr Ryckov woonde omstreeks 1762 in het 
gouvernement Orenburg, aan de rivier de Oeral. Deze rivier stroomt uit in de Kaspische Zee. 
Hij beschreef de daar voorkomende “wilde paarden” als volgt: 
 “Wilde paarden zijn er in de steppen aan de andere kant van de rivier de Jaik [= de rivier de 
 Oeral], soms ook aan deze kant, en wel in twee soorten, namelijk tarpans en koelans. De 
 tarpans zijn ongeveer zo groot als gemiddelde paarden, maar wat gedrongener. Wat kleur 
 betreft zijn het lichtbruine, zogenaamde porseleinschimmels149, en soms, hoewel zelden,  ook 
 met een andere kleur. Van de Kirgizische paarden onderscheiden ze zich door hun grotere kop 
 en de verdieping op het voorhoofd…… Nadat ze de gevangen paarden gewend hebben, 
 gebruiken ze ze net als hun eigen paarden om op te rijden”.150 
In de winter van 1768 bezocht de Duitse natuuronderzoeker S.G. Gmelin, in Russische dienst, 
de omgeving van de stad Bobrowsk aan de rivier de Don. Hij deed dit speciaal om na te gaan 
wat er waar was over het voorkomen van “wilde paarden” daar151. Hij vond de gezochte 
dieren en hield met lokale boeren een jachtpartij. Ze doodden een hengst, twee merries en een 
‘Russisch paard’ (dat eveneens tot de kudde behoorde). Ze vingen een veulen en een 
(drachtig) bastaardpaard levend. Van het veulen gaf Gmelin een afbeelding, en de “wilde 
paarden” beschreef hij als volgt: 
 “De grootste wilde paarden zijn nauwelijks zo groot als de kleinste Russische. Hun kop is in 
 verhouding tot de overige delen ongewoon dik. Hun oren zijn zeer spits, qua grootte als die 
                                                 
146 Rzączyński 1721, pag. 217, 218. Idem 1742, pag. 310, 311. 
147 Cantemir 1973, pars prima, caput VII : “Circa Bassarabiae limites magni quoque sylvestrium equorum greges 
reperiuntur, qui nihil a cicuris different, nisi quod paulo minores sint ungulisque praediti palmi latitudinem 
superantibus, coeterum rotundis et durissimis. Hos plerumque Scythae Budzacenses venantur, et vel conviviis 
vel suo usui adaptant”.  
148 Mohr 1970, pag. 27: “There is, besides, a number of wild horses, of a chestnut colour; which cannot be 
tamed, though they are catched when foals. These horses differ nothing from the common kind in shape, but are 
the most watchful creatures alive”. 
149 In de oorspronkelijke tekst van Ryckov (1999, pag. 147) stond vermeld: “саврасые и голубые” (“lichtbruin 
en lichtblauw”). 
150 Rytschkow & Anderle 1983, pag. 125: “Wilde Pferde gibt es in der Steppe jenseits des Jaïk, bisweilen auch 
diesseits desselben, von zweierlei Art, nämlich Tarpanwildpferde und Kulane oder Turchane. Die 
Tarpanwildpferde sind etwa so groß wie mittlere Pferde, aber etwas gedrungener. Nach ihrer Farbe sinds sie 
Hellbraune, sogenannte Porzellanschimmel und manchmal, jedoch selten, auch von anderer Farbe. Von den 
kirgisischen Pferden unterscheiden sie sich durch ihre größeren Köpfe sowie durch die Vertiefung auf der 
Stirn……Nachdem sie die eingefangenen Tiere eingewöhnt haben, verwenden sie sie wie ihre eigenen Pferde 
zum Reiten”. 
151 Gmelin 1770, pag. 44-48. 
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 van tamme paarden (zo was het bij die van mij) of lang, bijna als ezelsoren, en afhangend (een 
 dergelijke heeft het districtshoofd gekregen), hun ogen zijn vurig. Hun manen zijn zeer kort en 
 krullend. Hun staart is min of meer behaard, maar altijd wat korter dan die van tamme 
 paarden. Ze zien er ‘muiskleurig’37 uit, en dit is een kenmerk dat bij alle wilde paarden in 
 deze streek waargenomen is, daar de schrijvers overigens slechts van witte en asgrijze 
 gesproken hebben. Echter valt de buik bij die van mij in de laatste kleur, en de poten zijn 
 vanaf het midden tot aan de hoeven zwart. Hun haren zijn zeer lang, en zo dicht, dat men meer 
 een pels denkt te voelen dan een paardenvel…… ze zijn zeer moeilijk tam te maken en aan 
 arbeid te wennen. Ik weet niet of hun natuurlijke ondeugd of de gebrekkige kennis van de 
 juiste middelen bij de boeren daaraan schuldig zijn”.152 
Op basis van deze beschrijving door Gmelin, heeft Boddaert in 1785 de soortbeschrijving van 
Equus ferus opgesteld: 
 “Equus ferus: Paard met langere oren, de manen kort en gekruld, met een zeer donkergrijs 
 (‘muiskleurig’37) lichaam, met een kortere staart”.153 
De Duitse natuuronderzoeker P.S. Pallas, in dienst van de Akademie van Wetenschappen in 
St. Petersburg, maakte in de jaren ’70 van de 18e eeuw verscheidene reizen door Rusland. 
Over de “wilde paarden” berichtte hij het volgende: 
 “Ik begin steeds meer te vermoeden, dat de wilde paarden die rondzwerven in de steppen van 
 de Jaik en de Don als ook in die van de Baraba grotendeels niets anders zijn dan de 
 nakomelingen van verwilderde Kirgizische en Kalmukkische paarden of van de hengsten die 
 toebehoorden aan de hier rondtrekkende herdersvolken, en die deels afzonderlijke merries, 
 deels hele groepen ontvoerd hebben en zo hun wilde aard voortgeplant hebben. Daarvandaan 
 komt de verscheidenheid aan kleuren, die men bij de wilde paarden waarneemt. Echter zijn de 
 meeste vaalbruin, geelachtig of isabel”.154  
Een tam geworden veulen, dat hij kort daarvoor gekregen had en waarvan hij een tekening 
afbeeldde, beschreef hij als volgt: 
 “De kleur was isabel, zonder rugstreep, maar met zwartachtige manen en om de snuit had het 
 een ezelskleur”.155 
De Engelse militair, natuuronderzoeker en kunstenaar Charles Hamilton Smith heeft in zijn 
werk een uitvoerige bespreking gegeven over het vraagstuk omtrent “wilde paarden” in 
Europa en Rusland. Bij gebrek aan eigen waarnemingen, verkreeg hij van verschillende 
Russische legerofficieren beschrijvingen van wildlevende paarden, die in Rusland te vinden 
moesten zijn156. Zijn zegslieden beweerden dat er zowel ‘echte wilde’ als ‘verwilderde’ 
                                                 
152 Gmelin 1770, pag. 45, 46: “Die größten wilden Pferde sind kaum so groß, als die kleinsten rußischen. Ihre 
Kopf ist in Betracht der übrigen Theile ungemein dick. Ihre Ohren sind sehr spitzig, entweder in der Grösse der 
zahmen Pferde, (so war es bey den Meinigen) oder lang, beynahe wie Esels-Ohren, und herabhangend 
(dergleichen hat der Herr Statthalter bekommen), ihre Augen sind feurig. Ihre Mähne ist sehr kurz und kraus. Ihr 
Schweif ist mehr oder weniger haarigt, doch imme etwas kürzer, als bey den zahmen Pferden. Sie sehen 
Mausfarben aus, und diß ist ein Kennzeichen, welches an allen wilden Pferden dieser Orten bemerkt worden ist, 
da die Schriftsteller, sonsten nur von weissen und aschgrauen gesprochen haben. Jedoch fällt der Bauch bey den 
Meinigen in die lezte Farbe, und die Füsse sind unterhalb ihrer Mitte bis an die Klauen schwarz. Ihre Haare sind 
sehr lang, und so dicht, daß man mehr einen Pelz, als ein Pferdefell, anzufühlen glaubt…….sind sehr schwer 
zahm zu machen, und zur Arbeit zu gewöhnen. Ich weiß nicht, ob ihre natürliche Unart oder die mangelnde 
Kenntniß gehöriger Mittel bey den Bauren daran schuldig sind”. 
153 Boddaert 1785, pag. 159: “Equus ferus: E. auribus longioribus, juba crispa brevi, corpore nigro griseo 
(murino) cauda breviore“. 
154 Pallas 1778, pag. 346-348: “Ich fange immer mehr an zu muthmassen, daß die in der Jaïkischen und 
Donischen Steppe, so wie auch in der Baraba herumschweifende wilde Pferde größtenteils nichts anders als 
Nachkömlinge verwilderter Kirgisischer und Kalmückischer oder vor dem hier umher ziehenden Hirtenvölkern 
gehöriger Hengste sind, welche theils einzele Stuten, theils ganze Heerden entführt und mit selbigen ihre wilde 
Art fortgepflanzt haben. Daher kommt die Verschiedenheit von Farben, welche man bey den wilden Pferden 
wahrnimmt. Doch sind die meisten fahlbraun, gelblich oder Isabelfarbig von Haar”. 
155 Pallas 1778, pag. 347: “Die Farbe war Isabel ohne Rückenstreif, aber mit schwärzlicher Mähne und um das 
Maul hatte es eine Eselsfarbe“. 
156 Smith 1841, pag. 154-173. 
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paarden op de Russische steppen voorkwamen. De ‘echte wilde’ noemde men ‘tarpans’ en de 
verwilderde ‘takja’ en ‘muzin’: 
 “De tarpans vormen kudden van enkele honderden, onderverdeeld in kleinere groepen; ze zijn 
 niet ongemengd, behalve in de buurt van de grenzen met China……Echte tarpans zijn niet 
 groter dan gewone muilezels, hun kleur is steeds bruin, isabel of muiskleurig37……De kop is 
 klein, het voorhoofd sterk gebogen, de oren ver naar achteren, lang of kort……de nek is 
 tamelijk dun, met een kam van dikke ruige manen, die evenals de staart zwart zijn……De 
 verwilderde paarden leven eveneens in kudden……Ze staan bekend om hun wanordelijke 
 wijze van grazen, hun begeerte merries van boeren te verleiden om met hen mee te gaan , hun 
 bruinere kleuren, soms hebben ze witte poten, en vaak zijn ze zilvergrijs; hun kop is groter en 
 de nek korter……er is altijd een zeker aantal verdreven tarpanhengsten onder hen”.157 
Tussen de pagina’s 160 en 161 beeldde hij een, ergens in het steppengebied gemaakt, 
schilderij af van een “wild tarpanpaard” (“the tarpan wild horse”). Dit paard is helder 
roodbruin gekleurd (“bay”) en heeft korte zwarte manen en een zwarte staart. Verder moesten 
volgens Smith nog in de Kara Kum (Turkmenistan) en de hoogvlakten van Pamir nog 
“wilde”, grijswitte paarden voorkomen, met een grote kop, kleine ogen, en korte ruige manen. 
 Pruski (1959) somde nog een reeks van auteurs op die in de loop van de 19e eeuw 
melding maakten van wildlevende paarden op de Russische steppen. Hun beschrijvingen 
voegen echter niet veel toe aan wat hiervoor al vermeld is. Von Falz Fein (1919) claimde uit 
de tweede hand gehoord te hebben dat in 1879 het laatste “wilde paard” overleden zou zijn. 
Ook na dat jaar duiken er daarover nog verscheidene meldingen op. Het allerlaatste “wilde 
paard” is volgens Heptner in 1918 in gevangenschap overleden158. 
  
Verder dient hier nog van twee speciale paarden melding gemaakt te worden. Hun stoffelijke 
resten zijn nog altijd in museumcollecties te bezichtigen en op te meten. De eerste is de 
zogeheten ‘Taurische tarpan’. Dit paard werd in 1854 gevangen op de steppen van 
Rachmanow (Oekraïne) en in 1862 overgebracht naar de dierentuin van Moskou (Pruski 
1959). In 1863 is het naar de Academie van Wetenschappen in St. Petersburg getransporteerd, 
waar men momenteel nog het skelet ervan bewaart. De meningen over dit dier verschilden 
nogal159. Teodor Brandt, hoogleraar zoölogie aan de Academie van Wetenschappen, heeft het 
dier nooit als echte tarpan erkend, en vond het een: 
 “…slecht boerenpaardje……tamelijk tam……zonder vachtkleur of andere kenmerken van een 
 wild paard”.160  
De natuuronderzoeker J. Schatilow, op wiens voorspraak dit paard destijds naar Moskou was 
gehaald, was er lovend over. Hij omschreef de vachtkleur als ‘muiskleurig’ (‘myszaty’). Voor 
het overige zou het uiterlijk van dit dier globaal overeenkomen met de beschrijving die 
Gmelin indertijd gegeven had. Een andere hoogleraar zoölogie (A. Brandt) beschreef de kleur 
als: 
 “…bruin, met een zwarte aalstreep……niet begiftigd met de karakteristieke kenmerken, door 
 reizigers de afgelopen 200 jaar toegeschreven aan echte tarpans”.161 

                                                 
157 Smith 1841, pag. 161-164: “The Tarpany form herds of several hundred, subdivided into smaller troops, each 
headed by a stallion; they are not found unmixed, excepting towards the borders of China……Real Tarpans are 
not larger than ordinary mules, their colour invariably tan, Isabella, or mouse……the head is small, the forehead 
greatly arched, the ears far back, either long or short……the neck rather thin, crested with a thick rugged mane, 
which, like the tail, is black……The feral horses, we are told,  form likewise in herds……They may be known 
by their disorderly mode of feeding, their desire to entice domestic mares to join them, by their colours being 
browner, sometimes having white legs, and being often silvery grey: their heads are larger and the neck 
shorter……and there is always a certain number of expelled Tarpan stallions among them”. 
158 Geciteerd in Gorgas 1966, pag. 231. 
159 Pruski 1959, pag 50-51. 
160 Pruski 1959, pag. 51: “…lichy chłopski konik……dość obłaskawiony……nie wykazywał ani umaszczenia, 
ani też innych cech dzikiego konia”. 
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Het andere paard is de zogeheten ‘chersontarpan’ (of ‘Schatilowtarpan’). Van dit dier resteren 
nog de schedel, die bewaard wordt in het Zoölogisch Museum van de Universiteit van 
Moskou, en drie foto’s (Pruski 1959). Dit paard werd in 1866 als veulen aan de benedenloop 
van de Dnjepr gevangen en kwam in 1884 in de dierentuin van Moskou terecht. Het is in 1887 
overleden. De beschrijving van dit paard is officieel door een aantal waarnemers, waaronder 
Schatilow, vastgelegd. Het dier wordt onder andere omschreven als: 
 “Tarpan, ruin… vachtkleur ‘donker-muiskleurig’37… de onderste delen van de poten zeer 
 donker, eigenlijk zwart…Voorhoofdslok en staart zijn geknipt, de grootste lengte van de 
 manen, naar links hangend, is 48 cm…Grootte 136 cm (zonder hoefijzers)…over de hele rug - 
 een zwarte aalstreep”.162 
 
Alvorens over te gaan tot de beoordeling van de status van de wildlevende paarden van de 
Euraziatische steppen, volgt in Tabel 2 nog een korte samenvatting van de besproken 
vermeldingen erover. 
 
Vermeldingen van wildlevende en in gevangenschap gehouden “wilde” paarden van de 

Euraziatische steppen, in volgorde van behandeling in de tekst 
 

Auteur 
 

jaar / periode korte samenvatting 

G. le Vasseur 
G. Rzączyński 
D. Cantemir 
J. Bell 
 
P. Ryckov 
S.G. Gmelin 
P.S. Pallas 
C.H. Smith 
F. von Falz-Fein (1919) 
 
 
M. Gorgas (1966) 
 
 
W. Pruski (1959) 
 
 
W. Pruski (1959) 

± 1640 
1721 
begin 18e eeuw 
begin 18e eeuw 
 
± 1762 
1768 
jaren ’70 van de 18e eeuw 
begin 19e eeuw 
1879 
 
 
1918 
 
 
2e helft 19e eeuw 
 
 
1887 

“wilde paarden” in Oekraïne 
“wilde paarden” in Oekraïne 
“wilde paarden” in Moldavië 
“wilde paarden” in Centraal-
Azië 
“wilde paarden” in Rusland 
“wilde paarden” in Rusland 
“wilde paarden” in Rusland 
“wilde paarden” in Rusland 
“laatste wilde paard” van Z-
Rusland, gevangen en 
overleden 
“allerlaatste wilde paard” in 
Rusland in gevangenschap 
overleden 
de ‘Taurische tarpan’ werd in 
1854 gevangen en overleed 
na 1863  
de ‘chersontarpan’ overleed 
in de dierentuin van Moskou 
 

 
Tabel 2. Korte samenvatting van in de tekst besproken vermeldingen van wildlevende en in 
gevangenschap gehouden “wilde” paarden op of afkomstig van de Euraziatische steppen. 
 

                                                                                                                                                         
161 Pruski 1959, pag. 51: “Przedstawmy sobie gniadego konika z czarnym rzemieniem……nie obdarzonego 
żadnymi szczególnie charakterystycznymi cechami, przypisywanymi prawdziwym tarpanom przez podróżników 
ubiegłego stulecia”. 
162 Pruski 1959, pag. 54-56: “Tarpan, wałach…maści ciemno-myszatej…nogi jego poniżej stawów skokowych – 
bardzo ciemne,  prawie czarne…Grzywka  i ogon podstrzyżone, największa długość grzywy, leżącej po lewej 
stronie 48 cm…Wzrost 136 cm (bez podków)…przez całe plecy – czarny rzemień”. 
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2.6.2  De beoordeling van vermeldingen van wildlevende paarden op de Euraziatische 
steppen 
 Op basis van de beschrijvingen van de paarden op de Euraziatische steppen kan in de 
eerste plaats vastgesteld worden, dat we daar in elk geval in principe te maken kunnen hebben 
met wilde paarden. Het kunnen namelijk de przewalskipaarden zijn, die door Poliakof in 1881 
beschreven zijn, en die waarschijnlijk al eerder in het wild gezien en beschreven zijn door 
John Bell, in het begin van de 18e eeuw. 
 Naast dit przewalskipaard op de steppen van Dzoengarije, werden de Zuid-Russische 
steppen bevolkt door vele andere kudden wildlevende paarden. Over de vraag of deze paarden 
oorspronkelijk wild waren dan wel verwilderd, lopen de meningen sterk uiteen (Nobis 1971). 
Als we naar de vachtkleur van de paarden kijken, blijkt dat er, volgens de ooggetuigen, 
verscheidene kleuren konden voorkomen Zo waren er de kleuren grijs, grijswit, bruin, 
kastanjekleurig, roodbruin, vaalbruin, isabel, lichtblauw, geelachtig en muiskleurig. Er waren 
er met zwarte poten en soms met witte poten. De meest gemelde kleur is ‘muiskleurig, met 
een zwarte aalstreep’. Maar wat is ‘muiskleurig’? Vaak wordt dit vertaald met ‘grijs’, maar is 
dit lichtgrijs of donkergrijs of bruingrijs? Wat de ene waarnemer als ‘muiskleurig’ ziet, noemt 
de ander ‘bruin’, zoals bij de Taurische tarpan. Gmelin noemde zijn “wilde paarden” 
“mausfarben”, maar op pagina 47 noemde hij het, eveneens gevangen, bastaardpaard 
“mausbraun”. Boddaert gaf, op basis van Gmelins waarneming, in zijn soortbeschrijving van 
Equus ferus de kleur weer als ‘nigro griseo (murino)’, oftewel een zeer donker soort grijs. De 
chersontarpan, waarvan nog drie foto’s resten, is officieel omschreven als ‘muiskleurig’, 
hetgeen Pruski weergaf met het Poolse woord ‘myszaty’. Afgaande op de foto van het paard 
kan de kleur eerder ‘antracietgrijs’ worden genoemd. 
 Sommige waarnemers meldden dat de “wilde paarden” te temmen waren, anderen 
waarnemers daarentegen niet, of het moet aan de ondeskundigheid van de boeren hebben 
gelegen. Gmelin hield zijn “wilde paarden” voor oorspronkelijk wild, hoewel hij wel 
vermeldde dat er huispaarden tussen de, door hem als “wild” aangeduide, meeliepen, en dat er 
geregeld bastaarden ontstonden. Pallas ging zich steeds meer realiseren dat het om 
verwilderde boerenpaarden ging, en achtte het bovendien zeer waarschijnlijk dat niet de 
Russische, maar juist de wilde paarden van het Senne-gebied163 de echte wilde paarden 
waren164. De Duitse natuuronderzoeker Johann Reinhold Forster, die in 1765 een studiereis 
naar Saratow aan de Wolga maakte, was van mening dat het om verwilderde paarden ging165. 
De eveneens Duitse natuuronderzoeker, en lid van de Russische Academie van 
Wetenschappen, J.G. Georgi maakte van 1770 tot 1774 reizen door Rusland. In zijn publicatie 
uit 1800 constateerde hij dat “wilde paarden” op de Euraziatische steppen nog maar uiterst 
zelden voorkwamen. Bovendien ging het daarbij volgens hem zeker om “…door hengsten 
meegenomen, of door wolven verjaagde paarden van nomaden en kozakken….”166. De 
Kirgiezen en de Kalmukken hadden de gewoonte hun duizenden paarden vrij rond te laten 
lopen. Dit moet grootschalige vermenging tot gevolg hebben gehad met eventueel nog 
voorkomende wilde paarden. Ook na het beleg van de stad Azow, in 1695, zouden veel 
paarden verwilderd zijn. De Siberiëreiziger G. Radde schreef aan A. Ecker: 
 “Eén ding staat vast, dat onder de tamme paarden van de steppenvolkeren, vooral de 
 Kalmukken, vele sterk op de tarpan lijkende dieren voorkomen……Ik zag onder deze paardjes 

                                                 
163 Dit gebied ligt in Duitsland, tussen Paderborn en Augustdorf. Al sedert de Middeleeuwen werden hier door 
‘de heren van Westfalen’ verwilderde paarden gehouden en gefokt. 
164 Commentaar in Gmelin 1779-1787, Deel I, pag. 51-52. 
165 De Buffon et al. 1799-1803, Deel XXII, pag. 86. 
166 Georgi 1800, pag. 1660: “…von Hengsten entführte, oder von Wölfen verjagte Pferde der Nomaden und 
Kosaken…“. 
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 ook muisgrijze met een zwarte aalstreep. Alle leken in hun bouw zeer op de tarpan, en hadden 
 merkwaardig lang en ruig winterhaar”.167  
Aan de Taurische tarpan is door zowel Nobis (1971), Rumjancev (1936) als Gorgas (1966) 
onderzoek gedaan. Nobis oordeelde over dit paard aan de hand van de kiezen dat:“zijn 
zuiverheid als wild paard sterk betwijfeld moet worden” (“dessen Reinblütigkeit als 
Wildpferd stark angezweifelt werden muß”)168. Rumjancev onderzocht de schedel en 
vergeleek die met de schedels van Mongoolse huispaarden en die van przewalskipaarden. Hij 
vond grote verschillen tussen deze tarpan en het przewalskipaard, maar een grote 
overeenkomst van de eerstgenoemde met de Mongoolse paarden. Gorgas deed een studie naar 
de schedelinhoud van wilde dieren en hun gedomesticeerde nazaten. Hij vergeleek de 
schedelinhoud van przewalskipaarden, Mongoolse, Kazachse en Turkestaanse huispaarden en 
vergeleek ze met die van de Taurische tarpan. De laatste had een kleinere schedelinhoud dan 
het przewalskipaard en kon, op grond van die inhoud, als typisch huispaard gekenmerkt 
worden. 
 Van de chersontarpan vermeldde Von Falz-Fein dat hij deze nog gezien had169. Hij 
vond hem zeker geen oorspronkelijk zuiver wild paard, maar meer een mengvorm, die veel op 
het huispaard leek. Volgens deze auteur zou ook Schatilow, die de officiële beschrijving van 
het dier mede had ondertekend, van mening zijn geweest dat dit paard niet een wild paard 
was. 
 Tscherski (1892) heeft zowel de schedel van de Taurische als die van de chersontarpan 
opgemeten. Hij concludeerde dat de beide tarpans het meest op het ‘Schotse paardentype’ 
(Equus caballus hibernicus) leken170. Wat betreft de belangrijkste relatieve maten waren ze 
zelfs identiek met het IJslandse paard171. 
 De Russische geograaf, ethnoloog en antropoloog D.N. Anutschin behandelde in een 
brief aan Nehring ook de ‘Tarpanfrage’172. Hij schreef dat hij weliswaar gehoord had over de 
Taurische tarpan, maar dat dit dier geen opzien had gebaard in Russische wetenschappelijke 
kringen. Dit in tegenstelling tot de vondst van het przewalskipaard in 1878, die wél als iets 
bijzonders werd beschouwd. Anutschin erkende dat er vroeger ook in andere delen van de 
Russische steppen wilde paarden hadden geleefd. Deze waren echter al lang verdwenen en 
vervangen door, of vermengd met verwilderde huispaarden. De vermeldingen door 
ooggetuigen in de 18e en 19e eeuw waren volgens hem te vaag en te veel van elkaar 
verschillend om te concluderen dat het om het wilde paard ging. 
 
De vermeldingen en beschrijvingen van wildlevende paarden laten een nogal verwarrend 
beeld zien, en het is niet goed duidelijk wie wél en wie niet iets concreets weet te zeggen. 
Duidelijk is in elk geval dat er destijds op de Euraziatische steppen zeer veel verwilderde 
huispaarden rondliepen. Hierdoor heeft vermenging met eventueel nog resterende wilde 
paarden makkelijk kunnen optreden. Zodoende valt aan de hand van deze beschrijvingen niet 
meer uit te maken hoe het wilde paard van de Euraziatische steppen er precies uitzag. Door 

                                                 
167 Ecker 1878, pag. 27: “Eines steht fest, daß unter den zahmen Pferden der Steppenvölker, zumal der 
Kalmücken, viele dem Tarpan schlagend ähnliche Thiere vorkommen……Ich sah unter diesen Pferdchen auch 
mausgraue mit schwarzem Rückenstreifen. Alle glichen dem Tarpan in der gesammten Statur sehr und trugen 
ein merkwürdig langes, zottiges Winterhaar”. 
168 Nobis 1971, pag. 64. 
169 Von Falz-Fein 1919, pag. 202.  
170 M. Sanson deelde in 1869 alle paardenrassen in acht ondersoorten in, waarvan Equus caballus hibernicus er 
een was (Tscherski 1892, pag. 282). Tot deze ondersoort rekende hij alle pony’s van Groot-Brittannië en 
Bretagne (Frankrijk). 
171 Tscherski 1892, pag. 314. 
172 Nehring 1884, pag. 154-156. 
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sommigen werden deze ‘wilde paarden’ ook wel ‘tarpans’173 genoemd. De wildlevende 
paarden, die Gmelin beschreef en waar Boddaert vervolgens zijn soortbeschrijving van Equus 
ferus op baseerde, hebben dus een op zijn minst twijfelachtige status. Deze soortbeschrijving, 
en dus ook de wetenschappelijke naam, kunnen zodoende dus niet langer gelden. Hetzelfde 
moet dan ook gelden voor de naam Equus gmelini, de naam die later in 1912 is vastgelegd 
door Antonius. Antonius was niet op de hoogte van de al door Boddaert gegeven naam. Deze 
naam was gebaseerd op de beschrijving door Gmelin en de beschrijvingen van de Taurische- 
en de chersontarpan.   
 
2.7  Jan Zamoyski en het Europese wilde paard 
 Nu we een overzicht hebben van de vermeldingen van wilde en verwilderde paarden in 
Europa en Azië, en duidelijkheid hebben verkregen over het laatste leefgebied van het wilde 
paard in Europa, kunnen we ons gaan richten op de volgende fase in het bestaan van dit 
laatstgenoemde paard. Hierbij komt de persoon van Jan Zamoyski in beeld. Zoals zal blijken, 
speelde deze edelman niet alleen een belangrijke rol op het Poolse politieke toneel, maar deed 
hij dit ook bij het voortbestaan van het wilde paard. 
 
2.7.1  De politieke situatie in Polen-Litouwen gedurende de 16e eeuw 
 De geschiedenis van het Europese wilde paard en het ontstaan van de Poolse konik 
zijn onlosmakelijk verbonden met de Poolse adellijke familie Zamoyski. Centraal daarbij 
staan de persoon van Jan Zamoyski en de dierentuin die hij op het eind van de 16e eeuw op 
zijn landgoed in Zuidoost-Polen aanlegde. Deze dierentuin heeft nog tot in het begin van de 
20e eeuw in afgeslankte vorm kunnen voortbestaan. 
 De genoemde dierentuin vormde een uitvloeisel van de politieke activiteiten, die Jan 
Zamoyski tijdens zijn leven bedreef. Die activiteiten waren onder andere mogelijk geworden 
door ontwikkelingen die tijdens de 15e eeuw hadden plaats gevonden. Gedurende die eeuw 
was in Polen de macht van de adel sterk toegenomen. Door de voortdurende oorlogen met de 
Duitse Orde, Bohemen en het Turkse Rijk waren de opeenvolgende Poolse koningen 
financieel steeds afhankelijker geworden van de adel. Die oorlogen hadden namelijk veel geld 
gekost, maar weinig opgeleverd. Nadat de Poolse koning Władysław III in 1444 tijdens een 
veldtocht tegen de Turken was gesneuveld, kon de nieuwe koning Kazimierz IV pas in 1447 
gekroond worden. Dit had te maken met de toegenomen macht van de aristocratische standen. 
Zij konden namelijk bedingen dat de nieuwe koning er mee in moest stemmen dat iedere 
volgende Poolse koning voortaan gekozen moest worden. Omdat de koning steeds meer de 
medewerking van de adel nodig had, om de chronische geldnood tegen te gaan, groeide de 
invloed van de laatste voortdurend. Dit bleek uit de toenemende invloed van de locale 
landdagen (‘Sejmiki’). Daar beraadslaagden de verzamelde ingezeten edelen over alle 
openbare aangelegenheden, en verzorgden ze uiteindelijk zelf de wetgeving en de rechtspraak. 
Onder koning Kazimierz IV kwam tenslotte een politiek systeem tot stand dat ‘parlementaire 
adelsrepubliek’ wordt genoemd, oftewel een drastisch gekortwiekt kieskoningschap. Hierin is 
de koning, wat betreft de uitvoerende en de wetgevende macht, gebonden aan het oordeel van 
de senaat en de kamer van afgevaardigden (‘Sejm’)174. Naast de koning werd dus de senaat 
ingesteld, waarin centrale en provinciale bestuurders en bisschoppen zitting hadden. In de 
Sejm waren diverse adellijke geledingen vertegenwoordigd. De nieuwe staatsvorm werd in 
1505 grondwettelijk geregeld.  

                                                 
173 De Kazachs/Kirgizische naam ’tarpan’ voor deze paarden duikt in de 18e eeuw voor het eerst op in 1762, in 
de beschrijving door Ryckov. Le Vasseur en Gmelin bijvoorbeeld noemen hem niet. In hoeverre deze naam 
oorspronkelijk voor het wilde paard werd gebruikt of pas voor de latere verwilderde, is niet bekend. 
174 Dittrich 1963, pag. 203. 
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 De 16e eeuw bracht rust op het noordelijk front, toen in 1525 een regeling overeen 
werd gekomen met de Duitse Orde. Oost-Pruisen werd tot een erfelijk leen van de Poolse 
koning. Tevens bracht die eeuw toenemende onenigheid tussen de koning en de adel en een 
toenemende oorlogsdreiging aan het oostfront. In Rusland was namelijk Iwan de 
Verschrikkelijke aan de macht gekomen, hetgeen een reeks van grote conflicten tot gevolg 
had. Binnen de Pools-Litouwse Unie verliepen de conflicten met Rusland hoofdzakelijk ten 
nadele van Litouwen en ging verder de toenemende macht van Duitsland een bedreiging 
vormen. Als gevolg daarvan besloot de Poolse koning Zygmunt August (1548-1572) zijn 
conflict met de adel bij te leggen, om zo een (politiek) gesloten front te kunnen vormen. Deze 
ontwikkelingen leidden in 1569 tot het sluiten van de Unie van Lublin. Daarbij ontstond een 
hechtere eenheid tussen Polen en Litouwen, werden grote gebieden in Litouwen bij Polen 
gevoegd en werd Polen actiever bij de strijd met Rusland betrokken175.   
 
Het sluiten van de Unie van Lublin leidde vervolgens tot de uitgifte van grote stukken land 
door de koning aan de adel. Dit maakte het ontstaan mogelijk van een aantal grote machtige 
families, die de top van de sociale hiërarchie gingen vormen. Dit waren families als 
Lubomirski, Koniecpolski, Zamoyski en Ossoliński (Pośpiech & Tygielski 1981). Van de 16e 
tot de 20e eeuw behoorde de familie Zamoyski tot de meest illustere en invloedrijke van Polen 
(Makowski 2005). Zij had haar ontstaansgebied in Zuidoost-Polen, waar een van haar 
voorouders in 1447 het dorp Zamość verwierf, de plaats waar de familie haar naam van 
afleidde. De familie had al enkele belangrijke bestuurders opgeleverd, toen in 1542 Jan 
Zamoyski176 geboren werd. Jan Zamoyski is degene die de familiebezittingen zeer sterk heeft 
uitgebreid. Daarnaast heeft hij dusdanig veel politieke macht verworven als waarschijnlijk 
niemand in Polen na hem heeft kunnen verkrijgen177.  
 Na een opleiding aan de universiteit van Padua, waar hij al opviel door zijn 
wetenschappelijke en bestuurlijke capaciteiten, keerde Jan Zamoyski in 1565 naar Polen 
terug. Daar werd hij een van de secretarissen van koning Zygmunt August. Na de dood van 
die koning in 1572 speelde Zamoyski een belangrijke rol bij de verkiezing, in 1574, van de 
Franse prins Henri de Valois tot koning van de Pools-Litouwse Unie. De nieuwe koning 
keerde echter al na een paar maanden terug naar Frankrijk, om dáár koning te worden. 
Vervolgens speelde Zamoyski een grote rol bij de verkiezing van de Hongaarse prins Stefan 
Batory (1576-1586) tot koning. Zamoyski kon het met deze koning zeer goed vinden, en 
mede daardoor kon hij tijdens dat koningschap grote macht en rijkdom verwerven. In 1576 
werd Zamoyski vice-kanselier en in 1578 grootkanselier. Van 1581 tot zijn dood in 1605 was 
hij niet alleen grootkanselier, maar ook ‘groothetman van de kroon’. Dit betekende dat hij het 
gezag had over binnenlandse en buitenlandse zaken van de Pools-Litouwse Unie, en tevens 
het opperbevel over het Poolse leger. Ook beschikte Zamoyski nog over een privéleger. Deze 
machtige positie zorgde ervoor dat hij grote problemen kreeg met de latere koning Zygmunt 
III (1587-1632). Die problemen begonnen al bij de stemmingen, in de Sejm, over het kiezen 
van een nieuwe koning en namen toe in de periode daarna (Leitsch 2006). Tijdens die 
stemmingen had Zamoyski al pogingen gedaan om, door de keuze voor Zygmunt III, het 
grondgebied en de macht van Polen uit te breiden. Zygmunt was een Zweedse prins en had 
zodoende aanspraken op de Zweedse troon, en dus op het Zweedse grondgebied. Daaronder 
viel Estland, dat Zamoyski graag bij Polen-Litouwen wilde voegen.  
 In de eerste zeventien jaar van het koningschap van Zygmunt III heeft Zamoyski, tot 
zijn dood in 1605, grote onenigheid gehad met deze koning. Gedurende al die jaren heeft 
Zamoyski de koning dwarsgezeten, vernederd en bespot. Bovendien heeft hij vaak zelfs met 

                                                 
175 Anstadt 1965, pag. 87. 
176 Zijn volledige naam was Jan Sariusz Zamoyski. 
177 Makowski 2005, pag. 41. 
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grote inzet pogingen gedaan hem “Polen uit te pesten” (“…aus Polen hinauszuekeln”)178. 
Illustratief voor de verhouding tussen Zygmunt III en Zamoyski was ook hun beider inkomen. 
Zamoyski had een inkomen van 700.000 złoty (Piszczatowska 2008). Terwijl het inkomen 
van Stefan Batory nog 430.000 złoty had bedragen, was dat van Zygmunt III geslonken tot 
ongeveer 100.000 złoty. Zamoyski leefde in rijkdom, de koning kon amper rondkomen179. Op 
de bijeenkomst van de Sejm, waar Zygmunt verkozen werd, werden Zamoyski al praktisch 
dictatoriale bevoegdheden toegekend180. Weliswaar werd er een nieuwe koning gekozen, 
maar Zamoyski kreeg de feitelijke macht. Desondanks bleef Zamoyski de koning in diskrediet 
brengen. Hierdoor is het vermoeden ontstaan dat Zamoyski eigenlijk zelf koning had willen 
worden. Naast zijn goede eigenschappen als bevorderaar van wetenschap, kunst en cultuur en 
zijn uitstekende bestuurlijke capaciteiten, komen hier ook de donkere kanten van het karakter 
van Jan Zamoyski aan de dag: “…zijn hoogmoed, die tot grootheidswaanzin kon toenemen, 
vooral echter zijn ongeremde streven naar macht en bezit”.181 
 Door zijn riante inkomen was Zamoyski in staat ook op het gebied van wetenschap, 
kunst en cultuur een opvallende rol te spelen. Naast de vele landgoederen, verspreid over 
Polen en Litouwen, die hij had weten te verwerven, bleef het landgoed (‘majoraat’182) rond 
Zamość toch het centrum van zijn macht en status. Begonnen met 3½ dorpen, wist hij 
gedurende zijn leven 24 steden en 816 dorpen in eigen bezit te krijgen, en als pachter van 
koninklijke landgoederen 12 steden en 612 dorpen (Piszczatowska 2008). Het majoraat bij 
Zamość omvatte 6 steden en 149 dorpen, en besloeg een oppervlakte van ca. 3830 km2 
(Tarnawski 1935). Bij het dorp Zamość liet hij een geheel nieuwe stad Zamość bouwen, 
ontworpen door een Italiaanse architect. In deze grote ommuurde stad verrezen onder andere 
een universiteit (de Akademia Zamoyska, met diverse faculteiten), een kloosterkerk, een 
paleis, een drukkerij en een grote bibliotheek. In die bibliotheek waren onder andere de 
boeken van koning Zygmunt August opgenomen. Deze stad, die veel nationaliteiten 
herbergde, ging een belangrijk concurrerend handelscentrum vormen tussen Lemberg en 
Lublin (Makowski 2005). Zamoyski is vier maal getrouwd geweest, wat niet weinig zal 
hebben bijgedragen aan de uitbreiding van zijn bezittingen. Door zijn huwelijken was hij 
gelieerd aan de adellijke Poolse families Ossoliński en Tarnowski, de Litouwse familie 
Radziwiłł en de familie van koning Stefan Batory (Makowski 2005). 
  
2.7.2  Het ontstaan en de aard van de dierentuin van Jan Zamoyski 
 Een ander aspect van de status van Jan Zamoyski heeft te maken met het houden en 
kunnen tonen van bijzondere diersoorten. Van oudsher hebben machthebbers moeite gedaan 
hun status te verhogen door óf op bijzondere, ontzag-afdwingende dieren te jagen óf deze, al 
of niet dicht bij huis, te houden. Op die manier konden familieleden en bezoekende relaties ze 
aanschouwen en bewonderen. Werd aanvankelijk in de grenzeloze wildernis gejaagd, later 
werd dit vergemakkelijkt door het te bejagen wild in een groot, omheind wildpark te houden. 
Hoe meer de internationale betrekkingen werden uitgebreid, des te meer kwam men in 
aanraking met onbekende diersoorten en des te meer wilde men die bezitten (Kisling 2001, 
Auerbach 2002). Zo ontving Karel de Grote een olifant uit het Midden-Oosten, en Mieszko I 
een kameel. Władysław II Jagiełło ontving de eerste leeuwen van Polen, afkomstig uit 

                                                 
178 Leitsch 2006, pag. 260. 
179 Leitsch 2006, pag. 196. 
180 Leitsch 2006, pag. 128 en 240. 
181 Leitsch 2006, pag. 255: “…seinen Hochmut, der sich bis zu Größenwahn steigern konnte, vor allem aber sein 
hemmungsloses Streben nach Macht und Besitz”. 
182 Een majoraat was een onverdeeld familiegoed, dat bij overerving steeds overging op de oudste zoon, die 
majoraatsheer werd.  
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Florence. Dergelijke statusverhogende geschenken veroorzaakten zoveel opzien dat ze 
speciaal vermeld zijn.  
 In Europa kwamen op het eind van de Middeleeuwen veel door de adel beheerde 
wildparken en dierentuinen voor (Kisling 2001, Senglaub 2003). Polen en Litouwen vormden 
hier geen uitzondering op. De hertogen van Mazovië bezaten aanvankelijk een wildpark bij 
Jaktorów (Midden-Polen), waar onder andere oerossen werden gehouden. Dit ging in 1476 
over in handen van de Poolse koning. Verder bezaten ze een dierentuin bij hun kasteel in 
Ujazdów, tegenwoordig in Warschau gelegen. Deze dierentuin ging in 1548 over in 
koninklijke handen. Naast vogels en vissen hield men er edelherten, reeën, konijnen en 
hazen183. De adellijke Poolse familie Wolski bezat in de 16e eeuw op hun landgoed bij 
Krzepice (Zuid-Polen) een grote dierentuin, welke eveneens later in handen van de koning 
overging184. De Poolse koningen hadden verder een dierentuin in Krakau, en daarnaast 
diverse wildparken (Pawiński 1882). In Oost-Pruisen had de Duitse Orde dierentuinen in 
Stuhm, Marienburg en Neuhausen (bij Königsberg) (Mager 1941). 
 In Litouwen zijn wildparken en dierentuinen met name bekend van de familie 
Radziwiłł. Deze familie vormde vanaf de 15e eeuw eeuwenlang de belangrijkste en 
machtigste familie van Litouwen. Ook qua grondbezit waren ze daar ongeëvenaard. Sommige 
leden van die familie bekleedden vanaf de 16e eeuw de hoogste posten in het land, zoals die 
van hetman en kanselier. De verschillende takken van deze familie hadden hun eigen 
wildparken en dierentuinen. De Birże-Dubinki tak had een groot wildpark in Birże (Noord-
Litouwen). De Olyka-Nieśwież tak had dierentuinen in Alba (bij Nieśwież, in het 
noordwesten van Wit-Rusland) en in Biała (Biała Podlaska, Oost-Polen)185. De Goniądz-
Medele tak stierf in het begin van de 16e eeuw uit, waarna delen van hun gronden, o.a. in 
Podlachië, in het bezit kwamen van de Poolse koning. Ook was er nog de dierentuin in Troki, 
die al op het eind van de 14e eeuw gesticht was door Witold (Vytautas, neef van de latere 
Poolse koning Jagiełło). Deze dierentuin werd in 1414 bezocht door De Lannoy en in 1517 
door Von Herberstein186. In het begin van de 16e eeuw was deze dierentuin nog in het bezit 
van de familie Radziwiłł, maar over de verdere geschiedenis ervan is niets bekend.  
 Al ver voor hij zijn grote dierentuin in Zwierzyniec stichtte, wist Jan Zamoyski al het 
effect te gebruiken, dat uitgaat van grote bijzondere dieren. Voor zijn huwelijk in 1583, met 
Gryzelda Batory, had hij een Indische olifant ten tonele gevoerd. Het dier, waarschijnlijk 
ingehuurd, was hiermee de eerste olifant die men in Polen te zien kreeg187. Op zijn landgoed 
rond Zamość had Zamoyski een wildpark bij het dorp Zamch. Dit lag ca. 60 km ten zuiden 
van Zamość. Hier werd geregeld gejaagd op onder andere wilde zwijnen, beren en reeën. In 
mei 1578 heeft Zamoyski hier met koning Stefan Batory gejaagd188. Om een nóg groter 
wildpark, annex dierentuin met bijzondere diersoorten, te stichten had hij zijn oog laten vallen 
op het landgoed Szczebrzeszyn. Dit lag op 20 tot 25 km ten westen van Zamość. Nadat zijn 
eigen landgoed in 1589 tot majoraat was verklaard, officieel bekrachtigd door de Sejm, kocht 
hij op 19 juni 1593 het landgoed Szczebrzeszyn189. Deze koopovereenkomst was niet 
rechtsgeldig, aangezien het landgoed het onderpand vormde van een nog te verrekenen 
schuld. Desondanks lukte het Zamoyski uiteindelijk toch, na een rechtszaak, in 1595 het 
landgoed in handen te krijgen. Vrijwel onmiddellijk is hij begonnen op dit landgoed een 
dierentuin in te richten, waarbij hij alle moeite deed om deze tot de kostbaarste en prachtigste 

                                                 
183 Jarzębski 1643, pag. 278. 
184 Starowolski & Piskadło 1976, pag. 58. 
185 Kempa 2000, pag. 203, Bartoszewicz 1881, pag. 57. 
186 Wrześniowski 1878, pag. 501, 502. 
187 Kisling 2001, pag. 118. 
188 Matławska 1991, pag. 74. 
189 Matławska 1991, pag. 47. 
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te maken190. Bij deze dierentuin liet hij aan de rivier de Wieprz een prachtig zomerverblijf 
bouwen. Daar ontstond in de loop van de tijd het dorp Zwierzyniec191.  
 De aanleg van de grote dierentuin paste waarschijnlijk geheel in het streven van 
Zamoyski om de koning te evenaren, zo niet voorbij te streven. De stichting van het nieuwe 
Zamość met zijn paleis en stallen met dure exotische paarden had al veel bijgedragen aan de 
vergroting van Zamoyski’s status. Daaraan toegevoegd werden nog de bouw van een prachtig 
zomerverblijf en de aanleg van een dierentuin met bijzondere diersoorten. Dat hij al vóór de 
aankoop van het landgoed van Szczebrzeszyn plannen had om er een dierentuin aan te leggen, 
blijkt uit een brief van 27 mei 1593 aan markgraaf Georg Friedrich192. Daarin maakte hij, via 
zijn secretaris Reinhold Heidenstein, zijn voornemen kenbaar om op zijn landgoed bij Zamość 
een “Thiergarten zur Lust” aan te leggen193.  
 De dierentuin van Zwierzyniec was omgeven door een houten hek van ongeveer 30 
km lengte (4 mijl) en 2½ m hoog194. Er was een speciale beschermingsdienst in het leven 
geroepen, waar vier dorpen verplicht aan bij moesten dragen. Inwoners van die dorpen 
moesten toezicht houden en geregeld aan Zamoyski berichten over de stand van zaken195. 
Deze dierentuin herbergde niet alleen nog geregeld voorkomende en makkelijk te verkrijgen 
diersoorten. Met name werd furore gemaakt doordat zij een aantal diersoorten herbergde die 
nog maar op enkele plaatsen voorkwamen, moeilijk te verkrijgen waren en dus duur. Het ging 
hier om de wisent, de eland, de oeros en het wilde paard. Al voordat de aanleg van de 
dierentuin aangevangen was, ondernam Zamoyski actie om de verschillende diersoorten 
ervoor te verwerven. Zamoyski was zeer goed bevriend met Georg Friedrich, die het gezag 
uitoefende over de dierentuin van Neuhausen. Ondanks tegenstrubbelingen van de beheerders 
van die dierentuin, kreeg Zamoyski in 1593 twee herten en drie hinden. Voor dieren als 
wisenten en elanden wendde Zamoyski zich tot de familie Radziwiłł. Aan zijn zwager 
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka in Nieśwież vroeg hij elandkalveren en wisentkalveren. 
Uit de antwoordbrief van 25 mei 1595 bleek196 dat Sierotka hem aanraadde elandkalveren bij 
zijn broer Stanisław Radziwiłł197 te bestellen, aangezien dat daar het makkelijkst was. Wat de 
wisentkalveren betreft, wist Sierotka op dat ogenblik nog niet of die kalveren beschikbaar 
waren (in Alba of Biała), maar als ze er waren, dan zou hij ze zenden. Wisenten betrok 
Zamoyski van Krzysztof Mikołaj Radziwiłł Piorun, die het landgoed bij Birże bezat. Daar liet 
hij tevens elanden vandaan komen. De dieren werden via Knyszyn (zie Afb. 9) naar 
Zwierzyniec getransporteerd.  In een brief van 6 september 1596 bedankte hij Piorun voor een 
aantal wisentkalveren. In een brief van 16 december van datzelfde jaar deed hij dat nogmaals 
voor, kennelijk nog later verstuurde, wisentkalveren198. In een brief van 11 juni 1597 

                                                 
190 Tarnawski 1935, pag. 239. 
191 Het woord ‘zwierzyniec’ betekent ‘dierentuin’ of ‘wildpark’. 
192 Na de dood van hertog Albrecht van Pruisen, in 1568, zou diens zoon, Albrecht Friedrich, hem opvolgen. 
Deze werd in 1569 officieel door koning Zygmunt August als zodanig benoemd. Aangezien Albrecht Friedrich 
geestelijk onvolwaardig zou zijn, wat aanvankelijk geheim gehouden werd, nam markgraaf Georg Friedrich in 
de praktijk het gezag over (Gautschi & Suter 2005, pag. 47).  
193 Gautschi & Suter 2005, pag. 78: “…daß sie zu Zamoscia in ihren Erbguetern sehr gerne einen Thiergarten zur 
Lust anrichten wollte…daß etliche junge Hirschlein wie auch von anderm Wilde, so man im Thiergarten zu 
halten pflegt,  in I.F.D. unsers gnädigsten Herrn Gehegen am besten zu bekommen sein möchten,…“(“…dat men 
in Zamość op hun landgoederen zeer gaarne een dierentuin voor hun vermaak aanleggen wilde…dat enkele 
jonge herten als ook ander wild, zoals men in een dierentuin pleegt te houden, in uw wildpark het beste te 
verkrijgen zouden zijn,…“). Deze brief is aanwezig in het Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in 
Berlijn, I, HA, Rep. 7, Nr. 89 a/b. 
194 Matławska 1991, pag. 80. 
195 Tarnawski 1935, pag. 238, Matławska 1991, pag. 55. 
196 T. Kempa 2009, in litt. 
197 Stanisław Radziwiłł beheerde het uitgestrekte Bos van Naliboki, in het noordwesten van Wit-Rusland.  
198 Archiwum domu Radziwiłłów 1885, pag. 120 en 122. 
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vermeldde hij dat hij nog “wacht op de beloofde wisentkoe”199. In diezelfde brief vroeg hij 
om vrouwelijke elandkalveren, aangezien hij in zijn dierentuin meer mannelijke dan 
vrouwelijke elanden had. In het al eerder vermelde citaat uit het verslag van de pauselijke 
nuntius Bonifatius Vanozzi (gedateerd: december 1596) zagen we dat hij tezelfdertijd al 
beschikte over in elk geval één eland. Het blijkt dus dat er niet alleen bij de wisenten, maar 
ook bij de elanden sprake is van meer dan één herkomst. In 1610 was het aantal elanden 
kennelijk zo gegroeid, dat Johann Ostroróg een aantal daarvan kon overnemen200.  
 Uit dezelfde brief van Ostroróg uit 1610 bleek dat in de dierentuin van de familie 
Zamoyski zich ook oerossen bevonden. Dit moet zeker een van de topstukken van de 
verzameling zijn geweest, aangezien, naast Zamoyski, alleen de Poolse koning nog over deze 
dieren beschikte. De laatste oeros stierf in 1627201 en omstreeks 1610 moeten er nog enkele 
hebben geleefd in het Bos van Jaktorów, dat koninklijk bezit was. Verder lag er nog een 
koninklijk wildpark, annex dierentuin, bij het dorp Nieporęt, enkele kilometers ten noorden 
van Warschau. Dit wildpark is bekend geworden door een bezoek eraan op 7 oktober 1597, 
afgelegd door de Italiaanse kardinaal Gaetano. Over dit bezoek werd vermeld:  
 “Wij kwamen bij een zeer groot omheind bos, waar verschillende wilde dieren, als wisenten, 
 oerossen, beren, wilde zwijnen, herten, damherten enz. gehouden worden. In het midden ervan 
 bevond zich een hoge altan202, vanwaar wij zonder enig gevaar de dieren konden zien. Het 
 drijven door de boeren, om de dieren naar ons toe te drijven, vond vanuit verschillende 
 richtingen plaats”.203 
Mogelijk hebben zich ook na dat jaar in dit wildpark nog oerossen weten te handhaven.   
 Toen Jan Zamoyski met zijn dierentuin begon, beschikte alleen de Poolse koning nog 
over oerossen. Om oerossen in zijn dierentuin te krijgen, moet Zamoyski ze dus uit de 
koninklijke populatie hebben gehaald. Hetzij uit het wildpark bij Nieporęt, hetzij uit het Bos 
van Jaktorów. Om welke van de twee locaties het ging, bestaan geen geschreven bronnen, 
maar er is een aanwijzing die mogelijk wat licht op de zaak kan werpen. Van de 
oerospopulatie in het Bos van Jaktorów zijn sedert 1559 enkele gegevens omtrent 
populatieomvang bewaard gebleven. In 1559 waren er nog ’ruim vijftig’ oerossen, in 1564 
nog 38 en in 1599 nog 24. Tussen 1599 en 1602 heeft er echter een grote terugval plaats 
gevonden, want in 1602 zijn er nog maar vier oerossen over: drie stieren en een koe. In het 
Inspectieverslag van 1602 werd zonder enig bewijs gesuggereerd dat een ziekte hier de 
oorzaak van was. De populatie was echter al een tijdlang in moeilijk vaarwater 
terechtgekomen. De toenemende corruptie onder de toezichthoudende ambtenaren, het 
toenemende weiden van huisvee in het bos en de toenemende ontginning en kolonisatie van 
het bosgebied vormden factoren die een negatieve uitwerking moeten hebben gehad op de 
oerossen. De sterke afname van 24 naar vier oerossen in drie jaar tijd is nogal opvallend te 
noemen voor een populatie die in 35 jaar tijd van 38 naar 24 zakte. Het is daarom verleidelijk 
om deze sterke afname in verband te brengen met een actie van Jan Zamoyski. Gezien de 
politieke en financiële macht van Zamoyski, en zijn overwicht op de koning, moet het niet 

                                                 
199 Archiwum domu Radziwiłłów 1885, pag. 126: “…czekam zubrzyce obiecanéj”. 
200 Wrześniowski 1878, p. 518. 
201 Van Vuure 2005, pag. 77. 
202 Een altan was een vaak prachtig uitgevoerde, houten hut of bordes op palen, soms met verdiepingen. 
Vandaaruit konden dieren in een wildpark worden geobserveerd of, indien gewenst, geschoten. Dit was een 
geijkte manier van jagen in koninklijke wildparken. In het (koninklijke) Bos van Białowieża bevonden zich twee 
van dergelijke omheinde wildparken, met in beide een altan (Samojlik 2005a). Ook in de dierentuin van de 
familie Zamoyski bij Zwierzyniec heeft zo’n altan gestaan (Matławska 1991, pag 120). 
203 Niemcewicz 1822, pag. 166, 167: “Przybyliśmy do ogromnego lasu ogrodzonego, gdzie się trzymaią rozmaite 
dzikie bestye, iako to, Żubry, Ury, Niedźwiedzie, dziki, ielenie, daniele etc. We środku była wysoka altana, 
gdzie bez źadnego niebezpieczeństwa mogliśmy na zwierzęta te patrzyć. Obława wieśniaków zaczęła je z 
różnych stron pędzić ku nam”. 
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onaannemelijk geacht worden dat het voor hem mogelijk geweest is om oerossen uit dit bos te 
halen. Dit kan al of niet in het geheim hebben plaatsgevonden. Mogelijk heeft hij ook twee 
vliegen in één klap willen slaan: oerossen in zijn dierentuin hebben én de (laatste) oerossen 
onder een beter georganiseerd beheer brengen. 
 
2.7.3  De herkomst van de wilde paarden in de dierentuin van Jan Zamoyski 
 Net als bij de oerossen bestaan er over de herkomst van de wilde paarden voor de 
dierentuin van Zamoyski geen schriftelijke bronnen. Het enige wat we hieromtrent weten, is 
dat Vanozzi in december 1596 ’in de stallen’ van Zamoyski in Zamość niet alleen een eland, 
maar ook een wild paard heeft gezien. De aanwezigheid van dit dier doet vermoeden dat dit 
toen onderdeel was van de activiteiten van Zamoyski om zijn dierentuin in te richten. Blijft 
dus de vraag: waar kwam dit dier, en mogelijk meer dan een, eigenlijk vandaan? Hieronder 
wordt gepoogd te reconstrueren hoe een en ander in zijn werk kan zijn gegaan. 
 Theoretisch gezien zijn er voor het wilde paard twee mogelijke herkomstgebieden: de 
Pontische steppen en de Grote Wildernis. In de eerste plaats hadden deze paarden van de 
Pontische steppen kunnen komen, aangezien dit gebied van oudsher het natuurlijke 
verspreidingsgebied van ze vormde. Tot zelfs in de 20e eeuw hebben verhalen de ronde 
gedaan over deze dieren daar. Bij de eerdere bespreking van de wildlevende paarden van de 
Pontische steppen hebben we al gezien dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er nog wilde 
paarden leefden. Dit vanwege de vele verwilderde huispaarden daar. Er was geen degelijk 
bewijs voor hun wilde status. Desondanks moet het in theorie niet helemaal uitgesloten 
worden geacht, dat ergens nog de laatste exemplaren van de oorspronkelijke soort hebben 
voortgeleefd. De Pontische steppen vormden in feite een deel van het zuidoosten van de 
Poolse-Litouwse Unie gedurende de 16e eeuw. Ze zijn lange tijd een weinig bekend gebied 
gebleven en vormden een soort niemandsland204, dat af en toe van eigenaar wisselde. Naast 
Polen-Litouwen, Rusland en het Turkse Rijk, vormden in de 16e en 17e eeuw tevens de 
Tataren en de Kozakken er belangrijke militaire machten. Deze maakten dit steppegebied 
onveilig en opereerden er met wisselend succes (Davies 2007). Om de macht van de Tataren 
te breken, ondernam Jan Zamoyski, als opperbevelhebber van het Poolse leger, in 1595 een 
geslaagde militaire expeditie tegen hen. Deze vond plaats aan de grenzen met Moldavië205. 
Juist in die periode was Zamoyski bezig zijn dierentuin in te richten. In vergelijking met de 
rest van het toenmalige Polen-Litouwen had het Moldavisch-Oekraïense gebied een slechte 
infrastructuur. Deze verbeterde pas in de eerste helft van de 17e eeuw, toen het Poolse leger 
zijn militaire operaties daar intensiveerde. Voor dit doel werden wegen en forten aangelegd en 
goede kaarten gemaakt, zodat het verkeer en de communicatie verbeterden. Een belangrijk 
aandeel hierin had de Franse kartograaf en civiel ingenieur Guillaume le Vasseur, die we al 
eerder tegenkwamen. Hij beschreef onder andere de wildlevende paarden daar.  
 De Pontische steppen waren zodoende om twee redenen in die tijd niet zo geschikt om 
wilde paarden van te betrekken. In de eerste plaats was het op het einde van de 16e eeuw te 
onrustig en te gevaarlijk om daar in alle rust op de weidse steppe paarden te achtervolgen, te 
vangen, tijdelijk onder te brengen en naar een dierentuin te transporteren. Transporten van 
wilde dieren vergden, zeker in die tijd, veel moeite en tijd, en konden het beste gerealiseerd 
worden langs bekende veilige routes en pleisterplaatsen. De dieren die Zamoyski uit Birże liet 
halen, en mogelijk ook die uit Neuhausen en Alba (of Biała), werden via Knyszyn vervoerd. 
Zamoyski had met Knyszyn en omgeving een speciale relatie, zoals we hieronder nog gaan 
zien. In die tijd vielen tijdens diertransporten geregeld slachtoffers onder de getransporteerde  

                                                 
204 Anstadt 1965, pag. 104. 
205 Davies 2007, pag. 10. 
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dieren. Dit zagen we al bij de dierentransporten van Oost-Pruisen naar diverse delen van 
Duitsland en Oostenrijk. De afstand van de Pontische steppen naar Zwierzyniec is ongeveer 
twee maal zo groot als die van Noordoost-Polen naar Zwierzyniec.  
 In de tweede plaats hebben de in het wildlevende paarden van de Pontische steppen 
waarschijnlijk een weinig positieve indruk gemaakt. Le Vasseur, die ze omstreeks 1640 
beschreef, deed er zeer negatief over. Volgens hem konden ze niet hard lopen vanwege hun 
misvormde hoeven. Bovendien zouden ze trouwens ook verder niet geschikt zijn om in het 
wild te leven. Het was maar goed dat ze door de mens getemd en gebruikt werden, aldus Le 
Vasseur. Cantemir, die dergelijke paarden in het begin van de 18e eeuw in Bessarabië 
beschreef, was er wat positiever over. Ze konden getemd worden en waren goed te gebruiken. 
Al met al duidt dit niet op begerenswaardige wilde dieren, met een bijzondere status, waar in 
een dierentuin eer mee kon worden ingelegd. Waarom dus veel moeite gedaan om van ver 
weinig-interessante paarden in een dierentuin te krijgen, als er dichter bij huis, en makkelijker 
te realiseren, interessantere paarden waren te verkrijgen? Op grond hiervan lijkt de Grote 
Wildernis als herkomstgebied een aantrekkelijkere optie. 
 Kwam het wilde paard in de eerste helft van de 16e eeuw nog geregeld in de Grote 
Wildernis voor, in de tweede helft was het daar al een bijzondere verschijning geworden206. 
Het gevolg moet zijn geweest dat dit dier in het wild steeds moeilijker was te verkrijgen. Het 
was nog het makkelijkst te vinden in beheerde omheinde wildparken en dierentuinen, in 
handen van de hoogste adel. Van het Litouwse deel van de Pools-Litouwse Unie weten we 
alleen dat in de dierentuin van Troki wilde paarden werden gehouden. De Lannoy zag ze daar 
in 1414, en mogelijk heeft ook Von Herberstein ze er nog bij zijn bezoek in 1517 gezien. 
Daarna is van deze dierentuin niets meer vernomen207. In het derde Litouwse Statuut van 1588 
werd het wilde paard nog wel genoemd. De laatste grootmeester van de Duitse Orde, hertog 
Albrecht, bezat in 1564 nog wilde paarden in zijn dierentuin, annex wildpark, bij Neuhausen. 
Nadat Albrecht in 1568 gestorven was, heeft deze dierentuin nog tot in de 18e eeuw kunnen 
voortbestaan208. Over wilde paarden daar is verder niets meer vermeld. Dit geldt ook voor 
andere dierentuinen en wildparken in het 16e eeuwse Oost-Pruisen. Ook het ‘Jagt Mandat’ van 
1585 vermeldde ze niet meer. 
 De Poolse koningen hadden aanvankelijk hun hof in Krakau, in het Wawelkasteel. In 
1596 werd het hof naar Warschau overgeplaatst. Het dichtst bij Krakau gelegen jachtgebied 
voor de koningen was het Bos van Niepołomice. Van de dieren daar is weinig bekend en over 
het wilde paard is niets vermeld. Dichter bij Krakau lag een dierentuin, die er al bestond onder 
Zygmunt August209. Hier werden dieren gehouden als leeuwen, kamelen, edelherten, lynxen 
(uit Litouwen), wisenten (uit het Bos van Białowieża), en bruine beren (uit de omgeving van 
Tykocin, zie Afb. 9). In de buurt van Warschau lag niet alleen het al eerder  
genoemde Bos van Jaktorów, maar ook het wildpark bij Nieporęt. Dit laatste herbergde grote 
dieren als “wisenten, oerossen, beren, wilde zwijnen, herten, damherten enz.”. Mogelijk 
liepen hier destijds ook wilde paarden, maar ze zijn niet vermeld. Afgezien van deze gebieden 
lag feitelijk de grootste concentratie aan jachtgebieden in en bij de tegenwoordige Poolse 
provincie Podlachië. Dit gebied behoorde gedurende de 16e eeuw tot Litouwen, maar werd na 
de Unie van Lublin in 1569 bestuurlijk bij Polen gevoegd. Omdat het direct aan Oost-Pruisen 
grensde en lange tijd grotendeels tot de Grote Wildernis behoorde, is men het pas laat gaan 
koloniseren. Dit gebeurde pas bij de overgang van de 15e naar de 16e eeuw. Vanaf de 
Middeleeuwen tot in de 20e eeuw heeft de adel hier zijn favoriete jachtgebieden gehad. Een 

                                                 
206 Mager 1941, pag. 102, 103. 
207 V. Narvidas, Historisch Museum van Trakai, 2009, in litt. 
208 Deze dierentuin bestond in elk geval nog ten tijde van Frederik II (de Grote) van Pruisen (1712-1768) 
(gedrukte mededeling van W. Freyberg, Kulturzentrum Ostpreussen in Ellingen, Duitsland). 
209 Pawiński 1882, pag. 47, 48. 
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van die jachtgebieden was het Bos van Białowieża, dat tegenwoordig nog steeds een 
natuurgebied vormt. Het meest geliefde jacht- en verblijfsgebied van koning Zygmunt August 
was de omgeving van de plaats Knyszyn (zie Afb. 9). De nabijheid van de Grote Wildernis, 
het late tijdstip van kolonisatie van dit gebied en vooral de belangstelling ervoor en de 
activiteiten van Jan Zamoyski daar, vormen in dit verband een interessante combinatie van 
factoren. Hieronder wordt nader ingegaan op dit gebied als het mogelijke herkomstgebied van 
wilde paarden. 
 
 

 
 

 
 
Afb. 9. Links een kaart van Polen en rechts een uitsnede daarvan. In de uitsnede: Knyszyn en 
omgeving in de 16e eeuw, met linksboven Oost-Pruisen (‘Prusy’). (naar Alexandrowicz 1966) 
 
De eerste jachtpartijen in dit gebied, waar melding van is gemaakt, dateren uit het begin van 
de 15e eeuw. In 1409 hield koning Jagiełło een jachtpartij in het Bos van Białowieża en in 
1418 bij het Wigrymeer (ca. 10 km ten noorden van Augustów; zie Afb. 9). Hoe gevaarlijk dit 
destijds nog was, moge blijken uit het feit dat Jagiełło daar in 1418 bijna gekidnapt werd door 
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ridders van de Duitse Orde210. Waarschijnlijk is dit gebied lang door Poolse koningen als 
jachtgebied gebruikt, want in 1569 werd een jachthuis van Zygmunt August op een van de 
eilanden in het Wigrymeer vermeld. Witold, de neef van Jagiełło, was eigenaar van Podlachië, 
bezat het jachthuis Wodziłówka in het Bos van Knyszyn (‘Puszcza Knyszyńska’, zie Afb. 9) 
en tevens de dierentuin in Troki211. Ook de Mazovische hertogen jaagden er graag, en wel 
vooral in het Bos van Dybła (‘Puszcza Dybła’, zie Afb. 9). In 1444 is een jachtpartij daar van 
een van die hertogen vermeld. Ook de familie Radziwiłł had belangen in dit gebied. Mikołaj 
Radziwiłł212, van de later uitgestorven Goniądz-Medele tak, had in het begin van de 16e eeuw 
grote bezittingen aan grond in de buurt van Knyszyn, Goniądz en Rajgród. Aangezien de 
macht van de Duitse Orde rond 1500 sterk afgenomen was, en daarmee de dreiging van 
oorlog, kon de ontwikkeling van dit gebied een aanvang nemen. Onder het bewind van 
Radziwiłł begon de kolonisatie sterk op gang te komen met onder andere het bouwen van 
bruggen en het vestigen van nederzettingen213. De plaats Knyszyn is tussen 1510 en 1520 
ontstaan. Uiteraard hield Radziwiłł zich ook met de jacht bezig. Hij bezat naast het jachthuis 
Wodziłówka ook een jachthuis bij Jurowiec in het Bos van Knyszyn214.  
 In 1524 verwierf koningin Bona Sforza, echtgenote van Zygmunt I, grote bosgebieden 
langs de grens van Podlachië en Oost-Pruisen, en van 1528 tot 1536 breidde zij haar 
bezittingen uit met die van de families Radziwiłł en Gasztołd (bezittingen rond Tykocin)215. 
Tijdens het bewind van Zygmunt I en zijn zoon Zygmunt August werd Knyszyn verder 
uitgebouwd (Piszczatowska 2008). Zoals al eerder vermeld vormde Knyszyn de geliefde 
verblijfplaats van Zygmunt August. Hij had er zijn hof gevestigd, met bijgebouwen, stallen, 
visvijvers, jachtterreinen etc. Zeer waarschijnlijk is de plek van dit hof  een continuering 
geweest van het jachthuis Wodziłówka van Witold in de 15e eeuw216. De stallen van Zygmunt 
August, die een groot liefhebber van paarden was, herbergden honderden rij- en 
wagenpaarden (waaronder Napolitaanse, Mantuaanse, Turkse, Spaanse, Arabische en 
Perzische), en vormden daarmee de belangrijkste stallen in Litouwen en Polen217.  
 Zygmunt August had in Podlachië ruimschoots de gelegenheid om zijn jachtlust te 
bevredigen. In diverse bosgebieden waren jachthuizen gelegen, niet alleen dichtbij Knyszyn, 
maar ook in noordelijkere gebieden, zoals bij het Wigrymeer. Aangezien de relatie van 
Zygmunt August met de Oost-Pruisische hertog Albrecht zeer goed was, gingen beiden wel 
eens samen op jacht. Een van dergelijke jachtpartijen vond in 1560 plaats, ergens tussen 
Olecko en Augustów218. Ook oostelijker lag een geliefd jachtgebied, namelijk het Bos van 
Rudniki, ten zuiden van Vilnius. In dit bosgebied lag een wildpark, omgeven door een hek 
‘met een omtrek van enkele mijlen’, waar onder andere op elanden en reeën werd gejaagd219. 
Dichter bij Knyszyn beschikte Zygmunt August over twee dierentuinen220. Een kleine lag 
dicht bij zijn hof in Knyszyn, en herbergde reeën en hazen, de grote lag verder weg, in het 
Bos van Knyszyn. Deze grote dierentuin, ‘Popielew’ genaamd, werd voor het eerst in 1559 

                                                 
210 Maroszek 2000, pag. 246. 
211 Maroszek 2000, pag. 245, Samojlik 2005b, pag. 14. 
212 Mikołaj Radziwiłł (1470-1522) was woiewode (stadhouder) van Troki, later woiewode van Wilno en 
kanselier van het groothertogdom Litouwen. Hij werkte mee aan de voorbereiding van het eerste Litouwse 
Statuut van 1529. 
213 De ontbossing die het gevolg was van deze kolonisatie kon pollenanalytisch worden aangetoond 
(Kupryjanowicz 2007, Wacnik 2009). 
214 Maroszek 2000, pag. 208. 
215 Kołodziejczyk 2002, pag. 53. 
216 Maroszek 2000, pag. 258. 
217 Maroszek 200, pag. 249 ff; Czacki 1861, pag. 261. 
218 Gautschi & Suter 2005, pag. 44. 
219 Baliński 1846, pag. 326. 
220 Maroszek 2000, pag. 266 ff. 
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vermeld in de ‘Revizja pušč’ 221 van Valavičiaus 222. Deze omheinde ‘dierentuin’ had zowel de 
functie van jachtterrein als van bescherming van het natuurlijke leefgebied van dieren. Er 
bestond een goed georganiseerde jacht- en bosdienst, die als een van zijn taken had om dit 
wildpark te beheren en te beschermen (Gryguć 2002). Uit de omliggende dorpen werden 
bewakers betrokken. In een inventaris uit 1561 werd het bos als volgt omschreven: 
 “…het Bos van Popielew, dat 14 włóka223 groot is, dat Zijne Koninklijke Hoogheid behaagt te 
 bevelen met rust te laten als wildpark en in de komende tijd voor de bomen”.224 
Het bos werd nog in 1577 genoemd in verband met een inspectie van het Bos van Knyszyn, 
en in 1578 door Guagnini, die beschrijft dat er “allerlei diersoorten” (“...i zwierząt 
rozmaitych”) in voorkwamen225. Nog in 1643 werd een aantal bewakers met name vermeld. 
Ze woonden in het bij Popielew gelegen dorp Ruda en hadden tot taak het wildpark te 
onderhouden en te beschermen226. 
  
Het gebied van Podlachië wordt hier zo uitgebreid beschreven, omdat het vanaf 1565 in de 
invloedssfeer van Jan Zamoyski kwam te liggen. Zamoyski kwam in dat jaar terug uit Italië 
en werd secretaris van Zygmunt August. Vanaf dat jaar raakte hij in die functie steeds meer 
op de hoogte van de activiteiten van de koning in en om Knyszyn. Vanwege zijn interesse in 
jacht en dieren, moet Zamoyski ongetwjfeld geïnteresseerd zijn geweest in de diverse 
jachthuizen en jachtgebieden van de koning en anderen, zoals die van hertog Albrecht. In het 
verlengde daarvan kreeg hij interesse in de (omheinde) wildparken van deze machthebbers. 
Vandaar dat hij zeker geweten moet hebben van de wilde paarden die in het wildpark bij 
Neuhausen werden gehouden. Gratiani zag ze daar in 1564. Aangezien hertog Albrecht in 
1568 stierf, moeten ze het in elk geval nog tot dat jaar daar hebben uitgehouden, omdat ze 
goed beheerd werden. Gratiani zag in dat wildpark niet alleen wilde paarden, maar eveneens 
oeroskalveren. Hij benadrukte dat oerossen toen alleen nog in het wild aangetroffen worden in 
de bossen bij Jaktorów, eigendom van de Poolse koning227. De oeroskalveren in het wildpark 
bij Neuhausen zijn dus zonder twijfel een geschenk geweest van Zygmunt August aan hertog 
Albrecht, aangezien hun relatie zeer goed was. Als Zygmunt August nog niet zelf over wilde 
paarden in zijn wildparken had beschikt, heeft hij ze toen mogelijk als tegengeschenk van 
Albrecht kunnen krijgen. Gratiani vermeldde in zijn verslag dat wilde paarden toen nog ‘in de 
uitgestrekte bossen van Pruisen en Samogitië gevangen werden’. Datzelfde kan gegolden 
hebben voor de aangrenzende gebieden in Polen en Litouwen, aangezien Ruggieri in 1568 en 
Lippomano in 1575 vergelijkbare mededelingen deden. In dit verband is het noorden van 
Podlachië interessant, omdat dit niet alleen deel uitmaakte van de Grote Wildernis, maar 
gedurende de 16e eeuw nog steeds voor het grootste deel ongecultiveerd was. Het was nog 
altijd grotendeels bedekt met uitgestrekte bossen en grote moerassen. Deze laatste lagen met 
name langs de rivier de Biebrza en zijn zijrivieren (zie Afb. 9). Het lijkt dus voor de hand te 
liggen dat Zygmunt August, als hij geen wilde paarden van Albrecht heeft betrokken, deze uit 
de grote door hemzelf beheerde gebieden langs de grens met Oost-Pruissen heeft kunnen 
halen. Ook kunnen beide mogelijkheden gerealiseerd zijn. 
 In 1572 stierf Zygmunt August, zonder een troonopvolger na te laten. In 1574 werd op 
een zitting van de Sejm Henri de Valois tot koning gekozen. Jan Zamoyski, die zich al 

                                                 
221 ‘De inspectie van de bossen’. 
222 Žemaitis 1964, pag. 225. 
223 Een ‘włóka’ is een oppervlaktemaat. In deze streek was dit 16,8 ha (M. Piszczatowska 2009, in litt.). Dit bos 
was dus ongeveer 235 ha groot. 
224 Chomętowski 1876, pag. 266: “…las Popielewski, którego jest włók 14, który Jego Kr. M. raczył rozkazać w 
pokoju zostawić dla zwierzyńca i na przyszłe czasy dla drew”. 
225 Maroszek 2000, pag. 267. 
226 Maroszek 2000, pag. 270. 
227 Gratiani 1669, pag. 159. 
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beijverd had voor deze keuze, kreeg het van de nieuwe koning tijdens diezelfde zitting van de 
Sejm gedaan dat hij starost228 van Knyszyn en Goniądz werd. Deze benoeming was tegen de 
zin van de zittende starost van Knyszyn en Zamoyski moest met behulp van zijn privé-
legermacht deze starost met geweld verdrijven om zijn plaats in te nemen. Zamoyski had 
kennelijk al een tijd zitten vlassen op deze bezittingen, aangezien ze niet alleen economisch 
van grote waarde waren, maar tevens pastten in zijn plannen om zijn status te vergroten 
(Piszczatowska 2008). Hij werd namelijk niet alleen starost, maar nam daarbij ook de 
koninklijke stallen over, inclusief de paarden. Bovendien verkreeg hij uit de nalatenschap van 
Zygmunt August diens zeer grote verzameling boeken. Volgens een inventaris uit 1584 bleek 
Zamoyski in Knyszyn over een rijk gevulde schatkamer te beschikken. Hierin bevonden zich 
gouden en zilveren munten, sieraden, vaatwerk en meubels. Zijn inkomsten verkreeg 
Zamoyski, als pachter van de koning, uit de opbrengsten van de landerijen, de bossen en de 
watermolens. Het verwerven van met name Knyszyn beïnvloedde in hoge mate zijn carrière. 
Hij verkreeg er grote opbrengsten uit, wat hem ruime financiële armslag gaf. Tevens vormde 
het starostwo Knyszyn het voorbeeld voor het organiseren van zijn eigen majoraat in Zamość. 
 Tot de door Zamoyski gepachte gronden behoorde ook het wildpark Popielew. Door 
het verwerven van het toezicht op dit wildpark, gevoegd bij het bezit van de stallen met 
bijbehorende weidegronden, moet Zamoyski alle mogelijkheden hebben gehad om wilde 
dieren tijdelijk dan wel permanent te herbergen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de 
wisenten en elanden, die hij van de familie Radziwiłł betrok, via Knyszyn naar Zwierzyniec 
vervoerd werden. Knyszyn was een van de plaatsen waar dergelijke dieren goed en veilig 
konden verblijven. Knyszyn moet dus ook een goede verblijfplaats zijn geweest voor wilde 
paarden, afkomstig uit de restanten van de Grote Wildernis. Mogelijk hield Zygmunt August 
daar al wilde paarden, toen Zamoyski in 1574 de macht overnam. Ook is het mogelijk dat 
Zamoyski zelf ze daar in het wild liet vangen om ze in Popielew te houden. Beide 
mogelijkheden zijn niet onaannemelijk. 
 
2.8  Beeldvorming 
 
2.8.1  Van wild naar tam 
 De beeldvorming bij de mens met betrekking tot paarden is begonnen toen de 
eerstgenoemde zo’n 40.000 jaar geleden vanuit zuidelijker gelegen streken de Euraziatische 
steppen betrad. De aanwezigheid daar van goed bejaagbare paarden maakte dat deze dieren 
een belangrijke jachtbuit gingen vormen. Een voorloper van die moderne mens, Homo 
heidelbergensis, had er al enkele honderdduizenden jaren eerder een begin mee gemaakt. Hoe 
belangrijk de jacht op paarden gedurende de laatste ijstijd moet zijn geweest, is onder andere 
gebleken op de archeologische vindplaats Solutré (Z-Frankrijk). Het paard was dus van 
oudsher een belangrijke vlees- en huidenleverancier. Ook toen het leefgebied van het paard 
tijdens het Holoceen al sterk ingekrompen was, bleef dit dier op de overgebleven 
Euraziatische steppen een belangrijke voedselbron voor de mens vormen. Op de vindplaatsen 
Dereivka (Oekraïne) en Botai (Kazakstan) vormden paarden, tot aan de domesticatie van dit 
dier, de belangrijkste jachtbuit.  
 In een stadium voorafgaand aan domesticatie hebben mensen, waarschijnlijk vanuit 
een aangeboren emotionele behoefte, in het wild gevangen dieren bij zich in huis genomen. 
Die gezelschapsdieren werden dan gevoed en gehouden, en sommige konden zich in 
gevangenschap voortplanten. Ook tegenwoordig komt dit nog bij stammen van jager-
verzamelaars voor. Die drang is niet alleen bekend van mensen. Ook diverse diersoorten 
kunnen de behoefte hebben om individuen van een andere diersoort als gezelschapsdier te 
                                                 
228 Een starost staat aan het hoofd van een starostwo, een bestuurlijk gebied van een bepaalde afmeting. Bij 
Knyszyn ging dit om 684 km2 . Bij Goniądz ging het om 373,5 km2 (Tarnawski 1935, pag. 417). 
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‘houden’. Sommige zijn in staat om met die ‘huisdieren’ een emotionele band aan te gaan229. 
De kennis, die jager-verzamelaars bij een dergelijke omgang met dieren opdeden, is 
vervolgens mogelijk van pas gekomen om bepaalde dieren, om meer materiële redenen, te 
houden en te exploiteren230.     
 De manier waarop huisdieren gehouden worden, en de affectie die mensen voor die 
dieren voelen, verschilt sterk van cultuur tot cultuur231. Zo zijn de Aboriginals in Australië dol 
op hun vele honden, maar gebruiken ze deze verder nauwelijks. De B’Mbuti pygmeeën in 
Zaire maken wél effectief gebruik van hun honden, zonder wie ze niet kunnen, maar ze 
behandelen ze daarentegen zeer agressief en hardvochtig. De Comanche indianen, van de 
Noord-Amerikaanse prairies, waren sterk afhankelijk van hun paarden, maar ze behandelden 
ze zeer emotieloos. Daarentegen waren ze zeer trots op hun honden, die verder geen practisch 
of economisch nut hadden. Serpell concludeerde naar aanleiding van dit wisselende beeld: 
 “De manieren waarop mensen hun huisdieren behandelen zijn niet onafhankelijk van 
 practische overwegingen, maar het is moeilijk enig bewijs te vinden dat onze liefde voor hen 
 gerelateerd is aan hun nut”.232 
Nadat het paard tot huisdier was gemaakt, werd het materiële belang van dit dier sterk 
uitgebreid. Het paard ging een belangrijke rol spelen op het gebied van transport en 
oorlogvoering. Een bijkomend aspect van de domesticatie was ook dat het goed mogelijk 
bleek om paarden te berijden. Bij geen ander huisdier is dit zo goed gerealiseerd als bij het 
paard. Ook de dromedaris wordt bereden, maar deze is lang niet zo hanteerbaar en 
manoeuvreerbaar als het paard. Mede daardoor bleef het gebruik van de dromedaris beperkt 
tot het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Door de vergrote mobiliteit (via het berijden van 
paarden), gecombineerd met andere materiële verworvenheden, konden de Indo-Europese 
stammen hun invloed doen gelden in een gebied, dat zich uitstrekte van Ierland tot India. Aan 
de domesticatie van het paard waren die van rund, schaap en geit al voorafgegaan. Meer nog 
dan bij deze dieren, moet de aanwezigheid van paarden, en het bezitten en berijden ervan, bij 
de voormalige paardenjagers geleid hebben tot privébezit, persoonlijke status en een 
complexere maatschappij (Anthony 2007). Een vergelijkbaar proces vond in de17e eeuw 
plaats bij de Navajo-indianen in Noord-Amerika (Iverson 2002). Toen deze bizonjagers 
overgingen op het houden van schapen en paarden, raakte de gemeenschapszin op het tweede 
plan. Privébezit en sociale status kwamen, al naar gelang de aard en de hoeveelheid van de 
huisdieren die men bezat, steeds meer op de voorgrond te staan.  
  
2.8.2  Wildernissen en wilde paarden 
 Eerder in dit hoofdstuk is al duidelijk geworden dat de situatie in Oost-Pruisen en de 
aangrenzende gebieden, qua bosbedekking en fauna, in de 16e eeuw sterk afweek van de rest 
van Europa. Volgens Samsonowicz (1989) was, te oordelen naar de betekenis van het Poolse 
woord ’puszcza’, de Poolse staat in de eerste eeuwen van zijn bestaan nog voor een 
aanzienlijk deel bedekt met uitgestrekte, moeilijk toegankelijke boscomplexen233 (zie § 3.3). 
Van oudsher hebben bossen, en vooral ongerepte bossen, een belangrijke rol gespeeld in 
Europese voorchristelijke mythologieën (Pysiak 2003). Dergelijke bossen vormden de plaats 
waar goden en helden hun avonturen beleefden. In de christelijke tijd waren bossen de plaats 
waar men satan en andere demonen kon tegenkomen, waar heidenen hun wijkplaats hadden 

                                                 
229 Bekend is onder andere een geval van een gorillavrouwtje, dat een poesje als metgezel hield (Serpell 1996, 
pag. 171). 
230 Serpell 1996, pag. 72. 
231 Serpell 1996, pag. 70 en 71. 
232 Serpell 1996, pag. 71: “The ways in which people treat their domestic animals are not independent of 
practical considerations, but it is difficult to find any evidence at all that we love them in proportion to their 
usefulness”. 
233 Samsonowicz 1989, pag. 73. 
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en waar barbarij heerste. Ook was het de plaats waar helden op hun moed getest werden, en 
waar magie en ridderlijke romances zich afspeelden. Deze voorstelling van zaken is in de laat-
middeleeuwse Nederlandse literatuur nog terug te vinden in de metafoor ‘het Woud zonder 
Genade’ (Carasso-Kok 1992). 
 Ook de jacht in die wildernissen was met magie en symboliek omgeven. Terwijl in de 
late Middeleeuwen elders in Europa het edelhert het grootste en belangrijkste jachtwild 
vormde, had men in Polen nog de beschikking over de oorspronkelijke fauna, waaronder 
wisent en oeros. De jacht op grote, gevaarlijke en weerbare dieren vormde een manier om 
moed te tonen en status te verwerven. Julius Caesar vermeldde dit al bij de Germanen, en in 
de Middeleeuwen speelde het bij de adel een belangrijke rol (Pysiak 2003). Daarnaast kon de 
jacht een politieke functie hebben. Politieke besprekingen en het sluiten van een verdrag 
werden meestal begeleid respectievelijk bekrachtigd met grote jachtpartijen234. Aanvankelijk 
beschikte de adel nog niet over exclusieve jachtrechten. In de wetten van de Westgoten en de 
Salische Franken (respectievelijk de Lex Visigothorum uit 506 en de Lex Salica uit ± 510) 
werd daarvoor nog geen onderscheid naar afkomst gemaakt235. Vermoedelijk was er nog 
zoveel jachtgebied en jachtwild voorhanden, dat niemand bevoorrecht hoefde te worden. Pas 
in de loop van de 9e eeuw begon met name de hoge adel bepaalde bosgebieden, en het daarin 
aanwezige wild, voor zichzelf te reserveren (Samsonowicz 1991). Op grond van het door hen 
gecreëerde en uitgeoefende banrecht (‘ius banni’) ontstonden er met dat exclusieve doel 
steeds meer zogenaamde ‘forestes’, met speciale beheers- en beschermingsdiensten. Toch 
werd op het eind van de Middeleeuwen steeds vaker in veel gebieden het exclusieve 
jachtrecht door de (hoge) adel weer afgestaan. Ook de lagere standen konden namelijk 
jachtrechten verwerven. Echter het recht op het bejagen van bijzondere en grote dieren, zoals 
oeros en wisent, heeft de hoge adel lang weten te behouden236. Zo had in de 15e en 16e eeuw 
alleen de Poolse koning nog het recht om op oerossen te jagen, in het Bos van Jaktorów.  
 Doordat de Grote Wildernis zo lang heeft kunnen voortbestaan, kon ook het wilde 
paard er in wilde staat overleven. Dat dit paard daar van oudsher überhaupt kon overleven, 
had in eerste instantie te maken met de natuurreligie van de Pruisen. Deze behelsde een 
wezenlijk andere houding ten opzichte van de natuur dan het christendom had. Door de 
Pruisen konden bomen, bossen, rivieren en moerassen heilig verklaard en tot taboegebied 
worden, wat waarschijnlijk voor veel diersoorten gunstig heeft uitgewerkt (zie § 2.5.9). Onder 
het christendom werden die heilige gebieden en taboes afgeschaft en streefde men naar het 
ontginnen van de wildernis, om landbouw en veeteelt te kunnen bedrijven. Volgens de 
christelijke leer was de mens door God aangewezen om over de natuur te heersen en haar te 
exploiteren (White 1967). Het heidense ontzag voor de natuur en de verering van 
natuurkrachten werden genegeerd en afgeschaft. Tot in het begin van de 16e eeuw heeft de 
jacht op het wilde paard in de Grote Wildernis nog voortgeduurd.  
 De meningen over het wilde paard in Oost-Pruisen en omstreken liepen in de 16e eeuw 
nogal uiteen. Wilde paarden in Oost-Pruisen waren niet alleen een gewilde jachtbuit, maar 
werden ook gevangen en, bijvoorbeeld door Hertog Albrecht van Pruisen, als geschenk 
gegeven aan familieleden en bevriende relaties. Deze ontvingen ze maar wát graag om ze op 
hun beurt aan hun relaties te tonen of als verzamelobject in hun dierentuin te houden (zie § 
2.5.7: ‘Collector’s item’). Het waren de rijke grootgrondbezitters, die het zich konden 
permitteren de kosten van vangst en transport van deze paarden op te brengen. Een 

                                                 
234 Neitmann 1986, pag. 26. 
235 Salisbury 1994, pag. 34. 
236 In 1298 schonk de hertog van Mazovië aan een zekere ridder Paulecz een aantal dorpen, met het daarbij 
behorende jachtrecht. Het recht op de er nog levende oeros behield de hertog voor zichzelf (Wrześniowski 1878, 
pag. 545). 
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vergelijkbare situatie deed zich voor toen przewalskipaarden ± 1900 voor het eerst naar 
Europa kwamen. Ook toen waren het, naast dierentuinen, rijke grootgrondbezitters die 
przewalskipaarden op hun landgoed hielden. Een andere mening over het Europese wilde 
paard kwam naar voren via diverse 16e eeuwse reiziger-informanten. Deze vermeldden, dat ze 
gehoord hadden dat die wilde paarden ‘van geen enkel nut’ waren. Ze waren ‘noch voor de 
landbouw, noch voor het leger’ te gebruiken, hadden een ‘slecht karakter’ of waren ‘lelijk’. 
Kennelijk waren deze paarden economisch in het geheel niet interessant, vergeleken met de 
gangbare, kwalitatief betere landbouw- en legerpaarden. Voor anderen waren ze wél 
interessant, vanwege hun zeldzaamheid en wilde uitstraling. Dit gold met name voor sommige 
leden van de adel, toch bij uitstek de klasse die op sociale status en afkomst gefocust was. 
Voor Jan Zamoyski was van belang dat hij zeldzame, moeilijk verkrijgbare grote wilde 
dieren, die onder de adel en het volk ontzag en verwondering konden opwekken, in zijn 
dierentuin bijeenbracht. Dit was een manier om zijn macht te tonen en zijn status te verhogen. 
Als machtigste politicus van Polen had hij het geld en de connecties, die hem in staat stelden 
dieren als oerossen, wisenten en wilde paarden in zijn dierentuin te krijgen. 
 
2.8.3  Het eten van paardenvlees 
 Een van de religieuze aspecten van de mens-paardrelatie is die wat betreft het eten van 
paardenvlees. Dit is al eerder in dit hoofdstuk ter sprake gekomen. In 732 verbood paus 
Gregorius III het eten van paardenvlees, omdat hij het beschouwde als een heidense 
gewoonte. Een dergelijke gewoonte diende te worden uitgeroeid (Tangl 1916). Het verbod 
gold het vlees van alle paarden, dus ook dat van huispaarden. Daarvóór was het gebruikelijk 
dat in grote delen van Europa paardenvlees werd gegeten, zowel bij de Kelten, de Germanen 
als de Slaven (Simoons 1994, Wagner 2005). In de klassieke oudheid aten de Romeinen en de 
Grieken daarentegen, om onduidelijke redenen, geen paardenvlees, behalve in uiterste 
noodzaak. Na het verbod van Gregorius III verdween het eten van paardenvlees geleidelijk 
vrijwel geheel uit Europa. Door het voortdurend preken tegen deze gewoonte, werd een 
aversie tegen het eten van dit vlees opgewekt237. Ook uit het jaar 751 is nog een brief van paus 
Zacharias aan Bonifatius bekend, waarin staat dat het vlees van “wilde paarden” wel degelijk 
onder het verbod viel. Deze paus verbood niet alleen het eten van “kraaien, kauwen en 
ooievaars” (“graculis corniculis atque ciconiis”), maar liet bovendien ook het volgende weten: 
 “Nóg veel meer dienen vermeden te worden bevers, hazen en wilde paarden”.238 
Hoewel er dus vanuit Rome voorgeschreven werd dat paardenvlees niet gegeten diende te 
worden, is het tot ver in de Middeleeuwen voor velen lang onduidelijk geweest hoe stringent 
deze maatregel eigenlijk moest worden opgevat (Meens 2002). 
 Pas vanaf het begin van de 19e eeuw begon het eten van paardenvlees in Europa weer 
meer in zwang te komen (Adamczyk 1987, Levine 1998), hoewel dit vlees ook tegenwoordig 
in de westerse wereld nog steeds weinig gegeten wordt. Met name in landen als Engeland en 
de Verenigde Staten is de weerstand tegen het eten van paardenvlees nog altijd groot (Serpell 
1996, Otter 2011). Voor de Verenigde Staten verwoordde M. Sahlins het als volgt: 
 “Honden en paarden fungeren in de Amerikaanse maatschappij als ondergeschikten. Ze 
 hebben  echte, persoonlijke namen. We hebben de gewoonte om met hen te praten, zoals we 
 dat niet met varkens en runderen doen ….. Maar als medebewoners staan honden dichter bij 
 mensen dan paarden dat doen, en de consumptie ervan is onwaarschijnlijker: ze behoren tot de 
 familie. Traditioneel hebben paarden een meer ondergeschikte werkrelatie met mensen; als 
 honden bloedverwanten zouden zijn, dan waren paarden bedienden, en niet-verwant. 

                                                 
237 Farwerck 1978, pag. 42. Tijdens de heksenvervolgingen werd aan ‘heksen’ ten laste gelegd dat ze bij hun 
samenkomsten paardenvlees aten, hetgeen als een oude heidense gewoonte werd beschouwd. 
238 Gieseler 1836, pag. 12 : “Etiam et fibri et lepores et equi sylvatici multo amplius vitandi”. 
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 Vandaar dat het eten van paarden nog begrijpelijk is, zij het niet algemeen, terwijl het idee van 
 het eten van honden begrijpelijkerwijs iets oproept van de weerzin rond het incesttaboe”.239   
Is het verbod op het eten van paardenvlees uitsluitend bedoeld geweest om het heidense 
geloof uit te bannen, of was het meer een poging om de (beschaafde) eetcultuur van het 
verdwenen Romeinse Rijk in Europa in te voeren? De Romeinen aten geen paardenvlees, 
zoals al gezegd. Het verbod op het eten van paardenvlees lijkt vooral op het eerste te duiden. 
Waarom echter die andere dieren verboden werden, is niet meteen duidelijk. Voorzover 
bekend, rustte daar bij de Romeinen geen taboe op. Bevers bleven trouwens gegeten worden. 
Ze werden als vissen beschouwd en golden lang als vervangers van vis op de ‘vleesloze’ 
vrijdag. Gregorius III hield het eten van paardenvlees expliciet voor een heidense gewoonte, 
en Bonifacius beschouwde deze gewoonte als een grote belemmering voor de kerstening. Dit 
doet vermoeden dat het de katholieke kerk er inderdaad veel aan gelegen was om deze 
‘heidense gewoonte’ om religieuze redenen uit te bannen. Meens (2002) wees erop dat het al 
of niet eten van paardenvlees waarschijnlijk ook een sociale onderscheiding is geweest. Het 
eten van paardenvlees werd door de kerk toegestaan in geval van nood, waaronder in principe 
ook armoe kon worden verstaan. Daarnaast vond men het voedsel voor criminelen. 
Geestelijken en edellieden aten geen paardenvlees, armelui wel. In die zin kan het niet eten 
van paardenvlees wijzen op het invoeren van een ‘hogere’ Romeinse cultuur. 
 Aan joden is het, op grond van hun geloof, verboden om paardenvlees te eten. In het 
Oude Testament (Leviticus XI: 3) staat dat als volgt beschreven: 
 “Al wat onder de beesten gespleten hoeven heeft, en de beide hoeven geheel gekloofd heeft, 
 en herkauwt, dat zult gij eten”. 
Moslims staat het in principe vrij om paardenvlees te eten (Simoons 1994). Hoewel de profeet 
Mohammed het niet heeft verboden, paardenvlees is dus halal, zijn er toch islamitische 
geleerden, die het eten van paardenvlees sterk afraden. Als gevolg hiervan wordt er in 
sommige islamitische landen of gebieden geen paardenvlees gegeten en in andere wel. Het 
vlees van ezels is voor moslims daarentegen niet halal en wordt door hen dus niet gegeten. In 
gebieden waar het hindoegeloof gepraktiseerd wordt, werd van oorsprong paardenvlees 
gegeten (Simoons 1994). Tegenwoordig echter wordt het eten van dit vlees door hindoes, met 
name de hoogste kasten (brahmanen) in het algemeen vermeden. In India wordt paardenvlees 
nog op beperkte schaal gegeten. Voor zigeuners, oorspronkelijk afkomstig uit India, is het 
eten van paardenvlees taboe. In het boeddhisme is het verboden om paardenvlees te eten, 
uitgezonderd in tijden van hongersnood. De reden dat het eten van paardenvlees in het ene 
geloof wordt gemeden en in het andere wordt gepraktiseerd, heeft waarschijnlijk te maken 
met bepaalde culturele ontwikkelingen binnen een bepaald geloof of gebied (Simoons 1994). 
Kennelijk kon de bijzondere, maatschappelijke of geestelijke, status van paarden ertoe leiden 
dat het eten van hun vlees taboe werd.  
 Het verbod op het eten van paardenvlees werd destijds niet overal in Europa snel en 
graag ingevoerd. Met name in streken, waar het eten van dit dier een belangrijk onderdeel 
vormde van de locale economie, stuitte de instelling van het verbod op grote problemen. Dit 
was bijvoorbeeld het geval in Zwitserland, Thüringen, Zweden, Noorwegen en IJsland240. 
Maar ook in andere gebieden is het nooit helemaal weg geweest, en leidde het een sluimerend 
bestaan. Langdon vermeldde dat het verbod op het eten van paardenvlees in Engeland 

                                                 
239 M. Sahlins in Serpell 1996, pag. 67 en 68: “Dogs and horses participate in American society in the capacity of 
subjects. They have proper personal names, and indeed we are in the habit of conversing with them as we do not 
talk to pigs and cattle…..But as domestic conhabitants, dogs are closer to men than are horses, and their 
consumption is more unthinkable: they are one of the family. Traditionally horses stand in a more menial, 
working relationship to people; if dogs are as kinsmen, horses are as servants and nonkin. Hence the 
consumption of horses is at least conceivable, if not general, whereas the notion of eating dogs understandably 
evokes some of the revulsion of the incest tabu”. 
240 Wagner 2005, pag. 476. 
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consequent werd gehandhaafd, maar dat tijdens de hongersnood van de jaren 1315 tot 1317 
veel paardenvlees werd gegeten241. Tijdens de burgeroorlogen in Engeland, in de 16e eeuw, 
werden ook paarden gegeten, maar wel als laatste redmiddel242. Ook gedurende belegeringen 
van steden ging men over tot het eten van paardenvlees, zoals o.a. Michaelis vermeldde243. In 
het joodse getto van Warschau, tijdens de Tweede Wereldoorlog, hield men zich 
noodgedwongen niet meer aan voorschriften wat betreft het eten van vlees (Ackerman 2007). 
Michaelis vermeldde eveneens dat Franse soldaten normaliter al vlees aten van aan ziekten 
gestorven paarden. Dit lijkt er dus op te duiden dat paardenvlees in Europa geen gangbaar 
voedsel was. Het zou meer als voedsel voor noodgevallen zijn gegeten, en als 
‘armeluisvoedsel’. Verder werd er weinig gewag van gemaakt. Ook vermeldde Michaelis in 
1776 nog het eten van paardenvlees in het zuiden van Polen244. Dit vlees was afkomstig van 
wildlevende paarden, die daar geschoten werden. Het vlees van met name jonge paarden, 
werd gezegd, moet zeer smakelijk zijn geweest. Het werd als een delicatesse beschouwd. 
Waarschijnlijk doelde hij hier op de wilde paarden op het landgoed van de familie Zamoyski 
(zie ook Sawa 2008a en 2008b).  
 Hoewel het eten van paardenvlees eeuwenlang onderhevig was aan verboden en 
taboes, werden de huiden van deze dieren wél veel gebruikt245. Omdat paardenhuiden, net als 
koeienhuiden, gewilde producten waren, hadden paarden na hun dood toch nog enige 
economische waarde.  
 
2.8.4  Het paard in de kunst 
 Er is geen huisdier in de geschiedenis geweest, dat zo veel belangrijke functies in de 
menselijke maatschappij vervulde, en dus zo’n belangrijke positie in die maatschappij had als 
het paard (Van Heerdt 1939, Ritvo 1987, Thomas 1983, Pickeral 2006, Edwards et al. 2012). 
Dit blijkt zowel uit geschreven bronnen als uit afbeeldingen. Illustratief voor die verschillende 
functies zijn de vele afbeeldingen van paarden in zowel de schilderkunst als de 
beeldhouwkunst (Van Heerdt 1939, Pickeral 2006). Dit begon al met de pleistocene 
afbeeldingen van paarden in de grotten van Lascaux en Chauvet. Toen het paard eenmaal 
gedomesticeerd was, werd zijn rol in de oorlogvoering en het transport afgebeeld. In de 
oorlogvoering werd het paard eerst als trekdier van strijdwagens ingezet. In het Midden-
Oosten verving het daarin de onager (Equus hemionus), die daar aanvankelijk voor werd 
gebruikt. Het berijden van paarden kwam pas veel later. Vanaf het ogenblik dat men dat goed 
beheerste, werden paarden afgebeeld in cavalerie-eenheden, veldslagen en parades, en werden 
ze bereden door gewone krijgers en vooraanstaande personen. Belangrijke personen 
(aanvoerders, koningen) werden op een schilderij of in een beeldhouwwerk afgebeeld. Dit 
kon zijn opvallend te midden van andere personen, of alleen met hun paard of in een apart 
ruiterstandbeeld. De adel kon zijn status met name benadrukken door zich te laten afbeelden 
op ruiterportretten. De op een schilderij afgebeelde edelman in kostbare trendy kleding of 
wapenrusting, gezeten op een imposant paard in een statige houding, zal grote indruk hebben 
gemaakt. Dergelijke schilderijen moesten vertrouwen, deugdzaamheid, gezag, en kunde en 
dapperheid in de strijd uitstralen246. Belangrijke heersers werden vaak afgebeeld zoals in het 
ruiterstandbeeld van de Romeinse keizer Marcus Aurelius uit de 2e eeuw. Dit standbeeld is 

                                                 
241 Langdon 1986, pag. 263. 
242 Thomas 1983, pag. 116. 
243 Michaelis 1776, deel 4, pag. 186, 187. 
244 Michaelis 1776, deel 3, pag. 276. 
245 Salisbury 1994, pag. 22. 
246 Liedtke 1989, pag. 37 ff., Pickeral 2006, pag. 16 en 66, Edwards 2012, pag. 296. 
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het meest bewonderde en meest invloedrijke van alle ruiterstandbeelden geweest247. Het 
berijden en sturen van een paard kon zo als metafoor voor leiderschap gaan fungeren: 
 “Zoals men een paard de sporen geeft en het leidt waarheen men wil, 
 zo zal de ruiter het volk leiden overeenkomstig zijn wil”.248 
Een andere geliefde manier van afbeelden, vooral op schilderijen, was die waarop de ruiter 
zijn paard ingehouden laat steigeren. Deze dynamische pose, ook wel levada genoemd, was 
vooral bedoeld om aan te geven dat de ruiter (ook) zeer bedreven was in de paardrijkunst249. 
 Paarden werden ook afgebeeld in paardenrennen en wagenrennen. Dergelijke 
evenementen vonden, al of niet om godsdienstige redenen, van oudsher plaats in het hele 
Indo-Europese taal- en cultuurgebied, en ze zijn van daaruit overgenomen naar elders. Op het 
eind van de Middeleeuwen kwamen daar de ridderspelen nog bij. Ook de jacht vormde een 
geliefd thema om paarden bij af te beelden, met name waar het de adellijke jacht betrof. Het 
ging hier dan om de valkerij of drijfjachten op groot wild. Pas in de laatste drie eeuwen kwam 
er in de kunst meer aandacht voor andere thema’s, waar het paard een rol in speelt. Dit 
konden zijn het paard als trekdier voor het zware werk op de boerderij of in het bos, het paard 
als fokproduct of het paard voor vermaak en sport.  
 Een belangrijk thema in de afbeeldingen uit de voorchristelijke tijd vormde de relatie 
van het paard met de godenwereld. Talrijk zijn de weergaves van goden en godinnen te paard 
of in wagens door paarden getrokken. De grote gebruikswaarde van paarden en de geestelijke 
en fysieke fascinatie die de mens voor dit dier had, zijn waarschijnlijk de redenen geweest dat 
het paard zo’n belangrijke rol vervulde in de religie, de mystiek en de mythologie. Het paard 
had een cultstatus verworven. Een dier dat zo’n onvervangbare materiële en maatschappelijke 
rol vervulde en zo bewonderd werd, moest wel over bijzondere krachten beschikken, was 
waarschijnlijk de redenering. Met name witte paarden (schimmels) speelden hierin een grote 
rol. Voordat de schilderkunst zich in de Middeleeuwen sterk ging ontwikkelen, weten we dit 
hoofdzakelijk uit schriftelijke bronnen. Vanaf het moment dat men in de Middeleeuwen 
paarden ging schilderen, zijn witte paarden een steeds terugkerend en belangrijk onderwerp 
geweest, en ze zijn dat eeuwenlang gebleven (Van Heerdt 1939, Pickeral 2006). De reden 
hiervan was niet alleen dat een dergelijk paard opviel te midden van andere paarden. 
Bijvoorbeeld een generaal op een schimmel te midden van zijn soldaten te paard. Aan witte 
paarden werden, vanwege hun kleur, bovendien allerlei verheven eigenschappen toegedacht. 
Ze stonden voor zuiverheid, eer, heldenmoed en deugdzaamheid, en waren geassocieerd met 
koningen, (christelijke) ridders en vrouwen250. Ook zouden ze een speciale relatie hebben met 
de wereld van magie en mythen. Niet alleen in de voorchristelijke wereld, maar ook lang 
daarna. In relatie tot dit thema is St. Joris het vaakst afgebeeld251. Deze heilige werd, in zijn 
mythische strijd tegen de draak, voorgesteld als zijnde gezeten op een wit paard. Hij zou de 
oorspronkelijke ‘ridder op het witte paard’ zijn, de belichaming van de galante held. Een 
ander dier op schilderijen was de eenhoorn, die al in de klassieke oudheid werd beschreven. 
Afgezien van de hoorn en de gespleten hoeven, werd dit fabeldier afgebeeld als een paard met 
een witte vacht.  
 Het gebruik en het afbeelden van paarden had dus ook een sterk religieus aspect. 
Omdat paarden zo’n belangrijke rol vervulden in het bestaan en functioneren van de 
menselijke samenleving, kregen ze ook een belangrijke rol in de Indo-Europese natuurreligies 

                                                 
247 Liedtke 1989, pag. 146. Dit standbeeld kon tot de dag van vandaag intact blijven, omdat men lang heeft 
gedacht dat het de eerste christelijke Romeinse keizer Constantijn voorstelde. 
248 M. de Vargas Machuca in 1619, geciteerd in Liedtke 1989, pag. 37:  
“As one spurs on a horse and leads it where he wants, 
so shall the rider lead the people according to his will”. 
249 Liedtke 1989, pag. 19. 
250 Pickeral 2006, pag. 229 en 231. 
251 Pickeral 2006, pag. 110 en 111. 
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en folklore. De rol, die paarden daarin vervulden was zeer divers. Deze kon uiteenlopen van 
toekomstvoorspeller, bemiddelaar tussen mens en goden, tot de godheid zelf: zie hiervoor § 
3.5.1. Toen men het paard eenmaal goed wist te berijden, kon er ook een hechte, persoonlijke 
band ontstaan tussen de berijder en zijn paard. Het paard kon een naam krijgen, werd tot 
metgezel, en werd soms zelfs als medemens gezien. Dit leidde er tevens vaak toe dat een 
paard met zijn ruiter-eigenaar, na diens dood, meebegraven of -gecremeerd werd, zodat hij 
zijn eigenaar ook in het hiernamaals van dienst kon zijn. Een dergelijke praktijk heeft bij de 
heidense Oost-Pruisische stammen tot halverwege de 13e eeuw kunnen voortbestaan (Patze 
1958, Hoffmann 2006). Bij het Verdrag van Christburg in 1249 werd het door de Duitse Orde 
verboden, omdat men het als een heidense gewoonte beschouwde: 
 “…ze [de Pruisen] hebben krachtig en trouw beloofd, dat zij zelf of hun erfgenamen in het 
 vervolg niet zullen vasthouden aan de heidense gebruiken bij het verbranden of begraven van 
 de doden met paarden of mensen of met wapens of kleding of welke andere kostbaarheden, of 
 bij welke overige dingen ook”.252  
In het aangrenzende Litouwen bleef deze gewoonte tot het eind van de 14e eeuw bestaan 
(Gimbutas 1963). 
  
2.8.5  Het paard als statussymbool  
 Ook in de christelijke tijd is de fascinatie voor de geestelijke en fysieke vermogens 
van het paard blijven bestaan. Voor een dier dat groot en sterk is, en dat zich desondanks liet 
onderwerpen door de mens. De krachtige symboliek, die van dit dier uitging, oefende een 
grote aantrekkingskracht uit op de mens ((Edwards 2012). Legio zijn de goede eigenschappen 
die men aan paarden toeschreef (Pickeral 2006, Edwards et al. 2012), en om die te 
verwoorden werd een scala aan superlatieven gebruikt. Deze zijn al uit de 15e en 16e eeuw 
bekend. “De meest voortreffelijke onder de dierlijke wezens”253 was ‘sterk als een olifant, 
dapper als een leeuw, snel als een hert, met de reuk van een hond, de kracht van een os, de 
liefde van een spaniël, de schranderheid van een slang en de schoonheid van een zwarte 
zwaan’254. Sommigen hielden het paard voor het meest intelligente en meest nobele dier, 
afgezien van de mens natuurlijk. De zoöloog T. Pennant (1776) was van mening dat “deze 
meest edele en nuttige viervoeter begiftigd is met elke eigenschap, die het dienstbaar kan 
maken aan de mensheid”255. Volgens zeggen, zouden de paarden van de hertog van Newcastle 
zó goed zijn opgevoed, “…dat zij behalve in spraak niet van met rede begaafde schepselen 
verschilden”256. 
 Paarden werden dus zowel gewaardeerd om waar ze materieel toe in staat waren als 
om wat ze symboliseerden. Hierdoor konden ze meer effect teweegbrengen dan andere 
dieren257. Dit gold met name voor de paarden van de elite, voor wie ze een kenmerkend 
attribuut waren. De elite beschouwde rijpaarden als essentiële statussymbolen (Edwards et al. 
2012). De adel was, als ruiterklasse, bij al zijn bezigheden verbonden én bezig met het paard, 
hetzij bij de oorlogvoering, bij parades en shows, bij sport en dressuur, hetzij tijdens de 
jacht258. Voor de adel was de paardrijkunst een vereiste en een onmisbare vaardigheid.. Jonge 
Engelse edellieden werden naar Italië of Frankrijk gestuurd, om zich te bekwamen in de 

                                                 
252 Hubatsch 1954, pag. 88: “…firmiter et fideliter promiserunt, quod ipsi vel heredes eorum in mortuis 
comburendis vel subterrandis cum equis sive hominibus vel cum armis seu vestibus vel quibuscunque aliis 
preciosis, vel eciam in aliis quibuscunque ritus gentilium de cetero non servabunt”. 
253 Curth 2012, pag. 217: “The most excellent of animal creatures”. 
254 Edwards 2012, pag.283. 
255 Pennant 1776, pag. 8: “…that this most noble and useful quadruped is endowed with every quality that can 
make it subservient to the uses of mankind”. 
256 Thomas 1983, pag. 101: “…that they wanted nothing of reasonable creatures, but speaking”. 
257 Edwards 2012, pag. 293. 
258 Edwards 2012, pag. 286. 
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paardrijkunst. Of rij-instructeurs werden speciaal uit Frankrijk betrokken. De adel wilde zich 
koste wat kost onderscheiden door het deskundig berijden van uitgelezen paarden. Het imago 
van een heer te paard was zó sterk, dat in Engeland veel leden van de adel pertinent 
weigerden zich per koets te laten vervoeren, in de periode na de introductie van dergelijke 
voertuigen in dat land259. Men reed liever nog de hele dag in de regen dan dat men zich per 
koets liet vervoeren. Dit laatste zou maar rieken naar verwijfdheid, en werd geacht zeker te 
leiden tot achteruitgang van de vaardigheid om paard te rijden.   
 Het goed kunnen berijden van paarden stelde de adel in staat om de kwaliteiten van 
paarden te gebruiken om een aura van weelde, macht en gezag om zich heen te creëren260. 
Louter het bezit van een paard duidde al op een zekere sociale status, en hielp de bezitter aan 
een bepaalde gewenste identiteit261. Een paard, welk dan ook, gaf niet alleen standing, maar 
paarden verschilden onderling evenzeer in sociale status als auto’s vandaag de dag262. In zijn 
Henry IV (Part I) liet Shakespeare prins Hal zeggen dat “[he will] know us by our horses” 
(“[hij zal] ons aan onze paarden kennen”). Hiermee bedoelde hij dat mannen, en hun 
kwaliteiten, beoordeeld werden aan de paarden die ze bereden263. Met zijn uitstraling voegde 
een paard een extra dimensie toe aan zijn eigenaar of ruiter. Als een edelman in het openbaar 
op zijn prachtige paard reed, was de aandacht van het publiek ook gericht op het paard met 
zijn fraaie ornamenten. De ruiter en het publiek speelden ieder bepaalde rollen in een vorm 
van sociaal theater264. In de toenmalige sterk hiërarchische maatschappij kon de ruiter op die 
manier zijn reputatie vergroten, en werd tevens aan het volk duidelijk gemaakt wie de macht 
in handen had. Deze iconografische invloed van paarden kon nog extra versterkt worden, 
wanneer een belangrijk edelman met zijn hele gevolg van honderden functionarissen en 
bedienden in een ruiterstoet aan het publiek voorbijtrok. De prachtige paarden, kleding, 
wapenrustingen en andere attributen moeten een onuitwisbare indruk op het publiek hebben 
gemaakt. Als twee vorstelijke personen met hun begeleidende ruiterstoeten bij elkaar op 
bezoek waren, leken dergelijke taferelen veel op het ritueel van vertoon, assertiviteit en 
wedijver, getoond door twee alfamannetjes in de dierenwereld265. Tijdens zo’n evenement 
werd veel tijd ingeruimd om de paarden van de vorsten en hun gevolg uitgebreid te tonen, en 
ook ieders bekwaamheid ze te berijden. Vaak werden dergelijke bijeenkomsten nog 
bekrachtigd met spectaculaire jachtpartijen. 
 Voor (gedomesticeerde) paarden werd en wordt vaak de benaming ‘edel’ gebruikt. 
Deze kwalificatie, die volgens Ritvo (1987)266 in Engeland met name in het begin van de 18e 
eeuw in relatie tot aristocratische sporten opgang maakte, sloeg niet alleen op de fysieke 
eigenschappen van paarden. De term had ook betrekking op de geestelijke eigenschappen, die 
men aan het paard toedichtte. In dit verband wordt vaak het Arabische paard genoemd, ook 
wel ‘arabier’ geheten. Dit ras gold en geldt als de verbeelding van ‘wilde schoonheid, 
romantiek en geestdrift’267. Het is veel gebruikt in de paardenfokkerij. Arabische hengsten 
hebben een grote genetische bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Engelse 
volbloed, de ‘thoroughbred’, die speciaal gebruikt wordt voor de rensport. Kon een 
individuele paardeneigenaar meerwaarde ontlenen aan het bezit van een bepaald prachtig 
paard, in het geval van de Engelse volbloed kon de hele natie prat gaan op het hebben kunnen 
fokken van een bijzonder paardenras. Op die manier konden paarden meehelpen om een 
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263 Flaherty 2012, pag. 307. 
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nationale identiteit (‘Englishness’) te vormen268, en een rol te spelen in politieke 
ontwikkelingen. Op dat laatste aspect zal in § 4.8, in relatie tot de Poolse konik, nog nader 
worden ingegaan. De uitstraling van de Engelse volbloed, in combinatie met zijn geldelijke 
waarde, benadrukt eens te meer de sociale status die paarden met name vroeger 
vertegenwoordigden. Omdat het vooral de adel was die paardreed en zich oefende in allerlei 
onderdelen van die kunst, verwees de kwalificatie ‘edel’ ook naar die bepaalde klasse269.  
 In het licht van het voorgaande, valt nu te begrijpen dat de kleine wilde paarden uit de 
Grote Wildernis door sommige waarnemers als lelijk en nutteloos beoordeeld werden. Op het 
grote publiek maakten ze kennelijk maar weinig indruk, gewend als men was om de 
schoonheid en uitstraling van rijpaarden te benadrukken en te adoreren. 
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3  Het ontstaan van een mythe  

3.1 Inleiding 
 Rond 1800 was er vrijwel een einde gekomen aan de historische verslagen over wilde 
en verwilderde paarden in Europa. In de loop van de 19e eeuw begon een nieuwe fase met 
betrekking tot het Europese wilde paard. Essentieel in deze fase is de Duitse houtvester en 
bosonderzoeker Julius Brincken. Hij bezocht het destijds door Rusland beheerde Bos van 
Białowieża en schreef een boek over de aard van dat bos, het beheer ervan en de planten- en 
dierenwereld daar. In dit boek vermeldde hij onder andere gegevens over het wilde paard dat 
er vroeger geleefd zou hebben. De gegevens die hij daarover neerschreef vormden op hun 
beurt in de 20e eeuw voor Tadeusz Vetulani de aanleiding en de basis om een fokexperiment 
te starten. Daaruit is later de zogeheten Poolse konik voortgekomen.  
  In dit hoofdstuk wordt eerst de politieke situatie in Polen-Litouwen in de 18e en het 
begin van de 19e eeuw besproken. Vervolgens worden de genoemde beschrijving door 
Brincken en de daarop uitgeoefende en uit te oefenen kritiek geanalyseerd. Daarna worden het 
uiterlijk en de leefwijze van het Europese wilde paard besproken. Aan de hand van die 
gegevens wordt bekeken in hoeverre er hier sprake is van mythevorming. 
 De beeldvorming rond het Europese wilde paard wordt behandeld in relatie tot de 
invloed van bepaalde culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen gedurende de 18e en 19e 
eeuw. Het betreft hier vooral de cultuurstroming van de Romantiek en ontwikkelingen op het 
(nieuwe) vakgebied van de paleontologie.  
 
3.2  De politieke ontwikkelingen in Polen-Litouwen, als achtergrond van Brinckens werk 
 De 18e eeuw werd in Polen gekenmerkt door het zeer uiteenlopende beleid van drie 
koningen, en verder door de dreiging die uitging van de machtige buurlanden. Deze factoren 
leidden uiteindelijk tot de volledige opdeling van het land270. 
 Met de dood van koning Jan Sobieski in 1696 begon in feite het verval van de 
onafhankelijke Poolse staat. Onder de Poolse adel en de verschillende geloofsrichtingen was 
in die tijd grote verdeeldheid ontstaan. Daardoor en door de economisch en cultureel 
verarmde positie van de bevolking begonnen buitenlandse machten als Frankrijk, Oostenrijk, 
Pruisen en Rusland zich steeds meer in Pools-Litouwse aangelegenheden te mengen. In deze 
soms chaotische situatie werd in 1699 door de sejm de Saksiche vorst August de Sterke tot 
koning gekozen. Nadat hij in 1702, tijdens de Zweedse bezetting van een groot deel van 
Polen, afgezet was en vervangen door een koning van eigen bodem, Stanisław Leszczyński, 
kwam hij in 1709 weer terug. August de Sterke was een bondgenoot van de Russische tsaar 
Peter de Grote. Laatstgenoemde had in die tijd in feite de macht in Polen-Litouwen in handen. 
 August de Sterke had trouwens weinig met Polen op, maar was feitelijk meer 
geïnteresseerd in het verwerven van grondgebied voor zijn familie. Om dit te verwezenlijken 
ontwierp hij al in 1732 een plan om Polen-Litouwen op te delen, waarbij Rusland, Pruisen en 
Oostenrijk ieder een bepaald deel zouden krijgen. Ook voor zichzelf reserveerde hij een groot 
deel. Omdat hij in 1733 stierf, werd dit plan voorlopig niet uitgevoerd. De troonsopvolging 
was een zaak die door buitenlandse machten werd geregeld. De Polen zelf kwamen er niet aan 
te pas. In 1735 werd de zoon van August de Sterke, August III, op de troon gezet. Deze vorst, 
die nóg minder met Polen op had dan zijn vader, kwam slechts zelden in Polen. Hij kwam er 
hooguit om te jagen en liet het regeren daar aan zijn vertegenwoordiger over, voorzover de 
andere buren dat toestonden. Aangezien de grootmachten Pruisen en Rusland het ook onder 
August III feitelijk voor het zeggen hadden in Polen, waren zij het ook die beslisten over de 
nieuw te benoemen koning. In 1764 werd Stanisław August Poniatowski, afkomstig uit een 

                                                 
270 Anstadt 1965, pag. 124 ff. 
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van de grote Poolse adellijke families, tot koning benoemd. Anders dan Pruisen en Rusland 
hadden verwacht, ging Poniatowski echter voortvarend te werk, waarbij hij allerlei 
progressieve, maatschappelijke veranderingen tot stand probeerde te brengen. De politiek van 
Poniatowski, de toenemende spanningen binnen Polen en de groeiende macht van Rusland 
waren er de oorzaak van dat Rusland en Pruisen in 1772 ertoe overgingen om delen van 
Polen-Litouwen in bezit te nemen. Dit gebeurde met (aarzelende) medewerking van 
Oostenrijk. Polen verloor bij deze eerste deling een kwart van zijn grondgebied (zie Afb. 10). 
Deze deling had directe gevolgen voor de bezittingen van de familie Zamoyski, aangezien 
daardoor het majoraat van Zamość doormidden gedeeld werd (Orłowski 1963, Matławska 
1991). Het grootste deel, waarin onder andere Zwierzyniec en Zamość lagen, kwam onder 
Oostenrijks bestuur, het andere deel bleef bij Polen. Vanaf dat jaar had het majoraat dus te 
maken met twee vormen van bestuur, hoewel het in zijn geheel nog steeds bezit bleef van de 
familie Zamoyski.  
 
   
 

 
 
Afb. 10. Polen-Litouwen, na de eerste deling in 1772 (gewijzigd naar Gieysztor et al. 1979)   
― · ― · ―    buitengrens van Polen-Litouwen, vóór de deling 
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         grens tussen Polen en Litouwen 
 
 Ondanks deze belangrijke verkleining van het Pools-Litouwse grondgebied, ging 
Poniatowski gestaag verder met zijn hervormingsplannen. Hij bracht belangrijke 
verbeteringen tot stand op bestuurlijk, justitieel en financieel gebied. Ook hervormde hij het 
leger, waardoor hij een steeds steviger greep op het landsbestuur kreeg. In de twintig jaar na 
de eerste deling gebeurde in Polen meer voor de ontwikkeling en stabilisering van het land 
dan in de voorgaande tweehonderd jaar271. Er werd verder gewerkt aan onderwijsvernieuwing, 
verlichting van de lijfeigenschap, erkenning van burgerrechten en de uiteindelijke afschaffing 
van het zogeheten ‘liberum veto’. Dit was het persoonlijke recht van iedere edelman zijn veto 
in de sejm uit te spreken. Al deze hervormingen mondden in 1791 uit in de vaststelling van de 
nieuwe grondwet, een voor die tijd in Europa zeer vooruitstrevende staatsregeling. Met name 
Rusland kon zich niet vinden in deze nieuwe grondwet, aangezien het onder de oude 
grondwet meer macht in Polen-Litouwen kon uitoefenen. Dit leidde ertoe dat Rusland, 
gesteund door de oppositionele Poolse adel, met geweld Polen binnenviel om daar zijn gezag 
te herstellen.  
 Nadat ook Pruisen zich ermee was gaan bemoeien, werd in 1793 door Rusland en 
Pruisen besloten tot een tweede deling van Polen. Deze tweede deling bracht in Polen een 
volksopstand teweeg, waarbij geprobeerd werd het land gewapenderhand te heroveren. Het 
verzet mocht echter niet baten en in 1795 besloten Pruisen en Rusland Polen-Litouwen 
volledig op te delen. Pruisen verwierf de westelijke delen, inclusief Warschau, en Rusland de 
oostelijke delen, inclusief het Bos van Białowieża. Tot de Russische Revolutie in 1917 zou dit 
bosgebied het jachtterrein van de Russische tsaren vormen. Oostenrijk kreeg gebieden in het 
zuiden, inclusief Krakau. Poniatowski moest aftreden en de adel herkreeg zijn oude rechten. 
Tot het einde van de Eerste Wereldoorlog bleef Polen verdeeld onder zijn machtige buren. 
Van 1807 tot 1813 heeft in Centraal-Polen nog wel het ‘hertogdom Warschau’ bestaan, met 
een zekere mate van zelfstandigheid. Hiertoe behoorden ook Zamość en Zwierzyniec. Dit 
hertogdom was door Napoleon Bonaparte welwillend gecreëerd, als dank voor de door Polen 
aan Frankrijk verleende hulp in de oorlog tegen Rusland en Pruisen. Na de nederlaag van 
Napoleon bij de veldtocht naar Moskou (juni tot december 1812) werd dit hertogdom in 1813 
door Pruisen en Rusland bezet en opgeheven. Na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo 
ging het in 1815, met een geringer oppervlak, verder als ‘Congres-Polen’. Het lag geheel in de 
invloedsfeer van Rusland. Na de Poolse opstand van 1830/1831 werd het in 1831 geheel bij 
Rusland gevoegd en verloor daarmee zijn, voorheen betrekkelijke, zelfstandigheid. Ook 
Zamość en Zwierzyniec kwamen toen bij Rusland. 
 
In 1772 werd Oost-Galicië (waartoe ook ZO-Polen behoorde) bij Oostenrijk ingelijfd. De 
Galicische adel hoopte dat Galicië “op de Hongaarse manier” (“nach dem ungarischen Fuß”) 
geregeerd zou gaan worden272. Dit hield in dat de adel dezelfde rechten en privileges moest 
krijgen als de Hongaarse adel. In Wenen was men echter van plan dit “auf dem deutschen 
Fuß” te gaan doen, wat inhield dat een nieuw systeem van bestuur en belastingheffing werd 
ingevoerd. Kort na de annexatie van Oost-Galicië maakte keizer Josef II in 1773 een reis van 
zes weken door dit gebied om het nieuw verworven land in ogenschouw te nemen. Galicië 
vormde, economisch gezien, al lange tijd de meest achterlijke streek van Polen (Orłowski 
1963, Kieniewicz 1969). Dit was vooral het gevolg van de machtige positie van de adel daar 
en de slechte, uitzichtloze sociale situatie van de lijfeigen boerenbevolking. Al vóór de reis 
van Josef II waren berichten over de positie van de boerenstand in Galicië in Wenen bekend 
geworden: 
                                                 
271 Anstadt 1965, pag. 140. 
272 Von Mises 1902, pag. 31. 
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 “De boer, een geboren slaaf van zijn heer en tevens een slaaf van de door zijn heer aangestelde 
 pachter (die of een kleine edelman is of een jood) bezit niets zelf, maar beschikt ook niet over 
 zichzelf, hetgeen zijn heer naar eigen goeddunken kan doen, zodanig dat zelfs een opzettelijke 
 doodslag van een onderdaan meestal straffeloos kan worden begaan of, als er al gerechtigheid 
 plaats vindt, wordt deze met 30 mark bestraft ”.273 
Ook Josef II ervoer dit en raakte overtuigd van een noodzakelijke landbouwhervorming in dit 
gebied. Tijdens zijn inspectiereis schreef hij aan zijn moeder: 
 “De boer is een ongelukkige, die slechts zijn menselijke gestalte heeft en zijn fysieke 
 leven”.274 
Na zijn reis door Galicië heeft Josef II veel werk gemaakt van de landbouwhervormingen in 
dit gebied. Het principe van deze hervormingen vormde het opheffen van de lijfeigenschap en 
tevens de opdeling van de adellijke landgoederen in kleinere stukken boerenland. Deze 
stukken land moesten eigendom worden van de boeren zelf. De hervormingen gingen gepaard 
met de invoering van een belasting op landbouwinkomsten, de zogeheten ‘Steuer- und 
Urbarialregulierung’275. Voor deze belasting werd van alle gronden opgemeten wat hun 
oppervlakte was, en wat en hoeveel ze opbrachten. De nieuwe belasting moest uniform naar 
de grootte en potentiële opbrengst van de grond geheven worden. Met dit systeem waren op 
staatslanderijen, elders in Oostenrijk, al goede ervaringen opgedaan. Er werd een actief 
kolonisatiebeleid gevoerd, waarbij duizenden, voornamelijk Duitse boeren in Galicië werden 
gevestigd, daarheen gelokt met gunstige voorwaarden. Dit was nodig omdat veel autochtone 
boeren gevlucht waren om aan de vernederende onderdrukking van de adellijke 
grootgrondbezitters te ontkomen. Hierdoor was er een tekort aan arbeidskrachten ontstaan.  
 De hervormingen, hoe goed ook bedoeld, waren echter in de praktijk moeilijk 
uitvoerbaar. Ze stuitten niet alleen op weerstand bij de gevestigde adel, wat te begrijpen valt, 
maar ook bij de boerenbevolking. De landbouwhervorming bleek vele gebreken te vertonen. 
Niet alleen was het bepalen van de afmetingen van de landerijen en de grootte van hun 
opbrengst te onzorgvuldig en in te korte tijd (± 4 jaar) uitgevoerd. Hierdoor waren er veel 
fouten gemaakt en waren de uitkomsten onbetrouwbaar. Ook was er veel bezwaar tegen de 
vaste belasting, aangezien de opbrengsten van de landbouwgrond aan wisselingen onderhevig 
waren. Van de toegenomen onrust en verslechterde economie, vanwege de hervormingen, 
wilde Josef II aanvankelijk niets weten. Pas toen hij een brandbrief276 van een anonieme 
edelman uit de omgeving van Zamość kreeg 277, is hij ertoe overgegaan de 
hervormingsplannen af te blazen. Niet alleen de belabberde economische situatie moet hem 
duidelijk zijn geworden, maar tevens moet hij bevreesd zijn geweest dat de economische 
chaos de aanleiding kon gaan worden voor een opstand. De opstand waar hij bang voor was, 

                                                 
273 Von Mises 1902, pag. 37:  “Der Bauer, ein geborener Sclave seines Herrn und zugleich ein Sclave des von 
seinem Herrn bestellten Pachters (der entweder ein kleiner Edelmann oder ein Jud ist) hat nichts Eigenes, auch 
nicht einmal seine Person, mit welcher der Herr nach Gutbefinden disponirt, so dass sogar ein Homicidium 
dolosum des Unterthans meistentheils impune ausgeübt, oder wenn ja noch eine Gerechtigkeit stattfindet, mit 30 
Mark bestraft wird“.  
274 Von Mises 1902, pag. 38 : “Le paysan est un malheureux, qui n’a rien que la figure humaine et la vie 
physique“. 
275 Von Mises 1902, pag. 74. 
276 Łoziński 1872, pag. 129-132. Deze brief was gedateerd op 15 december 1789. 
277 Deze edelman omschreef zichzelf als een “bejaard man van 80 jaar” (“senex octuagenarius”). Wie deze 
persoon was is nooit duidelijk geworden. De toenmalige (10e) majoraatsheer van Zamość was Andrzej Zamoyski 
(1717-1792), die op dat ogenblik ongeveer 72 jaar was. De edelman beklaagde zich over de toegenomen 
belasting over de opbrengst. Die bedroeg voorheen 12 procent over de werkelijke opbrengst, maar diende later 
meer dan 30 procent over de denkbeeldige opbrengst te zijn (“Cum solvebamus ante Majestati Vestrae ex  
proventu realiter vero 12 pro Cent., nunc ex proventibus imaginatis plusquam 30 pr. Cent. solvere debemus”).  
De handel werd met de dag slechter (“Commercium in dies deperit”), vanwege allerlei economische misstanden.  
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en waar de edelman in zijn brief naar verwees, was op dat ogenblik in Brabant aan de gang278. 
In februari 1790 werd officieel besloten de hervormingsplannen te staken. 
 De verslechterde economische situatie in de jaren ’70, ’80 en ’90 van de 18e eeuw had 
zijn weerslag op het functioneren van het majoraat van de familie Zamoyski, en daarmee op 
dat van de dierentuin in Zwierzyniec. Deze jaren vormden de laatste fase in het bestaan van 
het Europese wilde paard. 
 
3.3  Brinckens beschrijving van het Bos van Białowieża en het Europese wilde  
paard   
 Julius Brincken279, de man die hier centraal staat, werd in 1789 in Blankenburg 
(deelstaat Sachsen-Anhalt, Duitsland) geboren. Aangezien zijn vader, die ‘Kammerrat’ 
(‘raadsheer aan het hof’) in Brunswijk was, een baan in de bosbouw voor hem op het oog had, 
volgde hij van 1805 tot 1807 een bosbouwopleiding. Na die studie werd hij als 
bosbouwassistent bij zijn vader aangesteld, om uiteindelijk in 1811 houtvester (‘Oberförster’) 
in Westfalen te worden280. In die periode ontstond het verwijt dat hij met de vijand, de 
Fransen, zou hebben gecollaboreerd. Weliswaar heeft hij zich hiervoor kunnen 
rechtvaardigen, maar door zijn botte gedrag verwierf hij zich steeds weer vijanden. Na in 
1814 als ‘Ausländer’ (‘buitenlander’) uit Pruisische staatsdienst te zijn ontslagen, heeft hij 
tijdelijk nog een leidende functie in Braunschweig kunnen bekleden. Hij heeft er echter nooit 
een definitieve aanstelling kunnen verwerven. 
 In 1818 werd hij door de staatsraad van het toenmalige Congres-Polen gevraagd in 
Warschau de technische leiding op zich te nemen van de bosbouwinstellingen en de 
reorganisatie van het bosbeheer. Tevens werkte hij mee aan de stichting van een 
bosbouwacademie in Marymont, bij Warschau, waar hij zelf ook les ging geven. Ook werkte 
hij mee aan de stichting van het Poolse bosbouwtijdschrift Sylwan, waarvan hij redacteur was. 
Vanwege zijn goede betrekkingen met het Russische hof, verkreeg hij enkele opdrachten van 
de tsaar. Zo publiceerde hij in 1826 een boek over het Bos van Białowieża (‘Mémoire 
descriptif sur la forêt impériale de Białowieża en Lithuanie’) en in 1833 een verhandeling 
over de bebossing van de Zuidrussische steppen (‘Ansichten über die Bewaldung der Steppen 
des europäischen Rußlands’). Hoewel hij naast Duits en Frans ook de Poolse taal beheerste en 
met een Poolse getrouwd was, maakte hij onder de Polen diverse vijanden. Al korte tijd na 
zijn aanstelling kwamen er klachten uit bosbouwkringen over de frauduleusheid van de door 

                                                 
278 De opstand waar de edelman naar verwees is die welke op dat ogenblik plaats vond in Brabant (België): 
“Tunc quod Deus avertat, Galicianos ad prospiciendum saluti propriae violenter compulsos Majestas a ministris 
male informata intuebitur ut Rebelles, et sanguis Gallicianorum cum eadem effundetur crudelitate, quae nunc 
Brabantinos prosequitur” (“Dat God dan verhoede, dat de Keizer, slecht ingelicht door zijn ministers, de 
Galiciërs, die gedwongen zijn om met geweld voor hun eigen heil te zorgen, als rebellen zal beschouwen, en dat 
het bloed van de Galiciërs wordt vergoten met dezelfde wreedheid, als welke nu de Brabanders achtervolgt”). In 
Brabant, dat met de Zuidelijke Nederlanden een deel vormde van Oostenrijk, heeft in 1789 en 1790 een opstand 
gewoed. In oktober 1789 werd het Oostenrijkse leger bij Turnhout verslagen door de opstandelingen 
(Vanhemelryck & Verbesselt 1990).  
279 De officiële naam van Brincken is ‘Karl Albrecht Julius von den Brinken’. Als zodanig is hij vermeld in 
officiële akten van de stad Blankenburg (H. Wegner, Museum Kleines Schloß, Blankenburg 2010, in litt.; zie 
ook Jarck 1996, pag. 102). In de literatuur over zijn werk wordt zijn naam op diverse manieren gespeld. Zowel 
‘Brinken’ , ‘von den Brinken’, ‘von Brinken’ en ‘de Brinken’, als ‘Brincken’, ‘von den Brincken’, ‘von 
Brincken’ en ‘de Brincken’. Ook worden diverse uiteenlopende voornamen gehanteerd. Soms wordt ook nog de 
titel ‘baron’ toegevoegd, een titel die hem in 1823 door de Poolse adel is verleend. In bibliotheekcatalogi wordt 
hij meestal vermeld onder de auteursnaam ‘Brincken, J.’. In zijn boek over het Bos van Białowieża ondertekende 
hij zijn dankwoord aan tsaar Nicolaas I met ‘Brincken’. Om deze twee redenen zal zijn naam hier gemakshalve 
ook als ‘Brincken’ worden geschreven. 
280 Kremser 1990, pag. 687 ff. 
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hem gevoerde financiële administratie281. Brincken onderdrukte deze kritiek door, hem niet 
welgevallige, personen te ontslaan. Hij benoemde er Duitsers voor in de plaats. 
 Na het uitbreken in Polen van de novemberopstand van 1830, gericht tegen Rusland, 
was Brincken niet meer in staat de vele kritiek te weerstaan. Op 1 januari 1831 werd door een 
aantal gezaghebbende bosbouwers een vlugschrift gepubliceerd met een reeks van klachten 
ten aanzien van de persoon Brincken en zijn ongunstige invloed op het beheer van de Poolse 
bossen. Als kritiek werden onder andere genoemd: het inzetten van (staats)beambten voor 
privé doeleinden, privé verkoop van grove-dennenzaad, toebehorend aan de staat, en 
eigenbelang en misbruik in zijn functie bij het tijdschrift Sylwan. Nog diezelfde maand werd 
een gerechtelijk onderzoek uitgevoerd dat de verwijten aan het adres van Brincken 
bevestigde. Eind januari werd hij tijdelijk uit zijn functie gezet, met inhouding van zijn 
salaris. Voor hij uiteindelijk in maart 1831 Congres-Polen verliet, publiceerde hij nog een 
vlugschrift, waarin hij zich verdedigde tegen de aan hem gerichte verwijten. Hierin omschreef 
hij zijn tegenstanders als “kwaadsprekers, verklikkers, lasteraars, schotschriftschrijvers, 
domkoppen, lieden met een bekrompen verstand”282. Gezien de opeenvolging van de politieke 
gebeurtenissen in 1830 en 1831, in relatie tot Brincken, lijkt het er sterk op dat Brincken zich 
vóór de opstand verzekerd wist van de bescherming van de Russische machthebbers283. 
Waarschijnlijk kon hij alleen op die manier de openlijke kritiek aanvankelijk weerstaan. Toen 
de opstand eenmaal uitgebroken was, op 29 november 1830, en het Russische gezag 
vervolgens afbrokkelde284, zagen Brinckens critici hun kans schoon. Op 25 januari werd tsaar 
Nicolaas I formeel door de sejm afgezet. Eind januari werd Brincken in een rechtszaak 
veroordeeld en twee maanden later verliet hij het land.  
 Door interne politieke tegenstellingen in Congres-Polen en het uitblijven van steun uit 
het buitenland, kwam de opstand in oktober 1831 ten einde. Nadat de opstand neergeslagen 
was, en Congres-Polen geheel bij Rusland was gevoegd, keerde Brincken terug. Hem werd 
door de tsaar eerherstel verleend, met uitbetaling van achterstallig salaris. Hij keerde evenwel 
niet terug in zijn vorige functie. Na in 1833 zijn onderzoek naar de bebossing van de 
Russische steppen te hebben gepubliceerd, ging hij het jaar daarop met pensioen. Hij stierf in 
1846 in Warschau.   
 
Vóór Brincken in 1826 zijn boek over het Bos van Białowieża285 publiceerde286, bezocht hij 
dit bosgebied tweemaal. De eerste keer in september 1821 en de tweede keer in februari 
1823287. Beide keren ging het hem hoofdzakelijk om de jachtpartij, waar hij aan mocht 
deelnemen. Van beide deed hij uitgebreid verslag. Tijdens die bezoeken moet hij toen een 

                                                 
281 Daszkiewicz et al. 2004, pag. 23. 
282 Daszkiewicz et al. 2004, pag. 23: “potwarców, denuncjantów, oszczerców, paszkwilantów, ignorantów, 
ograniczone rozumy”. 
283 Hoe bevoorrecht Brincken was, moge blijken uit het feit dat hij “met speciale toestemming” (“avec une 
permission spéciale”) van tsaar Nicolaas I in het Bos van Białowieża mocht jagen (Brincken 1826, in zijn 
‘Avant-Propos’). Dit bosgebied was het privé-jachtterrein van de Russische tsaren en een dergelijke 
toestemming werd zelden verleend. Brincken droeg zijn boek dan ook met de grootste eerbied op aan deze tsaar.  
284 Gieysztor et al. 1979, pag. 380 ff. 
285 De Poolse benaming voor dit bos is ‘Puszcza Białowieska’. Het hierin gebruikte woord ’puszcza’ 
(‘wildernis’) duidde volgens Samsonowicz (1989, pag. 73) vroeger altijd op “uitgestrekte en moeilijk 
toegankelijke boscomplexen” (“…’puszcza’ oznaczała zawsze rozległe i trudno dostępne kompleksy leśne…”), 
en “de in dergelijke maagdelijke bossen voorkomende dichte boomgroei onderdrukte de grasgroei….” (“W 
takich dziewiczych lasach zawarte gęstwiny tłumiły roślinność trawiastą….”). Zowel Jarocki en De Ronca (in 
Daszkiewicz et al. 2004, pag. 126 respectievelijk pag. 145), Naruszewicz (in Samojlik 2005, pag. 39) als 
Hedemann (1939) gebruikten de benaming ‘puszcza’ voor het Bos van Białowieża. 
286 Het voorwoord in het boek is gedateerd op 29 april 1826. 
287 Brincken 1826, pag. 87. 
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goede indruk van het karakter van het bos hebben verkregen en er het een en ander over 
gehoord hebben.   
 Gedurende de 18e eeuw waren door anderen al enkele kleine deelonderzoeken in dit 
bosgebied gedaan. Het boek dat Brincken over dit bos geschreven heeft geldt als een eerste 
poging tot uitgebreide wetenschappelijke beschrijving van de verschillende aspecten ervan. 
Niet alleen hierdoor is zijn boek bekend geworden, maar ook vanwege het feit dat het in het 
Frans was geschreven. Dit was een taal die toen in Europa veel gesproken werd. Brincken 
erkende het unieke karakter van het Bos van Białowieża, als laatste grote oerbos van Europa 
en tevens standplaats van de zeldzame wisent. Als gestudeerd bosbouwer, gewend aan door 
de mens beheerde cultuurbossen, sprak hij zijn verwondering uit over de aard van deze bossen 
en de, in zijn ogen, primitieve bevolking: 
 “Het grote bos……vormt een ononderbroken massa van 52 km lengte bij een breedte van 45 
 km en een omtrek van 187 km”.288 
 “Het grote bos dat wij hebben geprobeerd te schetsen, biedt een vegetatie, waarop (zoals 
 wij in het algemeen al hebben aangeduid) de cultuur van Europa en bijgevolg de rationele 
 bosbouweconomie nog niet de minste invloed hebben uitgeoefend. Men ziet er overal de 
 verschillende soorten inheemse bomen op hun specifieke standplaatsen groeien en in wilde 
 staat gedijen, oud worden en omvallen om plaats te maken voor hun opvolgers. Tevergeefs zal 
 men er keurige, met de bijl verzorgde bossen zoeken, dichte verjonging of keurig geordende 
 aanplant, wat elders de trots van de bosbouwer is…… 
 Terwijl de historicus er de laagste vorm van civilisatie waarneemt, waarin een land zich kan 
 bevinden, of wat het zou worden in geval van algehele emigratie: de bosbouwer ziet er met 
 belangstelling hoe zonder hulp van de mens de natuur de bossen beheert, hoe zij zaait, doet 
 groeien, vernietigt en hoe de resten van dode bomen het begin vormen van nieuwe 
 generaties”.289 
 “Deze bossen vormen immer dichte massieven, waar men slechts met moeite in door kan 
 dringen. Naast de obstakels die de vele struiken opleveren, ziet men zich duizendmaal 
 tegengehouden door grote boomstammen, die op de grond liggen en overwoekerd zijn door 
 doornstruiken”.290 
  
Het boek dat hij over het bos schreef, deelde hij in in vier hoofdstukken. Deze zijn 
achtereenvolgens genaamd: ‘Topographie’, ‘Végétation’, ‘Animaux’ en ‘Administration’ 
(‘Streekbeschrijving’, ‘Vegetatie’, ‘Dieren’ en ‘Beheer’). In het hoofdstuk ‘Topographie’ 
beschreef hij de geografische ligging, de bodem, de wateren en de dorpen in en om het 
bosgebied. Ook vermeldde hij de indeling en afmetingen van de boswachterijen, waarin het 
gebied was ingedeeld. In ‘Végétation’ beschreef hij de plantensoorten die in het bos groeiden, 
en met name de bomen die het bos vormden. Verder het karakter van het bos, waar en hoe de 

                                                 
288 Brincken 1826, pag. 3 : “La grande forêt……forme une masse non interrompue de 7 milles de longueur, sur 
une largeur de 6 et dont le circuit est de 25 milles géographiques” .  1 (geografische) mijl is 7 werst. 1 werst is 
1068 m. 
289 Brincken 1826, pag. 18 : “La grande forêt que nous avons essayé d’esquisser, présente une végétation, sur 
laquelle (comme nous l’avons déjà indiqué généralement), la culture de l’Europe et par conséquent l’économie 
forestière raisonnée, n’ont pas encore exercé la moindre influence. 
On y voit partout les différentes essences d’arbres indigènes suivre leur sol, croître et végéter en état sauvage, 
vieillir et tomber pour faire place à leurs descendans. En vain y chercherait-on des bois nettoyés soigneusement 
par la hâche, des sémis épais ou des plantations bien rangées, ailleurs l’orgeuil du forestier…… 
Tandis que l’historien y observe le plus bas dégré de culture, où puisse se trouver un pays, ou ce qu’il 
deviendrait dans le cas d’une émigration universelle: le forestier y voit avec intérêt, comment sans le secours de 
l’homme la nature aménage les forêts, comment elle sème, élève, détruit, et comment les débris des bois morts 
servent de berceau aux nouvelles generations”. 
290 Brincken 1826, pag. 29 : “Ces bois forment toujours des massifs épais, où l’on ne peut pénétrer qu’avec 
difficulté. Outre les obstacles que présente la multiplicité des arbustes, on se voit mille fois arrêté par de grands 
troncs d’abres [ = d’arbres] couchés et enveloppés de ronces et d’épines”. 
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bomen groeiden, wat voor afmetingen ze konden bereiken, en welke factoren schade konden 
toebrengen aan bomen. In ‘Animaux’ beschreef hij de diersoorten die destijds en daarvóór in 
het bos voorkwamen. Hierin behandelde hij onder andere uitgebreid de wisent en de eland en 
de manier waarop er op ze gejaagd werd. Ook beschreef hij de jachten die hij zelf in 1821 en 
1823 daar had meegemaakt. In ‘Administration’ beschreef hij het gevoerde beheer van de 
bossen en van het wild. Uiteindelijk gaf hij zijn visie hierop en gaf hij aan welke 
veranderingen er naar zijn mening doorgevoerd moesten worden. 
 In het hoofdstuk ‘Animaux’ staat de beschrijving van het wilde paard, welke hieronder 
weergegeven wordt (de tussen haakjes vermelde getallen verwijzen naar de in het boek en 
hier, na de beschrijving, afgedrukte voetnoten): 
 “Het is nog geen eeuw geleden dat het wilde paard (Equus sylvestris) dit bos bewoonde; 40 
 jaar geleden zag men hem nog, hoewel zelden, in de noordelijke delen van Litouwen. 
 Verschillende middeleeuwse schrijvers (10) vermelden wilde paarden in Litouwen, Polen en 
 zelfs Pruisen. Czacki (11) heeft voor ons een Litouwse wet bewaard, die een correctionele 
 straf vaststelt voor degene die illegaal een dergelijk paard zou hebben gedood. 
 Een zekere Micinski (12) stalmeester van koning Zygmunt August vertelt, dat men in zijn tijd 
 een poging deed, die tot doel had het wilde paard te temmen. Men liet een jong paard vangen, 
 dat men in de koninklijke stoeterijen plaatste, waar het werd grootgebracht; het paarde met 
 huispaarden en dit nieuwe ras behield enkele kenmerken van zijn primitieve karakter zelfs in 
 de tweede generatie. Gratien de Burgo (13) zag wilde paarden in het park van hertog Albrecht 
 van Pruisen; hij beschreef ze als klein, schichtig, lelijk, en ongeschikt voor het zadel. Dit dier 
 kon niet worden betrokken bij het werk van de mens en als men er op jaagde, was dat 
 uitsluitend om zijn vlees, dat de bewoners van deze gebieden nogal waardeerden. Deze 
 beschrijving stemt overeen met die welke Tacitus (14) en Caesar (15) ons van het wilde paard 
 van Germanië geven. Maar er zijn andere schrijvers, bijvoorbeeld Stella (16), die dit paard 
 beschrijven als mooi en beweeglijk. In Duitsland gaat de kennis over het wilde paard terug tot 
 de 8e eeuw, de tijd waarin Bonifatius de bekeerde heidenen het gebruik van het vlees van dit 
 dier verbood. De uitroeiing van deze viervoeter in Litouwen werd uitgevoerd door mensen die 
 de jonge dieren vingen en de oudere dieren bejaagden. De laatste die men ving werden 
 getransporteerd naar het grote park van graaf Zamoyski bij de stad Zamość, waar men ze 
 tamelijk lang met het wild hield, maar aangezien ze van geen enkel nut waren, werden ze 
 ongeveer twintig jaar geleden gevangen, om ze uit te delen aan boeren291. Men beweert, dat 
 men vandaag nog dit ras onder de paarden van de boeren kan herkennen. We betreuren het dat 
 we er geen exacte beschrijving van bezitten (17). 
 (10) Herberstein Com: rer: Moscov; Miechov Sarmat: europ; Stella Antiq. Borus: etc. 
 (11) Loco cit: [dit is: O litewskich i Polskich Prawach, w Wilnie, 1801] 
 (12) o Swierzopach i Ograch, 1570. 
 (13) Vita Commendoni Card, cap: XIII, p. 183. 
 (14) De mor: German: c. 6. 
 (15) De bello gallico, L. 7. c. 8. 
 (16) Antiq: Borus. 
 (17) Men zegt dat ze allemaal een grijze kleur hadden, met een zwarte streep langs de rug”.292 

                                                 
291 Dit zou dus omstreeks 1806 moeten zijn gebeurd. Later worden door andere auteurs andere jaartallen 
genoemd. Zo hield Vera (1985, pag. 13) het op ‘omstreeks 1800’, Vera et al. (2001, pag. 53) op ‘1808’, Slob 
(1966, pag. 7) op ‘ca. 1810’, Antonius (1942, pag. 32) op 1812, Volf (1978, pag. 119) op 1812 / 1813, Groves 
(1974, pag. 69) op ‘1814’ en Antonius (1936, pag. 191) op 1810-1815. Dit ondanks het feit dat Brincken in feite 
de enige bron voor deze gebeurtenis is. Slechts enkelen (zoals bv. Pruski 1959, pag. 21) citeerden Brincken wat 
dit betreft correct. 
292 Brincken 1826, pag. 49, 50 : “Il n’y a pas encore un siècle que le Cheval sauvage (Equus sylvestris) habitait 
cette forêt; il y a 40 ans qu’on le voyait encore, quoique rarement dans les parties septentrionales de la Lithuanie. 
Plusieurs écrivains du moyen âge (10) font mention des Chevaux sauvages de la Lithuanie, de la Pologne et 
même de la Prusse. Czacki (11) nous a conservé une loi lithuanienne qui fixe une peine correctionnelle pour 
celui qui aurait illégalement tué un pareil Cheval.  
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Met deze mededelingen van Brincken hebben we nu alle vermeldingern en zegslieden 
beschikbaar betreffende het voorkomen van wilde paarden in Polen-Litouwen in de 18e eeuw. 
In Afb. 11 worden vermeldingen en gebeurtenissen hieromtrent uit de tweede helft van de 18e 
eeuw op een tijdbalk weergegeven, om duidelijk te laten zien hoe ze in die tijd te plaatsen 
zijn. Hierna wordt aan de hand van de kritiek op Brincken nagegaan hoe die gebeurtenissen al 
of niet met elkaar in verband te brengen zijn.  
 

 
 
Afb. 11. Tijdbalk, waarop vermeldingen van auteurs en uit archieven weergegeven zijn. Ze betreffen 
het vóórkomen van wilde paarden in Polen-Litouwen in de tweede helft van de 18e eeuw. Voor nadere 
uitleg wordt naar de tekst verwezen. 
 

                                                                                                                                                         
Un certain Micinski (12) écuyer du Roi Sigismond Auguste raconte, qu’on fit dans son temps un essai qui avait 
pour but d’apprivoiser le Cheval sauvage. On en fit attraper un jeune que l’on plaça dans les haras royaux où il 
fut élevé; il s’accoupla avec des chevaux domestiques et cette nouvelle race conserva quelques marques 
distinctives de son caractère primitif  jusques dans la seconde génération. Gratien de Burgo (13) vit des Chevaux 
sauvages dans le parc de Duc Albert de Prusse; il les décrit petits, ombrageux, difformes et inaptes à la selle. Cet 
animal ne pouvait être associé aux travaux de l’homme et si on le chassait c’était uniquement pour sa viande que 
les habitans de ces contrées estimaient assez. Cette description s’accorde avec celle que nous donnent Tacite (14) 
et César (15) du Cheval suavage de la Germanie. Mais il y a d’autres écrivains p.e. Stella (16) qui décrivent ce 
Cheval beau et agile. En Allemagne, les notions sur le Cheval sauvage remontent jusqu’au 8ème siècle, époque où 
Boniface défendit aux payens convertis l’usage de la viande de cet animal. La desctruction de ce quadrupède en 
Lithuanie fut effectuée par les hommes qui attrapaient les jeunes et chassaient les vieux. Les derniers qu’on 
attrapa furent transportés dans le grand parc du Comte Zamoyski près de la ville de Zamość, où on les entretint 
assez long-temps avec le gibier, mais comme ils n’étaient d’aucune utilité, on les fit attraper il y a environ vingt 
années, pour les distribuer aux paysans. On prétend, qu’on peut encore aujourd’hui reconnaître cette race parmi 
les chevaux des paysans. Nous regrettons de ne pas en posséder une description exacte (17). 
(10) Herberstein Com: rer: Moscov; Miechov Sarmat: europ; Stella Antiq. Borus: etc. 
(11) Loco cit: 
(12) o Swierzopach i Ograch, 1570. 
(13) Vita Commendoni Card, cap: XIII, p. 183. 
(14) De mor: German: c. 6. 
(15) De bello gallico, L. 7. c. 8. 
(16) Antiq: Borus. 
(17) On dit qu’ils étaient tous d’une couleur grise, avec une ligne noire le long du dos”.  
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3.4  Kritiek op de beweringen van Brincken  
 In het zelfde jaar waarin Brincken zijn boek publiceerde, verscheen de eerste recensie 
ervan in het novembernummer van het literair-wetenschappelijke maandblad Dziennik 
Warszawski. Deze recensie werd het jaar daarop integraal overgenomen in het 
bosbouwtijdschrift Sylwan, voorzien van voetnoten van de hand van (niet bij naam genoemde) 
recensenten van zowel Dziennik Warszawski als Sylwan. Ook Brincken zelf gaf in dat zelfde 
artikel in enkele voetnoten, op een enigszins kortaffe manier, commentaar op de recensie 
(Anonymus 1827)293. Deze recensie van het boek is in feite een bespreking ervan, met hier en 
daar wat milde kritiek. Omvangrijkere en meer diepgaande kritiek op het boek verscheen pas 
in de jaren 1829 en 1830, en wel van de hand van Górski294, Jarocki295 en De Ronca296. Hun 
kritiek is weergegeven in Daszkiewicz et al. (2004)297. Deze kritiek, vermeerderd met enkele 
aanvullingen, wordt hieronder voor een belangrijk deel weergegeven. 
  
3.4.1  Eigentijdse kritiek op Brinckens vermeldingen   
 Te oordelen naar de vele kritiek door de genoemde drie critici, zou het boek van 
Brincken volgens Daszkiewicz et al. (2004) ‘wemelen van de fouten, onnauwkeurigheden en 
verzinsels’298. Om een beter beeld van Brinckens denk- en werkwijze te krijgen, maar vooral 
om zijn betrouwbaarheid na te gaan, wordt deze kritiek hieronder systematisch behandeld. Zij 
is met name gebaseerd op de kritiek van Jarocki en De Ronca, zoals vermeld in Daszkiewicz 
et al. (2004). Begonnen wordt met enkele kleinere fouten (‘diversen’), gevolgd door fouten 
betreffende de wisenttellingen, de vermeldingen van de planten en uiteindelijk die van de 
dieren. Hoewel deze kritiek als enigszins overdone kan overkomen, moet daarbij wel 
aangemerkt worden dat zij hier nog niet eens uitputtend is weergegeven. 

                                                 
293 Brincken liet hierin merken dat de recensent het óf soms niet goed heeft begrepen, óf hij gaf zelf hoog op van 
zijn eigen kennis van zaken. Een voorbeeld van dit laatste staat op pag. 316 in voetnoot 17: “Autor [Brincken] 
bowiem, któremu nie tylko Xenofon i Kozłowski, lecz wszystkich narodów dzieła łowieckie obcemi nie są…” 
(“De auteur [Brincken] namelijk, aan wie niet alleen Xenophon en Kozłowski, maar de jachtwerken van alle 
volkeren niet vreemd zijn…”). 
294 Stanisław Batys Górski studeerde natuurwetenschap en medicijnen aan de universiteit van Wilno 
(Daszkiewicz et al. 2004, pag. 103 ff.). Na het behalen van het artsendiploma, specialiseerde hij zich in de 
farmacie, en in zijn latere functies werkte hij op het gebied van de botanie, farmacie en farmacologie. Hij was 
hoofd van de Botanische Tuinen van Wilno (Vilnius) en gold in zijn tijd als een autoriteit op het gebied van de 
botanie. Zijn lijst van wilde planten is gebruikt door Eichwald (1830). Hij verbleef in 1823 en 1826 gedurende 
12 weken in het Bos van Białowieża. Zijn kritiek op Brincken betrof de wilde planten. 
295 Feliks Paweł Sebastian Jarocki studeerde aan de faculteit Filosofie van de Jagiellonen-Universiteit in Krakau, 
waar hij zich specialiseerde in de natuurwetenschappen (Daszkiewicz et al. 2004, pag. 112 ff.). Later 
specialiseerde hij zich in de zoölogie, en werd hoogleraar daarin aan de Universiteit van Warschau. Hij verbleef 
in 1826 in het Bos van Białowieża. Zijn kritiek op Brincken betrof de wilde zoogdieren. 
296 Eugeniusz de Ronca studeerde natuurwetenschappen en bosbouw aan het Bosbouwinstituut in St. Petersburg 
(Daszkiewicz et al. 2004, pag. 141 ff.). In 1820 kwam hij in het Bos van Białowieża aan, waar hij uiteindelijk 
hoofd van het bosbeheer werd. Hij stond bekend als een uitstekend kenner van de natuur van dit bosgebied. In 
1830 ontmoette hij er Jarocki, in 1823 Brincken (volgens Brinckens eigen zeggen), en in 1823 en 1826 Górski. 
De Ronca’s kritiek op Brincken is het grootst en het meest divers. Zij betreft de geografie, de planten, de dieren 
en het beheer.  
297 De kritiek van Górski is te vinden op pag. 106-111, die van Jarocki op pag. 118-140 en 158-160, en die van 
De Ronca op pag. 144-151. 
298 Daszkiewicz et al. 2004, pag. 25: “Tekst roi się wręcz od błędów, począwszy od poważnych pomyłek 
zoologicznych czy botanicznych, przez błędy w obliczeniach powierzchni, aż do wymyślonych danych 
liczbowych……..” (“De tekst wemelt van de onwaarheden, te beginnen met ernstige zoölogische en botanische 
fouten, naast fouten in oppervlakteberekeningen, tot aan verzonnen aantalsgegevens toe…..”). 
 “Ta przytłaczająca ilość nieścisłości, domysłów i przekłamań powtarzanych z niezachwiana pewnością….” 
(“Deze overstelpende hoeveelheid onnauwkeurigheden, vermoedens en leugens, met een onbuigzame stelligheid 
herhaald,…..”). 
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 Tot slot wordt het weerwoord van Brincken op deze kritiek besproken, en wordt 
verder nog aandacht besteed aan een bepaald aspect van het uiterlijk van het door Brincken en 
anderen beschreven Bos van Białowieża. In § 3.4.3 zal vervolgens de kritiek ter sprake 
komen, die recent is ontstaan in de loop van het onderhavige onderzoek naar het Europese 
wilde paard en de konik.  
  
Diversen 
 Op pagina 1 vermeldde Brincken in een voetnoot de jaartallen van de drie 
opeenvolgende delingen van Polen-Litouwen. Hij noemde de jaren 1773, 1783 en 1795, 
terwijl hij 1772, 1793 en 1795 had moeten vermelden. Brincken noemde de delingen 
eufemistisch ‘verdragen’ (‘traités’), terwijl het in feite om afgedwongen delingen ging. 
 Op pagina 3 schreef Brincken dat men, kijkend in oostelijke richting vanaf de heuvels 
bij de plaats Orla, “getroffen wordt door de aanblik van een enorm bos” (“on est frappé par 
l’aspect d’une énorme forêt”), het Bos van Białowieża. De Ronca merkte op dat men ten 
oosten van Orla wel grote bossen kon zien liggen, maar dat die niet het Bos van Białowieża 
vormden. Dat lag namelijk zo’n elf kilometer verwijderd, ten oosten van Orla.  
 Op pagina 4 vermeldde Brincken dat het Bos van Białowieża pas opgemeten werd, 
nadat het in Russische handen was overgegaan. De Ronca verbeterde dit door te zeggen dat de 
eerste opmeting niet in 1795, maar al in 1793, onder Poniatowski, zorgvuldig had 
plaatsgevonden, en in 1816 nog eens gecontroleerd was. 
 Brincken vermeldde op pagina 11 dat het Bos van Białowieża omgeven was door 24 
dorpen die vielen onder het gevoerde beheer in het genoemde bos. Volgens De Ronca doelde 
Brincken hier echter op landgoederen, beheerd door de staat, die geen enkel verband hadden 
met het in het bos gevoerde beheer. 
 De door Brincken op pagina 39 genoemde ‘zeer grote brand’, volgens hem in 1819, 
werd door De Ronca afgedaan als “zó klein, dat ze zelfs geen vermelding waard is” (“był tak 
mały, że nawet na uwagę nie zasługuje”). Bovendien had die brand de door Brincken 
genoemde bosvakken in het geheel niet aangedaan. 
 De door Brincken op pagina 40 vermelde ramp, die het bos in 1811 trof, was niet door 
insecten veroorzaakt, zoals Brincken beweerde, maar door een zeer grote brand299. Deze 
brand, die volgens De Ronca de grootste was die men zich er kon herinneren, had op zeer veel 
plaatsen in het bos gewoed. 
 Hoewel Brincken al op pagina 20 schreef dat de beuk in dit bos in het geheel niet 
voorkwam, vermeldde hij op pagina 44 dat wilde zwijnen er beukennootjes en eikels vonden 
(“trouvant une abondante patûre de faine et de glands dans cette forêt”). 
 Op pagina 74 vermeldde Brincken, in zijn verhandeling over de eland, dat deze dieren 
’s winters hooi aten, dat ze betrokken van de hooihopen die men in het bos had aangebracht. 
Het wintervoedsel van elanden bestaat echter uit takken van naald- en loofbomen, en 
boomschors. Ze zijn zelfs niet in staat om hooi (of gras) te verteren. 
 
Wisenttellingen 
 Op de pagina’s 61 tot 63 deed Brincken verslag van het vaststellen van het aantal 
wisenten gedurende de winter (dus in de eerste maanden) van 1821. Brincken zelf was daar in 
september van dat jaar. In een tabel gaf hij de ‘exacte’ aantallen weer van de getelde 
wisenten, niet alleen ingedeeld naar oude en jonge dieren, maar ook uitgesplitst naar geslacht. 
Hij kwam op een totaal van 732 dieren. De Ronca merkte hierover op dat zo’n tabel alleen 
samen te stellen was als men alle dieren van dichtbij had kunnen zien. Brincken zelf had 
namelijk, op pagina 54, al vermeld dat het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke dieren 

                                                 
299 Die brand van 1811 kon later aan de hand van jaarringonderzoek vastgesteld worden (Niklasson et al. 2010). 
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zeer moeilijk was vast te stellen. De sporen geven zelfs helemaal geen uitsluitsel daarover. 
Volgens De Ronca vermeldde de administratie uit 1821 een aantal van slechts 370 wisenten, 
en niemand van de boswachters kon zich een ander aantal herinneren. Na uitgelegd te hebben 
hoe deskundig en zo exact mogelijk een wisenttelling verliep, kwam De Ronca, die zei in te 
staan voor de juistheid van de teling van 1821, tot de conclusie dat de aantallen in de tabel van 
Brincken eenvoudigweg verzonnen moesten zijn. Bij zo’n telling was, aan de diersporen, 
hooguit vast te stellen hoeveel dieren er waren en of ze jong of volwassen waren. 
 
Planten 
 In zijn verhandeling over de vegetatie somde Brincken een lange lijst van bomen, 
struiken, grassen, kruiden, mossen en paddenstoelen op. Zowel Górski als De Ronca hebben 
hier veel kritiek op geuit300. Błoński et al. (1888), die er zelf uitgebreid vegetatiekundig 
onderzoek verrichtten, oordeelden over Brincken: “…dat zijn werk betreffende de 
plantengroei van dit bosgebied van nauwelijks enige betekenis is”301. Ook Faliński, die de 
vegetatie van dit bosgebied uitvoerig onderzocht, beschouwde Brincken, wat dat betreft, als 
een onbetrouwbare zegsman302.  
 Bij het noemen van de naaldboomsoorten, vermeldde Brincken dat de zilverden (Abies 
alba) niet in dit bos voorkwam. Toch was er al in zijn tijd een vindplaats bekend, onder 
andere vermeld door Górski303. Deze vindplaats was in het veen Dziki Nikor, in het oosten 
van het bosgebied. 
 Op pagina 20 en 21 vermeldde Brincken dat de twee daar voorkomende eikensoorten, 
de zomereik en de wintereik, beide “vrij talrijk” (“assez multipliés”) in het bosgebied 
voorkwamen, de een meer dan de ander. Zowel Górski, Błoński et al. als Faliński wijzen erop 
dat de zomereik, Quercus robur L., er algemeen is, maar de wintereik, Q. petraea 
(Mattuschka) Lieblein, zeldzaam.  
 Brincken vermeldde op pagina 21 dat de (grootbladige) zomerlinde (“Le tilleul à 
grandes feuilles – Tilia grandifolia”) (Tilia platyphyllos) als zeldzame boomsoort in het bos 
voorkwam. Dit in tegenstelling tot de algemeen voorkomende (kleinbladige) winterlinde 
(Tilia cordata). Zowel Górski, De Ronca als Faliński ontkennen het eerste: er waren en zijn 
geen groeiplaatsen van deze boomsoort daar bekend. 
 Van de op pagina 22 door Brincken voor het bosgebied vermelde drie 
populierensoorten, komt de witte abeel (Populus alba) er niet voor, en de zwarte populier 
(Populus nigra) alleen ten noorden van het Bos van Białowieża, als typische 
rivierbegeleidende soort langs de rivier de Narew304. 
 Van de op pagina 22 genoemde drie esdoornsoorten Acer campestre, A. 
pseudoplatanus en A. platanoides zei Brincken dat de eerste twee er voorkwamen, en dat de 
derde er geheel ontbrak. Het omgekeerde is het geval: juist A. platanoides kwam er algemeen 
voor en de andere twee ontbraken er (ook tegenwoordig: Faliński 1986). 
 Van de op pagina 21 genoemde twee elzensoorten Alnus glutinosa en A. incana kwam 
de laatste niet in het bos voor (ook tegenwoordig niet: Faliński 1986). 
 Op pagina 23 vermeldde Brincken de soorten Ligustrum vulgaris, Prunus spinosa, 
Berberis vulgaris en Crataegus oxyacantha als ‘zeer algemeen’ voorkomend. Volgens 
Brinckens critici ontbreekt Ligustrum vulgare er echter volledig en zijn de andere drie zijn er 

                                                 
300 Daszkiewicz et al. 2004, pag. 106-111 en pag. 147-148. 
301 Błoński et al. (1888), pag. 69: “…że dzieło jego co do roślinności będącéj w mowie puszczy prawie żadnego 
nie ma znaczenia”. 
302 Faliński 1986, pag. 377. 
303 Daszkiewicz et al. 2004, pag.111. 
304 Ook tegenwoordig niet: Faliński 1986, pag. 103. 
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zeer zeldzaam. Waarschijnlijk zijn ze niet inheems305 en komen ze hooguit in lokale tuinen en 
akkerranden voor306.  
 Op pagina 23 vermeldde Brincken het voorkomen van de vliersoorten Sambucus nigra 
en S. racemosa. Volgens Faliński307 waren deze soorten er niet inheems, maar werden ze pas 
in de 20e eeuw in tuinen en parken aangeplant. Momenteel verspreiden ze zich in het wild. 
 Van de op pagina 22 vermelde drie kamperfoeliesoorten Lonicera nigra, L. xylosteum 
en L. periclymenum kwam alleen Lonicera xylosteum er voor. 
 Van de op pagina 23 genoemde ‘veel voorkomende’ Erica tetralix vermeldde Górski 
dat deze destijds nog niet in Litouwen was geconstateerd (“…w Litwie dotąd jeszcze 
nieodkryty.”), ook niet in het Bos van Białowieża. 
 Hoewel de lijst met Brinckens fouten aangaande de vegetatie nog verder uit te breiden 
is, kan tenslotte nog de verwarring rond veenreukgras vermeld worden. Op pagina 58 noemde 
Brincken onder de planten, die graag door wisenten gegeten werden, het daar ‘veel 
voorkomende’ Anthoxantum odoratum (gewoon reukgras), met als Poolse naam ‘Dąbrowka’ 
(correcter: ‘Dąbrówka’). De Ronca merkte op dat het hier niet gaat om Anthoxantum 
odoratum, maar om Holcus odoratus (veenreukgras; tegenwoordig Hierochloe odorata). 
Anthoxantum odoratum is er zeldzaam en komt hoogstens als cultuurplant voor (Faliński 
1986). ‘Dąbrówka’ is de Poolse naam voor zenegroen (Ajuga sp.). De Poolse naam voor 
veenreukgras was destijds volgens Górski ‘tomka’. 
 Na de bespreking van de plantensoorten, somde Brincken ook nog een aantal 
paddenstoelsoorten op. Daaronder noemde hij, als ‘tamelijk algemeen’ in het Bos van 
Białowieża voorkomend, de (culinaire) truffelsoorten Tuber cibarium en T. album, 
respectievelijk de zwarte en de witte truffel. De Ronca ontkende dat deze truffels in het 
genoemde bos voorkwamen; hij kende ze wél uit de omgeving van Białystok308. Ook 
tegenwoordig zijn in het Bos van Białowieża geen truffelsoorten bekend (Faliński 1968).  
 
Dieren 
 Ook bij de beschrijving van de in het Bos van Białowieża voorkomende dieren maakte 
Brincken diverse fouten. 
 Op pagina 44 vermeldde hij de bever (Castor fiber) als tamelijk algemeen 
voorkomend en hij noemde zelfs vier rivieren als zijn leefgebied (“Biała, Łsna, Hwożna et 
Narewka”). Zowel Jarocki als De Ronca bestreden dit, maar zeiden dat ze er vroeger wel 
leefden, waarvan hun burchten aan de rivier de Narew nog getuigden.  
 Van de eekhoorn wist Brincken op pagina 45 te melden dat er twee variëteiten 
voorkwamen, namelijk een geheel witte en een die ’s zomers goudkleurig was en ’s winters 
naar grijs verkleurde. Zowel Jarocki als De Ronca spraken tegen dat er een geheel witte 
variëteit voorkwam.Ook meer recentelijk is daar niets van bekend309. 
 Op pagina 45 vermeldde Brincken dat de vliegende eekhoorn (Sciurus volucella; 
tegenwoordig Pteromys volans) er, zij het zeldzaam, voorkwam. Jarocki en De Ronca 
ontkenden dit, en zeiden dat “allen het erover eens zijn, dat deze daar nooit in het bos zijn 
gezien” (“…wszyscy się na to zgadzali, że ich w tej Puszczy nigdy nie widziano”). 
 Van het edelhert (Cervus elaphus) vermeldde Brincken op pagina 48, dat die soort er 
toen feitelijk niet voorkwam. Volgens hem zou men er omstreeks het midden van de 18e eeuw 
nog ‘roedels van 50 à 60 stuks’ hebben gezien. Merkwaardig genoeg zijn bij de koninklijke 

                                                 
305 Górski in Daszkiewicz et al. (2004) en Eichwald (1830), Błoński et al. 1888, Graebner 1918, pag. 221, 
Faliński 1968, pag. 66, 69. 
306 Daszkiewicz et al. 2004, pag. 109. 
307 Faliński 1986, pag. 46 en 386. 
308 Daszkiewicz et al. 2004, pag. 147. Białystok ligt 60 km ten noordwesten van het genoemde bos. 
309 Faliński 1968, pag. 137. 
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jachtpartij in 1752, waarvan Brincken op de pagina’s 84 en 85 het jachttableau correct 
vermeldde, geen edelherten geschoten. 
 Over de bruine beer (Ursus arctos) schreef Brincken op pagina 45 dat er daarvan drie 
variëteiten voorkwamen, namelijk een grote, bijna zwarte beer, een bruinachtige 
middelmatige en een kleine zilverkleurige. De veelvraat (Gulo gulo) vermeldde hij op pagina 
46 apart hiervan. Gilibert (1796) vermeldde voor Litouwen, op onduidelijke gronden, ook drie 
kleurvariëteiten van de beer, namelijk zwart, roodbruin en wit (“l’ours noir, l’ours fauve & le 
blanc”). Aangezien verder niemand dergelijke beervariëteiten voor het Bos van Białowieża 
heeft beschreven, lijkt het, gezien Brinckens overige beweringen, aannemelijker dat hij zelf of 
een zegsman hier fantaseerde. 
 Ook het voorkomen van de veelvraat en de wilde kat (Felis sylvestris), waarvan 
Brincken op de pagina’s 46 en 47 gewag maakte, werd door Jarocki en De Ronca ontkend. 
Ditzelfde geldt voor de op pagina 47 genoemde steppebunzing Mustela sarmatica 
(tegenwoordig Mustela eversmannii), inheems in de steppen van Oekraïne. Met name uit de 
vermelding van dit laatste blijkt hoezeer Brincken, zonder verder te checken, kritiekloos put 
uit de werken van andere schrijvers. De gegevens over de steppebunzing heeft hij 
hoogstwaarschijnlijk uit het werk van Gilibert, die dergelijke dieren veel op jaarmarkten in 
Litouwen zag310. Ook elders refereerde hij geregeld aan Gilibert of aan de werken van 
Rzączyński, Gesner, Czacki, Von Herberstein en anderen. Als een van de geraadpleegde 
schrijvers een dier- of plantensoort voor Litouwen vermeldde, had Brincken vaak de neiging 
om dit ook voor het Bos van Białowieża te laten gelden. 
 Tot slot nog een opmerking over enkele insectensoorten. Op pagina 59 noemde 
Brincken een aantal insectensoorten, die schadelijk zouden zijn voor wisenten. Daaronder 
schaarde hij ook Musca domestica (de huisvlieg), Musca tenax (de blinde bij; tegenwoordig 
Eristalis tenax) en Tipula plumosa (de gewone dansmug; tegenwoordig Chironomus 
plumosus). Geen van deze drie doet de wisent kwaad. De eerste twee hebben zuigende (dus 
geen stekende) monddelen en de derde eet, na een larvestadium in water, in het volwassen 
stadium helemaal niet. Geen van drieën zet zijn eitjes af in levende dieren. 
 
3.4.2  Het weerwoord van Brincken op de eigentijdse kritiek 
 Al kort nadat Brincken de kritiek van De Ronca en Jarocki vernomen had (van de 
kritiek door Górski was hij waarschijnlijk niet op de hoogte) schreef hij op 6 april 1830 een 
weerwoord. Dit zou trouwens tevens zijn enige antwoord aan zijn critici zijn. Dit weerwoord 
is ook opgenomen in Daszkiewicz et al. 2004311. 
 Kort gezegd komt zijn weerwoord erop neer dat hij geen duimbreed toegeeft en alle 
kritiek terzijde schuift. Bovendien laat hij nog een andere manier van verweer zien, namelijk 
het ‘op de man spelen’. Zijn weerwoord is vol van arrogantie en verachting voor zijn critici en 
is doorspekt met insinuaties ten aanzien van de personen. 
 Brincken begon zijn betoog met de mededeling dat hij eigenlijk niet met De Ronca en 
Jarocki in discussie wilde gaan. Met De Ronca niet omdat “…ik er namelijk niet van 
overtuigd ben, dat hij de hiervoor benodigde kennis had, en zijn brief, waarvan sprake is, 
vertoont zelfs niet het minste spoor van kritisch talent” 312. Met Jarocki niet, omdat “hij het 
voorwerp van twist (d.i. het bos) niet zelf bezocht en niet kende”313. Hij wilde tenslotte toch 
tot verweer overgaan, omdat hij de aanvallen van zijn critici geregeld in de kranten moest 

                                                 
310 Daszkiewicz et al. 2004, pag. 18. 
311 Daszkiewicz et al. 2004, pag, 152-157. 
312 “ …nie mam bowiem przekonania, aby posiadał potrzebne do tego znajomości, a list jego, o którym mowa, 
nie okazuje nawet najmniejszego śladu krytycznego talentu”. 
313 “…gdyż on obiectum litis (to jest lasu) sam nie zwiedził i nie rozpoznał”. 
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tegenkomen, en omdat hij hun uiteindelijk nog wat “goede raad en aanwijzingen” (“…dobrą 
radę i wskazówkę…”) wilde geven. 
 In zijn verdere betoog merkte Brincken op dat tijdens zijn verblijf in het bos “meneer 
De Ronca nog naar de bosbouwschool ging” (“…pan Ronca chodził jeszcze do szkoły 
leśnej”). Verder dat hij zich er onder andere liet vergezellen door de voorganger van De 
Ronca, “die een uitstekende kennis over alles bezat” (“…dokładnie o wszystkim posiadający 
znajomości…”). Vervolgens relativeerde hij zijn studie door te zeggen dat het geen 
topografisch, statistisch of fysiografisch (natuurbeschrijvend) werk was, maar slechts “een 
bos-geografische schets” (“…lecz tylko rysem leśno-geograficznym…” ) van het Bos van 
Białowieża. Waar hij meende te constateren dat De Ronca, bij een bepaalde passage, een 
bosbouwkundig aspect van het bos niet goed had begrepen, schreef hij: “Heeft meneer De 
Ronca niet op de bosbouwschool gezeten?” (“Nie byłże pan Ronca w szkole leśnej?”). Tot 
twee keer toe viel hij De Ronca aan op diens vermeende gebrek aan kennis van de Franse taal: 
“Meneer De Ronca laat dus opnieuw merken dat hij de Franse taal niet beheerst”314. Ironisch 
genoeg wemelt Brinckens eigen boek van de (Franse) taalfouten. 
 Over het verwijt van zijn critici dat bepaalde planten niet in het onderzochte bos 
voorkwamen, zei Brincken: “Ik heb zelf de boomsoorten gezien die ik in mijn werk noemde; 
het is aan ieder bekend, dat ze in heel Litouwen groeien”315. Over de door de critici genoemde 
afwezigheid van de veelvraat en de wilde kat, zei Brincken, dat hij nergens beweerd had dat 
ze permanent in het bos leven, maar alleen dat ze, voorkomend in heel Litouwen, soms door 
het bos trokken316. Dat de vliegende eekhoorn niet in het bos zou voorkomen, pareerde hij 
door te zeggen: “Dat de vliegende eekhoorn in sommige bosgedeelten werkelijk voorkomt, 
oudere jagers verzekerden mij dit, is niets bijzonders, aangezien dit dier overal in Litouwen 
……voorkomt”317. Vervolgens voegde hij De Ronca nog toe: “Het verbaast me niet, dat de 
heer De Ronca hem niet gezien heeft, aangezien hij alleen tegen de avond en ’s nachts zijn 
schuilplaatsen verlaat”318. Over het voorkomen van bevers schreef hij:  
 “…wat de bevers betreft, ontkenning van hun bestaan in het Bos van Białowieża is volledig 
 ongegrond, aangezien wij samen met professor Skrodzki hun burchten hebben gezien aan de 
 rivier de Narew, en verse sporen”.319  
Over de wisenttellingen vermeldde Brincken dat hij het door De Ronca genoemde 
wisentregister goed kende. Hij zei in elk bosdistrict echter enkele wisenten te hebben 
toegevoegd, aangezien de voorganger van De Ronca hem verzekerde: “dat het werkelijke 
aantal wisenten zoveel van de officiële telling verschilde”320. Over de door hem vermelde 
geslachtsverhouding (stieren / koeien) zei hij, dat “deze echter alleen bij benadering gegeven 
kan worden, de sporen namelijk van deze dieren vertonen in dit opzicht geen enkel 
verschil”321. Kennelijk was de afwezigheid van enig verschil voor Brincken geen 
belemmering toch het ‘exacte’ aantal stieren en koeien te vermelden. Brincken praatte het 
verder allemaal goed door te zeggen dat daar, waar zijn eigen kennis niet toereikend was, hij 

                                                 
314 “Zdradza się więc znowu pan Ronca, że francuskiego języka nie rozumie”. 
315 “Widziałem sam gatunki drzew, które w dziełku moim przytoczyłem; wiadomo każdemu, że w całej Litwie 
rosną”. 
316 “Nie utrzymywałem nigdzie, żeby rosomaki i koty dzikie miały stałe w lesie stanowisko, lecz tylko, że 
znajdując w całej Litwie, czasem przez puszczę przechodzą”. 
317 “Że polatucha w niektórych ostępach puszczy istotnie znajduje się, o tym mnie starzy strzelcy zapewnili, nie 
masz w tym nic szczególnego, gdyż żwierz ten wszędzie w Litwie……przytrafia się”. 
318 “Nie zadziwia mnie to, że go pan Ronca nie widział, bo pod wieczór tylko i w nocy kryjówki swoje 
opuszcza”.  
319 “…o się tyczy bobrów, zaprzeczenie ich egzystencji w Puszczy Białowieskiej jest zupełnie bezzasadnem, 
gdyż wspólnie z profesorem Skrodzkim budowy ich na rzece Narwi i świeże tropy widzieliśmy”. 
320 “…że prawdziwa liczba żubrów od urzędowej o tyle różniła się”. 
321 “…jedynie tylko przez przybliżenie podanym być może, tropy bowiem tych zwierząt żadnej pod tym 
względem nie okazują różnicy”. 
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navraag had gedaan. Dit had hij gedaan bij “de meest ervaren en oudste jagers” 
(“najdoświadczeńszych i najstarszych strzelców”) en professor Skrodzki. Hun mening 
vergeleek hij met die van, in die dagen vermaarde, auteurs als Gilibert (die onderzoek deed 
aan wisenten) en Wangenheim (die de eland bestudeerde). Naar aanleiding hiervan merkte hij 
nog op: “Of moeten we de heer De Ronca meer geloven dan hen?”322. 
 Aan het eind van zijn verweer liet Brincken weten dat wat hem betreft de discussie 
beëindigd was, door te zeggen: 
 “Tot slot voel ik me genoodzaakt te verklaren, dat ik op de aanvallen van de heren De Ronca 
 en Jarocki, als ze mijn mededelingen hebben vernomen, slechts zal antwoorden met het 
 diepste stilzwijgen”.323 
Jarocki heeft op 10 april van datzelfde jaar in een krantenartikel nog op het weerwoord van 
Brincken gereageerd. Hij constateerde o.a. dat de kritiek Brincken kennelijk zwaar gevallen 
was. Met betrekking tot Brinckens weerwoord refereerde Jarocki dan ook aan een Pools 
spreekwoord: “De waarheid is een bittere spijs”324. Na Jarocki’s artikel heeft Brincken niet 
meer geantwoord. De discussie over Brinckens boek viel daarmee geheel stil. Deels kwam dit 
waarschijnlijk omdat de geuite kritiek, aanvankelijk, geen enkel gevolg had voor Brinckens 
gezag en positie; hij had immers de steun van het opperste gezag. Deels kunnen de beide 
kampen hebben berust in de zinloosheid van de discussie. Deels was het mogelijk ook te 
wijten aan de heftige politieke ontwikkelingen, die culmineerden in de novemberopstand van 
dat jaar. Die opstand had wél directe gevolgen voor Brinckens positie (zie § 3.3), evenals voor 
die van De Ronca. Omdat De Ronca actief had deelgenomen aan de opstand, moest hij na het 
neerslaan daarvan Polen verlaten. Na jarenlange omzwervingen kwam hij uiteindelijk in 1840 
weer in Polen terug. Tot zijn dood, in 1875, hield hij zich met bosbouw bezig in Miłosław, bij 
Poznań325.  
   
3.4.3  Recent ontstane kritiek op Brinckens vermeldingen over het wilde paard  
 Hoeveel kritiek er ook op Brinckens verslagen is geuit, op zijn vermelding en 
beschrijving van het wilde paard is tot nog toe geen enkele vorm van kritiek verschenen. 
Jarocki noch De Ronca wijdden er een passage aan. Daszkiewicz et al. (2004) vermelden nog 
wel, in een voetnoot, dat er geen enkele andere bron bekend is die het voorkomen van het 
wilde paard in het Bos van Białowieża vermeldt, maar ze gaan hier verder niet op in326. Niet 
alleen is er wat dit betreft geen kritiek geleverd op het verslag van Brincken, maar zijn 
beschrijving is zelfs een eigen leven gaan leiden. Gedurende de 19e en de 20e eeuw zal hij 
vele malen kritiekloos geciteerd worden.   
  Pas ongeveer tien jaar geleden is er twijfel ontstaan aan de betrouwbaarheid van 
Brinckens gegevens over het wilde paard. Dit gebeurde tijdens het onderzoek naar het 
Europese wilde paard, zoals dit in Hoofdstuk 2 beschreven is. Uit dit onderzoek bleek dat het 
genoemde verslag van Brincken aan alle kanten rammelde. Niet alleen dus op grond van 
hetgeen in § 3.4.1 is uiteengezet, zijn er gegronde redenen om aan Brinckens betrouwbaarheid 
te twijfelen. De verschillende aspecten van de kritiek op dit specifieke onderdeel van 
Brinckens boek worden hieronder uiteengezet. De argumenten voor de kritiek zijn, op basis 
van onderzoeksgegevens, uitsluitend aangedragen door de auteur van het onderhavige 
onderzoek. 
 

                                                 
322 “Czyliź pan Ronca na większą jak oni zasługuje wiarę?”. 
323 “W końcu oświadczyć muszę, że na dalsze zaczepki panów Ronca i Jarockiego, jeżeli dojdą do mojej 
wiadomości, najgłebszym tylko odpowiem milczeniem”. 
324 Daszkiewicz et al. 2004, pag. 158: “Prawda jest gorzką potrawą”. 
325 Daszkiewicz et al. 2004, pag. 142 en 143. 
326 Daszkiewicz et al. 2004, pag. 58, voetnoot 118. 
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Politieke argumenten voor kritiek  
 De politieke argumenten hebben betrekking op een passage in Brinckens beschrijving, 
waarin hij eerst vermeldde dat men het wilde paard “40 jaar geleden, hoewel zelden” nog zag 
in de “noordelijke streken van Litouwen”. Vervolgens vermeldde hij dat de laatste wilde 
paarden, die men gevangen had, overgebracht waren naar de dierentuin van de familie 
Zamoyski bij Zamość. Eerder al schreef hij dat wilde paarden “nog geen eeuw geleden” in het 
Bos van Białowieża voorkwamen. Omdat in die ‘noordelijke streken’ ook het genoemde bos 
gesitueerd zou kunnen worden, suggereerde hij dat ook de laatste exemplaren van het wilde 
paard in dat bewuste bos voorkwamen. Vandaar zijn ze vervolgens naar Zwierzyniec gegaan. 
 Gesteld dat wilde paarden in de 18e eeuw nog in (Noord)-Litouwen voorkwamen, was 
er dan een reden geweest om ze naar Zwierzyniec te brengen? Van de koningen, die Polen-
Litouwen gedurende de 18e eeuw gekend heeft, waren zowel August de Sterke, August III als 
Poniatowski liefhebbers van de jacht. Hoewel de laatste hierin wat minder gepassioneerd was 
dan de eerste twee, heeft ook deze veel gedaan om het Bos van Białowieża op een goede 
manier te beheren. Al zeker drie eeuwen was dit bosgebied het exclusieve jachtterrein 
geweest van hertogen en koningen. Zeker in de 18e eeuw moet men zich er terdege van 
bewust zijn geweest dat dit bos een bijzonder gebied vormde. Dit blijkt onder meer uit het feit 
dat August III, die amper in Polen kwam, zich, als hij daar dan was, bij voorkeur met de jacht 
bezig hield. Dit gebeurde met name in Białowieża. Zo heeft deze koning in september 1752 
een groots opgezette jachtpartij in dit bosgebied gehouden, waarbij 42 wisenten, 13 elanden 
en twee reeën werden geschoten327. Onder August III werden tevens maatregelen getroffen 
om de wildstand te bevorderen. Naast andere beheersmaatregelen, werden bijvoorbeeld vele 
kunstmatige zoutlikken328 aangebracht, bedoeld om wild aan te lokken en aan het gebied te 
binden329. Dit gebeurde vooral met het oog op edelherten, die daar toentertijd zeldzaam 
waren. Onder Poniatowski werd overgegaan tot een indeling van het bosgebied in 
boswachterijen en werd het beheer verder verbeterd330. Op enige afstand van een daar al 
bestaand omheind wildpark, werd in het westelijk deel van het bosgebied nog een tweede 
geconstrueerd331. Deze is in 1784 aangelegd, met het oog op de toen aanstaande jachtpartij 
van Poniatowski. Poniatowski bevorderde verder de aanstelling van de Franse wetenschapper 
Jean Emmanuel Gilibert aan wetenschappelijke instellingen in Grodno en Wilno. Deze 
onderzoeker kon zich daar vanaf 1775 met onderzoek aan wilde planten en dieren in 
Litouwen gaan bezig houden332. 
 Als zich gedurende de 18e eeuw nog wilde paarden in het Bos van Białowieża of 
andere delen van Litouwen hadden bevonden, lijkt het aannemelijk dat de Poolse koningen er 
alles aan gedaan zouden hebben om dergelijke bijzondere dieren voor het land te behouden. 
Ze hadden beschermende maatregelen kunnen uitvaardigen of de dieren in speciale 
wildparken of dierentuinen kunnen plaatsen. Dat kon dan in de wildparken in het Bos van 
Białowieża, of in een van de andere wildparken of dierentuinen, waarvan ze er ettelijke tot 
hun beschikking hadden. Łukaszewicz (1975) vermeldde voor die tijd dierentuinen in 

                                                 
327 Het resultaat van deze jachtpartij, en de namen van de belangrijkste deelnemers zijn gedetailleerd vermeld op 
een ter herinnering daaraan opgerichte obelisk in Białowieża. Brincken (1826, pag. 84, 85) heeft de daarop 
vermelde tekst correct weergegeven. 
328 Natuurlijke zoutlikken zijn plaatsen waar zout water uit de ondergrond opwelt. Dergelijke plaatsen, met name 
die in bosgebieden, worden graag door wilde dieren bezocht.  Dieren likken daar het zout op of eten de zoute 
grond. Kunstmatige zoutlikken werden en worden gemaakt door een lage houten bak met zand en leem te vullen 
en daar zout doorheen te mengen. 
329 Eichwald 1830, pag. 240. 
330 Eichwald 1830, pag. 250. 
331 Samojlik 2005b, pag. 50. 
332 Daszkiewicz et al. 2004, pag. 15. 
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Warschau, Bodzentyn, Białystok, Biała Podlaska, Wolborz, Choroszcz en Otwock333. Of ze 
hadden ze kunnen schenken aan de dierentuin van Karol Stanisław Radziwiłł in Alba bij 
Nieśwież. Vanaf de jaren ’50 van de 18e eeuw, maar vooral vanaf het begin van de jaren ‘80, 
vormde deze een van de grootste dierentuinen van Polen-Litouwen (Bernatowicz 2009). 
Poniatowski onderhield goede connecties met de familie Radziwiłł. Hij was in 1784 in Alba te 
gast om te jagen. 
 Het schenken van de laatste wilde paarden aan de dierentuin in Zwierzyniec had 
tevens betekend dat ze geëxporteerd werden naar Oostenrijk, dat in 1772 als bezettende macht 
een deel van Polen had ingenomen. Zwierzyniec lag namelijk in dat geannexeerde deel, en 
hoorde bij Oostenrijk (zie Afb. 10 en 12).  
 Gezien de hier aangevoerde twee argumenten lijkt er dus geen enkele politieke reden 
geweest te zijn om de laatste wilde paarden, indien nog aanwezig in Białowieża, naar 
Zwierzyniec te transporteren. 
 
Tekstuele argumenten voor kritiek 
 De tekstuele argumenten betreffen in de eerste plaats de passage waar Brincken het 
heeft over Miciński. Volgens Brincken had Miciński geschreven over “een poging…die tot 
doel had het wilde paard te temmen” en dat er een ‘nieuw ras’ was ontstaan. Miciński heeft 
het daarentegen niet over ‘een poging om het wilde paard te temmen’, maar alleen over 
‘experimenten’, waarbij een veulen gevangen, gehouden, en later gekruist was met 
huispaarden. Ook Brinckens gevolgtrekking is niet bij Miciński terug te vinden. De hier 
vermelde constatering van Brincken lijkt eerder, bewust of onbewust, gedaan te zijn om de 
lezer warm te maken voor een later in Brinckens beschrijving getrokken conclusie.  
 Een ander argument betreft de passage, waarin Brincken ‘Gratien de Burgo’ (Antonius 
Maria Gratiani) aanhaalt. Volgens Brincken stemde de beschrijving, die Gratiani van de wilde 
paarden in het park van hertog Albrecht van Pruisen gaf334, overeen met die welke Tacitus en 
Caesar van het wilde paard van Germanië hadden gegeven. In de bewuste passage bij Tacitus 
(Germania, caput 6) beschreef de auteur globaal hoe de gebruikspaarden van de Germanen 
eruit zagen en hoe zij in de strijd (o.a. tegen de Romeinen) gebruikt werden. Niet alleen in dit 
caput is niets te vinden over wilde paarden, maar ook niet in het overige werk van deze 
schrijver. In de bewuste passage bij Caesar (Commentarii de bello Gallico, liber 7, caput 8) 
 
 
 

                                                 
333 Łukaszewicz 1975, pag.128. 
334 De verwijzing die Brincken hier gaf (in: ‘De vita Joannis Francisci Commendoni Cardinalis’, caput XIII, pag. 
183), is incorrect. Het vermelde paginanummer 183 slaat op de Franse uitgave van het boek uit 1695 (‘La vie du 
cardinal Jean François Commendon’), en niet op de oorspronkelijke Latijnse uitgave van 1669. 
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Afb. 12.  De verdeling van het majoraat van Zamość na 1772. Hoewel de plaats Biłgoraj in het 
majoraat lijkt te liggen, is dit in werkelijkheid niet het geval. Biłgoraj en omgeving lagen in een 
enclave, die niet toebehoorde aan het majoraat (gewijzigd naar Kasperek 1972, pag. 143). De enclave 
van Biłgoraj kwam op Pools grondgebied te liggen. 
Z. – Zwierzyniec 
_  _  _  _  _    globale omtrek van het majoraat 
……… ….    grens tussen Polen en Oostenrijk 
 
werd helemaal geen beschrijving van paarden gegeven, en ook in zijn overige werk heeft 
Caesar geen wilde paarden beschreven. 
 Een volgend argument betreft de passage, waarin Brincken vermeldde dat Stella het 
wilde paard beschreef als ‘mooi en beweeglijk’. In zijn beknopte beschrijving gebruikte Stella 
deze termen evenwel in het geheel niet.  
 
Tekstuele argumenten betreffen eveneens de passages, waarin Brincken vermeldde dat het 
wilde paard ‘nog geen eeuw geleden’ het bos van Białowieża bewoonde, en dat men hem ’40 
jaar geleden, hoewel zelden’ nog zag ‘in de noordelijke delen van Litouwen’. Waar heeft 
Brincken deze beweringen vandaan, en zouden er nog meer schrijvers te vinden zijn, die 
dergelijke feiten over de 18e eeuw wisten te melden? Om hier achter te komen, kunnen 
verscheidene auteurs geraadpleegd worden, die vanaf het eind van de 17e tot het eind van de 
18e eeuw meer of minder uitgebreid over de wilde dieren van Polen en Litouwen geschreven 
hebben. 
 In 1698 (Duitse uitgave in 1700) publiceerde Bernard Connor, die gedurende de jaren 
’90 enkele jaren lijfarts van de Poolse koning Jan Sobieski was, een boek waarin Polen en 
Litouwen worden beschreven. Op de pagina’s 651-654, van de Duitse uitgave, noemde hij de 
wilde dieren, waarover aan hem verteld was. Van de grotere dieren vermeldde  hij “wilde 
ochsen [wisenten], bäre, schweine, elende, rehe, hirsche, wilde ziegen [gemzen], bieber”. 
Geen wilde paarden dus. 
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 Uit de eerste helft van de 18e eeuw zijn, in dit verband, geen ondubbelzinnig 
betrouwbare vermeldingen bekend. Uit de tweede helft zijn er diverse. Weliswaar gaf M. de la 
Croix een beschrijving van “wilde paarden” “in Pruisen” (“en Prusse”), maar zijn gegevens 
zijn regelrecht overgeschreven van Gratiani335. In de door koning Friedrich de Grote van 
Pruisen uitgevaardigde ‘Forst-Ordnung für Ost-Preußen und Litthauen’ 336 (van 3 december 
1775) werd een reeks van wilde dieren genoemd, waarop al of niet gejaagd mocht worden. 
Onder de grotere dieren werden genoemd: “wisenten, elanden, edelherten…reeën, wilde 
zwijnen…” (“Auer, Elende, Hirsche…Rehe, Schweine…“). Als grote roofdieren “beren, 
wolven, lynxen“ (“Bären, Wölfe, Luchse“). Ook hier geen wilde paarden. Dat de wisent hier 
nog genoemd werd, is opmerkelijk, omdat in 1755 in Oost-Pruisen de laatste wisent gedood 
was337. Mogelijk wist men dit nog niet absoluut zeker en hield men rekening met nog 
resterende exemplaren, of wisenten die vanuit Polen de grens overkwamen.  
 De Franse arts en botanicus J.E. Gilibert, waarvan hiervoor al sprake was, verbleef van 
eind 1775 tot april 1783 in de Litouwse plaatsen Grodno en Wilno, om onderzoek te doen aan 
wilde planten en dieren. Onder andere deed hij onderzoek aan eland, wisent, bever en wolf 
(Gilibert 1781). Voor dit doel kreeg hij, door bemiddeling van koning Poniatowski, de 
beschikking over jonge elanden en wisenten. De laatste kwamen uit het Bos van Białowieża. 
Ook in een latere publicatie (Gilibert 1805) deed hij verslag van zijn onderzoek in Litouwen. 
In deze laatste publicatie wijdde hij ook een passage aan “wilde paarden”: 
 ‘De enige werkelijk wilde paarden zijn waargenomen in de uitgestrekte velden van Woronesj, 
 en in die van Kalmukkië, tussen de Wolga en de Jaïk. Zij zijn klein; ze hebben een dikke kop, 
 lange oren, fonkelende ogen, het lichaamshaar is zeer lang en muisgrijs’338.  
Gezien de geografische aanduidingen en de beschrijving van de paarden (die nog verder 
doorloopt in de tekst), is deze tekst duidelijk overgenomen van Gmelin (1770) en Pallas 
(1778). Over wilde paarden in Litouwen repte Gilibert daarin met geen woord. In een lezing, 
gehouden in 1784 in Lyon (Gilibert 1796), somde Gilibert alle toenmalige grote wilde dieren 
van Litouwen op. Daaronder geen wilde paarden. De Engelse historicus William Coxe was in 
1778 bij Gilibert in Grodno op bezoek en deed verslag van Giliberts onderzoek. Hij 
vermeldde daarin, waarschijnlijk op gezag van Gilibert, dat in de uitgestrekte bossen van 
Litouwen beer, wolf, eland, wisent, lynx, bever, veelvraat en wilde kat voorkwamen339. Over 
het wilde paard ook hier geen woord. Dat hij het edelhert niet noemde, hoeft geen verbazing 
te wekken, aangezien dat, vermoedelijk als gevolg van een serie strenge winters, daar toen 
niet of nauwelijks voorkwam340. 
 Ook Ładowski (1783) vermeldde voor Polen en Litouwen de grote zoogdieren, die de 
andere schrijvers hiervoor al noemden. Op pagina 75 gaf hij bovendien nog een beschrijving 
van het wilde paard (‘koń dziki’), maar deze is vrijwel woordelijk overgenomen van 
Rzączyński (1721). 
 De Duitse theoloog en filosoof A.F. Büsching (1788) vermeldde in het tweede deel 
van zijn 13-delige ‘Erdbeschreibung’ voor Polen, op de pagina’s 118-119, een lange reeks van 
wilde zoogdieren. Daaronder ook de al hiervoor door andere schrijvers genoemde. Hij wist er 
bovendien nog aan toe te voegen dat edelherten, damherten en wilde katten er schaars waren 

                                                 
335 De la Croix 1767, pag. 143. 
336 Dit document is aanwezig in het Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Hauptabteilung I, Rep. 7, 
Nr. 85. Met ‘Litthauen’ werd hier bedoeld ‘Kleinlitauen’, oftewel het oostelijke deel van Oost-Pruisen, waar de 
bevolking overwegend Litouws sprak. 
337 Mager 1941, pag. 98. 
338 Gilibert 1805, pag. 447 : “Les seuls chevaux véritablement sauvages ont été observés dans les vastes 
campagnes de Woroneskoi, et dans celles de la Calmoukie, entre le Wolga et le Jaïk. Ils sont petit; ils ont la tête 
grosse, les oreilles longues, les yeux étincelans, le poil du corps fort long et d’un gris de souris”.  
339 Coxe 1787, pag. 227. 
340 Jędrzejewska et al. 1997, pag. 415. 
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en dat de veelvraat niet in Polen, maar in Litouwen voorkwam. Ook vermeldde hij de saiga-
antiloop (‘suhak’), die in Oekraïne voorkwam. Ook gaf hij nog een vermelding over de oeros 
(Bos primigenius): “De oeros wordt in Mazovië, maar nu zeer zelden, gezien”341. Apart van 
de oeros vermeldde hij de wisent (“Bison, polnisch Zubr”). Dat hij hier een opmerking 
plaatste over het voorkomen van de oeros (wiens laatste leefgebied in Mazovië lag), kan 
verklaard worden uit het feit, dat het in de 18e eeuw nog niet algemeen bekend was dat dit 
dier al uitgestorven was. Er zijn meer 18e eeuwse schrijvers, die het erover hebben342. Over 
het “wilde paard” schreef Büsching nog:  
 ‘Wilde paarden leven nog in groot aantal in Oekraïne, en ze werden in grote aantallen 
 geëxporteerd om als huzarenpaarden te dienen”.343  
Verder kan nog gezocht worden in het werk van Kluk (1779)344. Ook deze schrijver 
vermeldde, op de pagina’s 321-377, een lange lijst van in Polen en Litouwen voorkomende 
wilde zoogdieren en ook hij verschafte geen vermelding over daar levende wilde paarden. In 
een hoofdstuk over (huis)paarden vermeldde hij, op pag. 162, nog wel paarden die in het wild 
op de steppen van Oekraïne en Podolië leefden. 
 Als we ons tenslotte strikt tot het Bos van Białowieża beperken, is het werk van 
Hedemann (1934 en 1939) van belang. Hedemann onderzocht de geschiedenis van het beheer 
en de jacht in dit bosgebied, die terug gaat tot ongeveer 1400. Uit deze studies bleek dat in 
geen enkele akte, waarin wilde dieren werden vermeld, wilde paarden zijn genoemd345. 
Brincken zelf voerde op pagina 85 van zijn boek een oude boswachter op, van in de tachtig 
(“octogénaire”, geboren in 1742), die hem nog details wist te vertellen over de grootse 
jachtpartij van August III in 1752. Als tot laat in de 18e eeuw nog wilde paarden in dit 
bosgebied hadden geleefd, dan had juist deze oude zegsman over een dergelijk opvallend dier 
toch wel wat aan Brincken kunnen vertellen.  
 
Gezien het feit dat de bovengenoemde schrijvers geen enkele melding maakten van wilde 
paarden in de 18e eeuw in Polen of Litouwen, kan de vraag gesteld worden, hoe het dan kan 
dat Brincken dat wél heeft kunnen doen. Er zijn waarschijnlijk twee bronnen aan te wijzen, op 
grond waarvan hij die specifieke opmerkingen omtrent het wilde paard heeft gemaakt. De 
eerste is een passage bij Rzączyński (1721) en de tweede een passage bij Czacki (1801 en 
1861). 
 De passage bij Rzączyński is gerelateerd aan de opmerking van Brincken dat het wilde 
paard ‘nog geen eeuw geleden’ het Bos van Białowieża bewoonde. Rzączyński gaf een 
beschrijving van dit dier, en vermeldde onder andere het volgende: 
 “In de bossen van Litouwen kent Miechowita, de beschrijver van Europees Sarmatië 346, aan 
 wilde paarden een plaats toe”.347  
Voor wie de naam ‘Miechowita’ niet bekend voorkomt, lijkt hier te staan dat in 1721 in 
Litouwen nog wilde paarden voorkwamen. Dat zo’n interpretatie niet onrealistisch is, moge 

                                                 
341 “Der Auerochs wird in der Masau, aber jetzt sehr selten erblicket“. 
342 Onder anderen deed Kluk 1779 (pag. 350) dit. 
343 “Wilde Pferde hat die Ukraine in großer Anzahl, und sie wurden zu Husaren Pferden in großer Anzahl 
ausgeführet“. 
344 Jan Krzystof Kluk (1739-1796) was een Pools natuuronderzoeker. Hij groeide op in Podlachië, het gebied dat 
hij, naast Mazovië, goed kende. 
345 Uit 1764 is er bijvoorbeeld de ‘Summaryusz z Podatków Łowieckich’ (‘Samenvatting uit Jachtbelastingen’) 
van G. Harnak. Hierin werd het wilde paard niet genoemd. Dit document (archiefnummer SA 11572) is 
aanwezig in de Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas in Vilnius (A. Tamulynas 2011, in litt.). 
346 Sarmatië is een oude benaming voor ‘Oost-Europa’, en kon worden ingedeeld in een Europees en een 
Russisch deel. 
347 Rzączyński  1721, pag. 217, 218: “In Lituaniae sylvis Equis feris assignat locum Miechowita scriptor 
Sarmatiae Europeae”. 
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blijken uit het feit dat niet alleen Brincken dit mogelijk zo gelezen heeft348, maar ook twee 
andere auteurs. Die anderen zijn Von Hutten-Czapski (1876) en Groves (1974). Von Hutten-
Czapski schreef: 
 “Rzączyński’s studie van de natuur van Polen wijst deels de Litouwse en Pruisische bossen, 
 deels de bergstreken van de Karpaten en de steppen van Oekraïne aan als leefgebied van wilde 
 paarden”. 349 350 
Rzączyński had namelijk ook, op basis van onder anderen Gratiani en Stella, geschreven dat 
ze in Pruisen, de Karpaten en in Oekraïne voorkwamen. Groves maakte er het volgende van: 
 “De laatste tarpan buiten Rusland werd gedood bij Königsberg, Litouwen, in 1814. Gabriël 
 Rzączyński (1665-1730) had hier wilde paarden omstreeks 1721 beschreven, evenals in Wit-
 Rusland, de Karpaten, en de vlakten van Oekraïne langs de rivier de Dnjepr”.351 
De auteur Miechowita, die door Rzączyński geciteerd werd, hebben we al eerder leren kennen 
als Maciej z Miechowa, wiens naam destijds overigens in allerlei varianten voorkwam. 
Mogelijk heeft Brincken zich niet goed gerealiseerd dat het hier om een citaat van een 16e 
eeuwse auteur ging of dacht hij dat die waarneming ook nog wel voor het jaar 1721 geldig 
was. Hoewel er tussen 1721 en 1826 (het jaar waarin het boek van Brincken werd 
gepubliceerd) 105 jaar liggen, iets meer dan een eeuw, heeft Brincken misschien geredeneerd 
dat ze er ‘minder dan een eeuw geleden’ dan ook nog wel geleefd moesten hebben. Dit, om 
het feit zo nóg frappanter te maken. En omdat de dieren in Litouwen hadden geleefd, kwamen 
ze, geheel volgens de door Brinckens al eerder gebruikte redenering voor andere dieren, ‘ook 
in het Bos van Białowieża’ voor. 
 De passage bij Czacki (1801 en 1861) is gerelateerd aan de opmerking van Brincken 
dat het wilde paard  “40 jaar geleden…..hoewel zelden” nog in Litouwen voorkwam. De 
bewuste passage is namelijk de enige die sterke gelijkenis vertoont met die bij Brincken. Deze 
passage bij Czacki, die zowel in de uitgave van 1801 (pag. 262) als in die van 1861 (pag. 284) 
te vinden is, luidde als volgt: 
 “Er zijn nog geen 30 jaar voorbij gegaan, dat men hem geregeld zag in de bossen van 
 Litouwen, en de geldelijke waarde vastgelegd in deze drie wetten, overtuigt van hun 
 bestaan”.352 
Brincken moet die bewuste passage bij Czacki gelezen hebben, aangezien hij uit diezelfde 
passage gegevens over Miciński citeerde353 (zie § 3.3, voetnoot 292). Brinckens redenering 
lijkt als volgt geweest te zijn: als Czacki zegt dat omstreeks 1770-1775 wilde paarden nog 
geregeld in Litouwen voorkwamen, dan moeten ze er rond 1786 ook nog wel voorgekomen 
zijn, maar dan zeldzaam. Opvallend is dat Czacki schreef dat rond 1770-1775 nog geregeld 
wilde paarden in Litouwen voorkwamen, terwijl er geen enkele 18e eeuwse auteur was die dit 
ook maar enigszins onderschreef. Gesteld dat die paarden op het eind van de jaren ’80 van de 
18e eeuw naar Zwierzyniec waren gebracht, dan is het merkwaardig dat men ze enkele jaren 

                                                 
348 Brincken heeft Rzączyński op diverse plaatsen in zijn boek geciteerd. 
349 Von Hutten-Czapski 1876, pag. 543: “Rzączynskis Naturgeschichte Polens weist theils die litthauischen und 
preußischen Wälder, theils die Berggegenden der Carpathen und die Steppen der Ukraina als Aufenthaltsort 
wilder Pferde nach“. 
350 De publicatie van dit werk van Maryan von Hutten-Czapski in 1876 is in feite een verkorte versie van het 
driedelige werk van Maryan Czapski, dezelfde auteur, in 1874. Het is postuum verschenen, want Czapski 
overleed in 1875. Door de tekst sterk in te korten is de passage weggevallen, waarin Czapski (1874, deel II, pag. 
520) erbij vermeldde dat de bewuste mededeling afkomstig was van Miechowita, “in zijn Europees Sarmatië” 
(“w jego Sarmacyi Europejskiej”).  
351 Groves 1974, pag. 69: “The last tarpan outside Russia was killed at Königsberg, Lithuania, in 1814. Gabriel 
Rzaczynski (1665-1730) had described wild horses here around 1721, as well as in Byelorussia, the Carpathians, 
and the Ukrainian plains around Borysthenum…”. 
352 “Nie upłynęło lat 30, jak je widywano w lasach litewskich, a cena w tych trzech statutach położona, 
przekonywa  o ich exystencyi”. 
353 Brincken 1826, pag. 49. 
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later daar al weer kwijt wilde. Hacquet getuigde namelijk in 1792 dat ze in die tijd vanwege 
overlast werden afgeschoten of werden afgevoerd naar het hetztheater in Lemberg. Verder 
heeft Koźmian beschreven dat die wilde paarden al in de periode 1781-1784 in Zwierzyniec 
aanwezig waren. Ook de twee archivale vermeldingen uit 1771 en 1781 laten duidelijk zien 
dat er ver vóór 1786 al wilde paarden in Zwierzyniec aanwezig waren (Sawa 2008a en 
2008b). 
 Nadere beschouwing van de bewuste zin bij Czacki doet vermoeden, dat er iets in die 
zin is dat niet klopt. De ‘drie wetten’, waar Czacki het over had, zijn de drie Litouwse 
Statuten, uit 1529, 1566 en 1588. Czacki’s boek handelt met name over het statuut van 1529.  
In die Statuten werden voor de diverse soorten wilde dieren, waaronder het wilde paard, 
geldboetes vastgesteld voor het geval de dieren illegaal gedood waren (zie § 2.5.2: 
‘Litouwen’). Vandaar dat Czacki schreef: “…en de geldelijke waarde vastgelegd in deze drie 
wetten, overtuigt van hun bestaan”. Maar dan ging het wel om de wilde paarden die ‘nog geen 
300 jaar geleden’  in Litouwen leefden, waarbij ‘nog geen 300 jaar’ staat voor de periode 
1529 tot 1801. Het betreft hier dus een drukfout, want in die zin van Czacki had niet ‘30’, 
maar ‘300’ moeten staan. Die verandering maakt de zin kloppend. In geen van beide uitgaven 
van Czacki (1801 en 1861) zijn ‘Errata’ opgenomen. Dit is opvallend, aangezien zoiets zeker 
toen in boeken heel gebruikelijk was. De zin dient dus als volgt gelezen te worden: 
 “Er zijn nog geen 300 jaar voorbij gegaan, dat men hem geregeld zag in de bossen van 
 Litouwen, en de geldelijke waarde vastgelegd in deze drie wetten, overtuigt van hun 
 bestaan”. 
Als we de zin van Czacki op deze manier interpreteren, dan is de vermelding door Brincken, 
zeker als hij zich hierbij op Czacki baseerde, waardeloos geworden. Brincken komt dan 
namelijk met zijn vermelding geheel alleen te staan en ook zijn reputatie, zoals die in dit 
hoofdstuk naar voren komt, maakt zijn vermelding er niet geloofwaardiger op.  
 
De omschrijving van de vachtkleur van het wilde paard, die Brincken gaf (“d’une couleur 
grise, avec une ligne noire le long de dos”), wordt in § 3.5.1 nog nader besproken. Hier kan 
alvast gezegd worden, dat Brincken zich waarschijnlijk op de tekst van Gmelin en/of Gilibert 
baseerde, al of niet in combinatie met die van Von Herberstein. 
 
Maatschappelijke en economische argumenten voor kritiek 
 De maatschappelijke argumenten betreffen de passage waar Brincken schreef: 
“…werden ze ongeveer twintig jaar geleden gevangen, om ze uit te delen aan boeren”. Wie 
waren die boeren en waar hadden die het aan te danken dat ze dergelijke bijzondere dieren 
cadeau kregen? En hoe kwam Brincken aan die ‘twintig jaar’?  
 Om aan de weet te komen wat er daar destijds onder ‘boeren’ verstaan werd, is het 
zaak iets over de arbeidsverhoudingen op het majoraat van Zamość te vermelden. Aan het 
hoofd van het majoraat stond de majoraatsheer, de oudste mannelijke vertegenwoordiger van 
de familie Zamoyski. Hij werd bijgestaan door de Economische Raad (‘Rada 
Ekonomiczna’)354. Het majoraat was verdeeld in tien zelfstandige landgoederen (‘kluczy’). 
Bij de eerste Poolse deling in 1772 kwam het grootste deel van het grondoppervlak op 
Oostenrijks grondgebied te liggen. De twee delen kregen dus ieder met een ander staatsgezag 
te maken. Aan het hoofd van ieder landgoed stond een starost en ieder landgoed bezat een 
bepaald aantal hoeven (‘folwarki’), ieder 300-400 ha groot. Deze hoeven vormden, 
administratief gezien, de kleinste eenheid. De bestuurder (‘urzędnik’of ‘dwornik’) van een 
hoeve werd bijgestaan door opzichters, administrateurs en huispersoneel. De landerijen van 
een hoeve werden verpacht aan pachters en deze stuurden op hun beurt de boeren (‘chłopy’) 
aan. Deze onderste sociale laag van werkenden werd weliswaar ‘boeren’ genoemd, maar de 
                                                 
354 Orłowski 1963, pag. 43 ff., Kasperek 1972, pag. 25 ff. 



 
 

109

benaming ‘lijfeigenen’ of zelfs ‘slaven’ is eerder op zijn plaats. De majoraatsheer kon naar 
believen beschikken over leven en dood van deze boeren. Hij sprak recht over hen, had zelfs 
de macht om ze te laten doden, en kon ze als slaven kopen en verkopen. Boeren hadden geen 
eigen bezittingen, maar kregen woonruimte toegewezen of materiaal om een eenvoudig 
onderdak te bouwen. Ze kregen een stukje grond dat ze naar eigen inzicht mochten bewerken, 
maar dat niet hun eigendom was. Verder nog gereedschap en dieren, die gebruikt moesten 
worden voor het landwerk. Gereedschap en dieren werden soms ook in huur gegeven. In ruil 
voor wat hun verschaft was, moesten ze een aantal dagen per week, onbetaald, voor de 
landgoedeigenaar werken. Dit heette ‘herendienst’. Aangezien er in de winter minder werk te 
doen was dan in de zomer, werden de ’s winters te werken dagen vaak overgeheveld naar de 
zomer. Dat was ook de periode waarin de boeren dan zelf veel werk hadden op hun ‘eigen’ 
kostgrondje. Daarnaast waren ze verplicht tot een afdracht in natura, in de vorm van eieren, 
kippen, gesponnen wol, paddestoelen of vruchten. 
 Aangezien het gereedschap en de dieren niet zijn eigendom waren, had de boer er geen 
belang bij ze te onderhouden noch ze te sparen bij het werk. Evenmin had hij er belang bij 
tijdens de herendienst al te hard te werken. Om deze drukkende lijfeigenschap te overleven 
waren verzuim en geringe inzet veel gebruikte vormen van verzet. In het uiterste geval 
resteerde alleen de vlucht. Galicië was in de loop van de 18e eeuw afgezakt tot de economisch 
achterlijkste streek van Polen en Oostenrijk. De annexatie door Oostenrijk verergerde 
bovendien de misère. Het Oostenrijkse leger was overgegaan tot gedwongen rekrutering van 
mannen, en het betrekken van voedsel uit de verschillende dorpen. Deze feiten, gecombineerd 
met de mensonterende lijfeigenschap, resulteerden in gewapend verzet en de vlucht van steeds 
meer boeren. Keizer Josef II probeerde deze vlucht tegen te gaan. Hij compenseerde het 
afnemend aantal boeren door duizenden boeren van elders te laten komen, vooral uit 
Duitsland. Zowel aan de Poolse zijde van de grens als aan de Oostenrijkse werden pogingen 
gedaan om de sociale omstandigheden te verbeteren door de lijfeigenschap geleidelijk op te 
heffen. Gedurende de 18e eeuw lukte dit echter niet. Pas in 1833 werd op het majoraat van 
Zamoyski de lijfeigenschap afgeschaft, waarna tot verpachting aan boeren werd 
overgegaan355.  
 Gezien de hier geschetste positie van de boeren op het majoraat van Zamoyski, lijkt 
het niet aannemelijk dat de wilde paarden uit de dierentuin van Zwierzyniec onder hen zijn 
uitgedeeld. De boeren waren lijfeigen en hadden dus feitelijk geen materiële bezittingen.  
Daarom en vanwege het feit dat hun verhouding met het gezag zeer gespannen was, om niet te 
zeggen ‘vijandig’, moet zo’n schenking als zeer onrealistisch worden beschouwd. De 
majoraatsheer had geen enkele reden om de wilde paarden aan de boeren te geven, maar 
mogelijk eerder aan de beambten, die tussen hem en de boeren in stonden. Dat dit niet erg 
waarschijnlijk was, zal bij de foktechnische argumenten besproken worden . 
 
Hoe Brincken ertoe kwam om te schrijven dat de wilde paarden ‘ongeveer twintig jaar’ vóór 
1826, dus omstreeks 1806, waren uitgedeeld, is niet goed te verklaren. Mogelijk is dit 
onderdeel geweest van een geruchtencircuit, dat ontstond als gevolg van de verslechterende 
economische positie van het majoraat van de familie Zamoyski. 
 Al in de jaren ’70 van de 18e eeuw werd het duidelijk dat de economische situatie van 
het majoraat sterk achteruit ging, hetgeen mede verergerd werd door de deling van het 
majoraat. Die deling hield onder andere in dat op het majoraat paarden van het Oostenrijkse 
leger en van Oostenrijkse ambtenaren ingekwartierd moesten worden, waarvan de kosten niet 
door Oostenrijk vergoed werden356. Verder had de majoraatsheer zelf veel geld nodig. Jan 
Jakub Zamoyski, die majoraatsheer was van 1767 tot 1777, was een groot liefhebber van de 
                                                 
355 Orłowski 1963, pag. 228. 
356 Sawa 2008, pag. 64. 
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jacht. Hij bezat daarvoor enkele grote (verwarmde) paardenstallen, waarin bijzondere paarden 
gehouden werden. Ook was er een kennel met bijzondere hondenrassen, onder andere 
bestemd voor de jacht357. Voor het beheer van de wildstand en de organisatie van de jacht was 
er een speciale jachtdienst ingesteld. Deze majoraatsheer streefde ernaar om de dierentuin 
zoveel mogelijk in de toestand te brengen zoals die was in de tijd van de eerste 
majoraatsheren. Door zijn geregelde afwezigheid, vanwege ziekte, en de schuldenlast van het 
majoraat slaagde hij daar echter niet volledig in. Bovendien kreeg hij steeds meer kritiek van 
familieleden te verduren. Uit brieven van zijn broer Andrzej, die van 1777 tot 1792 
majoraatsheer was358, en diens vrouw Konstancja blijkt dat zij grote kritiek hadden op de 
luxueuze en geldverslindende leefwijze van Jan Jakub359. Konstancja sprak in een van haar 
brieven over “het verval van het hele majoraat, en de ellende van de daar levende 
bevolking”360. Uit de briefwisseling bleek tevens dat Andrzej zich steeds meer met de gang 
van zaken in het majoraat ging bemoeien. Hij was er feitelijk op uit de leiding ervan over te 
nemen. Van 25 tot 27 augustus 1773 verbleef keizer Josef II in Zamość, als onderdeel van zijn 
inspectiereis door het nieuw verworven Galicië. Tijdens dat verblijf heeft Andrzej, als 
vervanger van zijn broer die in het buitenland verbleef, de slechte economische situatie op het 
majoraat bij de keizer aangekaart. De keizer ging hier echter niet op in, maar gaf slechts 
prioriteit aan zaken betreffende het leger361.  
 Ondanks de toegenomen bemoeienis van Andrzej en diens vrouw, kon de eerste pas in 
1777 de leiding over het majoraat overnemen. De gezondheid van Jan Jakub verslechterde 
steeds meer. Met het aantreden van Andrzej, die een beleid van spaarzaamheid invoerde, zijn 
de bezuinigingen begonnen. Andrzej leefde zelf ook zuinig en had geen hofhouding of andere 
luxe362. Tot die bezuinigingen behoorde ook het afbreken van de paardenstallen en het afzien 
van het bijvoederen van de dieren in de dierentuin. Wanneer de omvang van de dierentuin 
verkleind is, is niet precies vast te stellen. Aan het eind van de 18e eeuw was de omvang nog 
ongeveer 18 km (2 mijl), in tegenstelling tot de 30 km die hij eerder in de 18e eeuw mat363. 
Waarschijnlijk is dit al onder Andrzej gebeurd, aangezien dit feit in verband te brengen is met 
de mededeling die Kuropatnicki deed in 1786. Deze auteur schreef in dat jaar:  
 “Zwierzyniec. Dorp met een houten huis en kapel; eens de woonplaats van majoraatsheren. 
 Hierbij een dierentuin, die zich over enkele mijlen uitstrekt, rijk aan wilde paarden, edelherten, 
 damherten en reeën; nu van hekken ontdaan”.364 
Kennelijk waren de bezuinigingen en de verkleining van de dierentuin zodanig in het 
geruchtencircuit terecht gekomen, dat Kuropatnicki niet alleen vermeldde dat er geen hekken 
meer waren, maar dat ook de majoraatsheer was vertrokken. F.M. Sobieszczański beweerde in 
1868 dat de dierentuin “al aan het eind van de vorige eeuw” (“już przy końcu zeszłego 
wieku”) volledig afgebroken was en zijn functie niet meer vervulde365. We kennen echter 
de mededeling van Hacquet366, die in 1792 de dierentuin bezocht. Hij schreef dat de wilde 
paarden “omdat ze zich te zeer vermeerderd hadden” (“da sie sich zu sehr vermehrt hatten”) 

                                                 
357 Matławska 1991, pag.82. 
358 Orłowski 1974, pag. 210. 
359 Orłowski 1974, pag. 202, 203. 
360 Orłowski  1974, pag. 203: “o ruinie całej Ordynacji i nieszczęściu tamtejszej ludności”. 
361 Orłowski 1974, pag. 207. 
362 Matławska 1991, pag. 82, 83. 
363 Matławska 1991, pag. 80, 191. 
364 Kuropatnicki 1858 (de eerste druk van het boek was in 1786), pag. 45: ”Zwierzyniec. Wieś z domem 
drewnianym i kaplicą; mieszkalna niegdyś Ordynatów. Przy niej zwierzyniec na mil kilka ciągnący się, w konie 
dzikie, jelenie, daniele, sarny obfity;  teraz opustoszały z parkanów”. 
365 Encyklopedyja Powszechna 1868, pag. 793. 
366 Hacquet 1794, pag. 239. 



 
 

111

óf afgeschoten werden óf naar het hetztheater in Lemberg werden afgevoerd367. Ook Koźmian 
had iets over problemen gehoord en wist zich te herinneren dat de paarden uitgeroeid waren, 
“waarschijnlijk omdat het in de winter nodig was ze van schuren met hooi te voorzien”368. Ondanks 
tegenstrijdige berichten gedurende de 19e eeuw, is de dierentuin in steeds geringere omvang 
tot het begin van de 20e eeuw blijven voortbestaan369. 
 Tegen het einde van het leven van Andrzej nam Konstancja geleidelijk de leiding over 
het majoraat over, en zij bleef dit in feite ook doen toen haar zoon Aleksander August in 1792 
majoraatsheer werd. Zij stierf in 1797. In 1800 volgde Stanisław Zamoyski zijn jonggestorven 
broer als majoraatsheer op en bleef dit tot 1856. Aleksander August heeft zich weinig 
bekommerd om de dierentuin en het beheer van de bossen erin verslechterde steeds verder370. 
Met Stanisław daarentegen zette in 1800 een verbetering van het beheer in. Deze liet, op basis 
van ideeën opgedaan tijdens een reis door West-Europa, al snel het bos- en wildbeheer 
ingrijpend verbeteren. Uit Tsjechië en Pruisen werden vaklieden op het gebied van het 
bosbeheer betrokken. Aan het hoofd van de bosdirectie kwam Karl Schwob te staan371. Vanaf 
1805 werd daadwerkelijk met de nieuwe inrichting van de bossen van het majoraat begonnen. 
Ook de jacht en het wildbeheer werden drastisch gereorganiseerd. Om dit te bereiken 
publiceerde Schwob op 11 januari 1806 een “Plan, dat voor de inrichting van de jacht voor de 
toekomst ingang moet vinden”372. In dit beheersplan werden beschermingsmaatregelen ter 
verbetering van de wildstand uiteengezet en de verschillende vormen van jacht besproken. 
Onder de wildsoorten werden geen wilde paarden vermeld. Om de voedingstoestand van het 
wild te verbeteren adviseerde Schwob om: 
 “…gelijk bij het begin van het voorjaar, wanneer de sneeuw smelt, zoutlikken in te richten…. 
 Ten tijde van een sneeuwrijke winter, moeten hooi en haver aan de dieren gegeven worden, en 
 in noodgevallen ook hier en daar gevelde espen”.373 
Volgens Brincken zouden de laatste wilde paarden aan locale boeren zijn uitgedeeld 
omstreeks de tijd dat Schwob aan zijn beheersplan werkte en dit publiceerde. Het lijkt niet 
aannemelijk dat dit uitdelen ten tijde van Schwob gebeurd is. Het beheer van het majoraat was 
vanaf 1800 juist weer in positieve zin veranderd. Er was geld en er waren weer 
toekomstplannen, en in zo’n sfeer had een dergelijke daad niet gepast. Het was juist de 
bedoeling het wild zo veel mogelijk te beschermen en in aantal te doen toenemen. Problemen 
met de wintervoedering waren er niet. Door het verstrekken van hooi en zelfs haver, en 
(gevelde) espen (Populus tremula) waarvan de takken gegeten konden worden, had men ook 
de eventueel overgebleven wilde paarden kunnen behouden. Antonius vermeldde nog dat 
Vetulani een ‘oude bron’ gevonden had, waaruit zou blijken dat de laatste wilde paarden 
“…tussen 1810 en 1815 wegens problemen met de wintervoedering gevangen waren en aan 
boeren in de omgeving verdeeld werden”374. Niet alleen hij vermeldde de bewuste bron niet, 
maar ook Vetulani zelf heeft dit nergens in zijn geschriften vermeld. Vetulani schreef slechts, 

                                                 
367 Over het bestaan van dit hetztheater werd in het begin van de jaren ’90 van de 18e eeuw geregeld bericht in de 
Preßburger Zeitung  (Got 1971, pag. 54, 300). Deze werd uitgegeven in Preßburg, het huidige Bratislava in 
Slowakije. Dit hetztheater is in 1789 gebouwd, heeft een aantal jaren bestaan, maar werd uiteindelijk gesloten 
vanwege toenemende protesten. In 1796 bestond het al niet meer. 
368 Koźmian et al. 1972, pag. 94:  “podobno dlatego, że w zimie trzeba było dla nich szopy sianem opatrywać”. 
369 Matławska 1991, pag. 194, 195. 
370 Matławska 1991, pag. 85, 86. 
371 Szymanowska 1974, pag. 118, 119. 
372 Schwob 1806: “Plan, względem urządzenia polowania na przyszłość wprowadzić się maiącego”. Manuscript, 
aanwezig in het Archiwum Ordynacji Zamoyskiej (AOZ-11548) in het Archiwum Państwowe w Lublinie, in 
Lublin, Polen. 
373 Schwob 1806, 2e blad: “…zaraz na początku wiosny, kiedy śnieg zginie, lizania solne zakładać…. W czasie 
zawalney zimy, siano y owies zwierzętom dawane bydż powinno, a wpotrzebie także tu y owdzie osiki ścinane”. 
374 Antonius 1936b, pag. 191: “…zwischen 1810 und 1815 wegen Schwierigkeiten der Winterfütterung 
eingefangen und an die Bauern der Umgebung verteilt wurden“. 
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in navolging van Von Hutten-Czapski, dat de distributie van de paarden ‘in het begin van de 
19e eeuw’ heeft plaats gevonden375. Dit standpunt heeft hij van het begin af aan ingenomen. 
 Het meest aannemelijke tijdstip, waarop de laatste wilde paarden in Zwierzyniec 
werden geliquideerd, viel vermoedelijk in het begin van de jaren ’90 van de 18e eeuw. In die 
periode vielen ze hoogstwaarschijnlijk aan de bezuinigingsdrift en de desinteresse van 
Andrzej Zamoyski, zijn vrouw en hun beider zoon ten offer. Mogelijk was er ook nog sprake 
van onwil. De vraag kan namelijk gesteld worden, hoe het mogelijk was dat bijvoorbeeld de 
Weense keizerlijke dierentuin Schönbrunn, opgericht in 1752, niet ingegrepen heeft en de 
laatste wilde paarden heeft opgekocht. Deels is dit te verklaren uit het feit dat Schönbrunn 
alleen maar uit was op zeer exotische dieren, en men die paarden mogelijk niet exotisch 
genoeg vond. Om de meest bijzondere dieren te verwerven, en uit persoonlijk genoegen, liet 
Keizer Josef II in de jaren ’80 expedities naar verre werelddelen (Afrika, Amerika) 
uitrusten376. Deels kan het ook verklaard worden uit de onwil van de Zamoyski’s. Omdat ze in 
1773 Josef II niet hebben kunnen overhalen het majoraat van Zamoyski financieel te 
ondersteunen, heeft men er mogelijk niet aan mee willen werken de laatste wilde paarden naar 
Wenen af te voeren. 
 
Foktechnische argumenten voor kritiek 
 De foktechnische argumenten hebben betrekking op de passage in Brinckens 
beschrijving, waarin hij schreef dat de laatste wilde paarden ‘aan boeren’ werden uitgedeeld. 
Om vervolgens te constateren: “Men beweert, dat men vandaag nog dit ras onder de paarden 
van de boeren kan herkennen”. Ook schreef hij: “Men zegt dat ze allemaal een grijze kleur 
hadden, met een zwarte streep langs de rug”.  Hiermee suggereerde hij dat die boeren hun 
‘eigen’ paarden met die wilde paarden zouden hebben gekruist, zodat een nieuw (herkenbaar) 
ras was ontstaan. Het is niet duidelijk hoe Brincken aan dit inzicht is gekomen. Het lijkt erop 
dat hij dit van iemand gehoord heeft (‘Men beweert dat…’ ; ‘Men zegt dat…’). Verder 
verbond hij deze suggestie met zijn interpretatie van de tekst van Miciński uit 1570. Daarin, 
volgens Brincken, was na de kruisingen sprake geweest van een ‘nieuw ras’. 
 We hebben hiervoor al gezien dat het uitgesloten moet worden geacht, dat de 
(lijfeigen) boeren de wilde paarden hebben gekregen. Blijft over de mogelijkheid, dat de 
laatste wilde paarden aan bepaalde beambten en bestuurders van het majoraat zijn gegeven. 
Maar hebben die ze gebruikt om ze te kruisen met paarden van het majoraat om er vervolgens 
verder mee te fokken? Op de verschillende hoeven van het majoraat van de familie Zamoyski 
werden zowel trekpaarden, wagenpaarden als rijpaarden gefokt, en de fokkerij ervan was van 
hoge kwaliteit377. Hiervoor werden niet alleen locale paarden gebruikt, of elders uit Polen, 
maar ook paarden uit Pruisen, Hongarije, Turkije, Italië en Oekraïne. De paarden uit het 
buitenland waren drie tot vier keer zo duur als de locale. Voor deze fokkerij werden, vanaf 
1784, in registers nauwkeurig de kwaliteiten en de verwantschap van de gefokte paarden 
bijgehouden, om op die manier het peil van de fokkerij te verhogen.   
 Het paard heeft, sinds zijn domesticatie op de Euraziatische steppen, een periode van 
ongeveer 5500 jaar van veredeling door de mens doorgemaakt. De mens heeft hem minder 
agressief gemaakt, om hem vervolgens te veredelen en geschikt te maken als trek- en rijdier. 
In de loop van millennia is het paard dus, qua karakter en fysiek, sterk gaan verschillen van 
                                                 
375 Vetulani 1938, pag. 288: “…dieser letzten in Europa vorkommenden Waldtarpane, welche im Urwalde von 
Białowieża bis zur zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts lebten, und die nachher noch bis in die Anfänge des 
XIX. Jahrhunderts im Tiergarten des Grafen Zamoyski, zwischen Biłgoraj und Zamość (Woiwodschaft Lublin), 
gehalten wurden…“ (“…van deze laatste in Europa voorkomende bostarpans, welke in het oerwoud van 
Białowieża tot de tweede helft van de 18e eeuw leefden, en die daarna nog tot in het begin van de 19e eeuw in de 
dierentuin van graaf Zamoyski, tussen Biłgoraj en Zamość (provincie Lublin), gehouden werden…”). 
376 Fiedler 1976, pag. 52-54. 
377 Kasperek 1972, pag. 89-91. 



 
 

113

zijn wilde voorouder. Het inkruisen van het wilde paard in een relatief hoogveredelde 
populatie huispaarden had een enorme terugslag, qua gebruikseigenschappen, betekend. De 
vermelding bij Miciński uit 1570 duidde erop dat men dit destijds kennelijk wel eens 
geprobeerd heeft. Ook lijkt het erop dat men die wilde paarden toen heeft proberen te temmen 
om ze vervolgens voor enig werk te gebruiken. Dat dit geen succes was, moge blijken uit de 
diverse vermeldingen van schrijvers uit de 16e eeuw (Gratiani, Stella, Bonar, Ruggieri, 
Lippomano, Von Herberstein). Die beschreven dat ze óf niet te temmen waren óf, als dat al 
enigszins gelukt was, ze dan absoluut niet geschikt waren als rij- of trekdier. Dit vanwege hun 
fysieke inferioriteit of ongeschikte karakter. Ook Brincken zelf vermeldde (citeerde), in lijn 
hiermee, dat ze “van geen enkel nut waren”. 
 De beambten en bestuurders van de diverse hoeven op het majoraat hebben 
hoogstwaarschijnlijk niet de behoefte gehad om de eventueel aan hen aangeboden wilde 
paarden te kruisen met hun eigen kwalitatief hoogveredelde paarden. Als die wilde paarden 
werkelijk van groot nut zouden zijn geweest voor de fokkerij, dan had men ze daar al veel 
eerder voor gebruikt. Hooguit zouden de ontvangers ze hebben benut door ze op te eten en 
hun huiden te gebruiken. De hier gecheckte beweringen van Brincken lijken eerder afkomstig 
te zijn uit het al eerder genoemde geruchtencircuit. 
  
3.4.4  Conclusies naar aanleiding van Brinckens vermeldingen over het wilde paard. 
 De beschrijving, die Brincken in 1826 gaf van het uitgestorven wilde paard, is hier 
evenals veel andere passages in Brinckens boek op onderdelen geanalyseerd. Op grond van 
die analyse kan geconcludeerd worden, dat deze beschrijving voor een belangrijk deel berust 
op ondeugdelijke informatie van zegslieden en/of eigen verkeerde waarnemingen en 
interpretaties. Brincken gaf niet de ware toedracht weer van het uitsterven van het wilde 
paard. In zijn beschrijving van het wilde paard is feitelijk niets te vinden dat bijdraagt aan 
onze kennis over dat dier. Aangezien elementen uit Brinckens beschrijving in de 20e eeuw de 
feitelijke basis zouden gaan vormen voor het terugfokexperiment van Vetulani, is hier het 
begin van de mythevorming rond de Poolse konik waar te nemen. Vetulani en diverse andere 
auteurs hebben later namelijk geregeld teruggegrepen op die beschrijving van Brincken. Dit in 
tegenstelling tot de gebroeders Heck, die Brincken nooit hebben genoemd. De opmerking van 
Brincken, dat men nog steeds de kenmerken van het wilde paard bij de locale boerenpaarden 
kon waarnemen, moet de gedachte versterkt hebben dat er nog iets van het wilde paard 
behouden was gebleven. Voor sommigen is die opmerking de aanleiding geweest 
daadwerkelijk iets met dat genetische materiaal te doen (zie § 4.8). 
 De door Brincken begonnen mythevorming is door een belangrijke auteur als (Von 
Hutten-) Czapski later in de 19e eeuw onbewust ondersteund en zelfs versterkt. Deze 
schrijver, die in zijn tijd als een vooraanstaand hippoloog bekend stond, nam in zijn publicatie 
de vermelding door Brincken zonder kritiek over: 
 “Baron Brinken zegt in zijn beschrijving van de wildernis van Białowieża, dat de laatste wilde 
 paarden, welke in deze maagdelijke wildernis gevangen worden, in de dierentuin van de 
 majoraatsheer graaf Zamojski terecht gekomen zouden zijn, waar men ze lange tijd met ander 
 wild gehouden heeft, dat men ze echter tenslotte, aangezien ze nergens voor te gebruiken 
 waren, in het begin van onze eeuw gevangen en aan boeren gegeven heeft. De baron beweert, 
 dat men de nakomelingen ervan in zijn tijd nog van andere boerenpaarden zou hebben kunnen 
 onderscheiden. De kleur van deze paarden zou muisgrijs zijn geweest met een zwarte streep 
 langs de nek”.378 

                                                 
378 Czapski 1874, deel II, pag. 523; Von Hutten-Czapski 1876, pag. 545: “Baron Brinken sagt in seiner 
Beschreibung der Bialowiejsker Wildnis, daß die letzten wilden Pferde, welche in dieser jungfräulichen Wildnis 
eingefangen worden, in den Thiergarten des Majoratsherrn Grafen Zamojski gekommen wären, wo man sie 
lange Zeit mit anderem Wilde gehalten habe, daß man sie aber schließlich, da sie zu nichts brauchbar waren, zu 
Anfang unseres Jahrhunderts eingefangen und den Bauern gegeben habe. Der Baron behauptet, daß man die 
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Von Hutten-Czapski vermeldde ook nog dat Czacki (1801) zou hebben beweerd dat nog 
“tegen het eind van de 17e eeuw” (“gegen Ende des XVII. Jahrhunderts”) resten van kudden 
wilde paarden in Litouwen hadden geleefd. Hier vergiste hij zich: Czacki had het in zijn 
publicatie over de ‘18e eeuw’. Door de beweringen van Von Hutten-Czapski werd de al 
genoemde mythe verder versterkt.  
 
3.4.5  Over het uiterlijk van het Bos van Białowieża 
 Als we het geheel van de kritiek op het werk van Brincken overzien, dringt de vraag 
zich op of er nog wel delen van zijn studie zijn, die als betrouwbaar beschouwd kunnen 
worden. In elk geval is de waarde van het werk van Brincken geweest dat hij het Bos van 
Białowieża in de rest van Europa bekendheid heeft gegeven. Zo kon men ook elders een, zij 
het niet altijd even realistische, indruk krijgen van hoe de situatie in het bos was en hoe het 
beheerd werd. Eén aspect van het bos dat Brincken in elk geval in zijn tekst naar waarheid en 
realistisch heeft weergegeven, is dat van het uiterlijk van het bos. Zoals uit de in § 3.3 
geciteerde teksten opgemaakt kan worden, beschreef Brincken het bosgebied als een gesloten 
massief van opgaande bomen. Op de grond lagen grote aantallen omgevallen bomen, die de 
doortocht in hoge mate hinderden. Dat deze beschrijving naar waarheid was geschied, moge 
blijken uit het feit dat deze visie onderschreven werd door zowel De Ronca als Jarocki. De 
Ronca al sprak van “de buitengewone dichtheid van het bos op veel plaatsen in dit oerwoud, 
welke wij ‘wildernissen’379 noemen, en welke baron Brincken zelfs niet benaderd heeft”380. 
Jarocki gaf een nog uitgebreidere beschrijving van het bos, waarin ongeveer hetzelfde beeld 
naar voren kwam als uit de beschrijving van Brincken zelf: 
 “Als we onze aandacht richten op het wildernisbos, dan zien we de daar aanwezige 
 weelderigheid, die kenmerkend is voor het karakter van een echt natuurlijk bos, aangezien 
 men zelden op enige plaats homogene bosgedeelten kan vinden, maar bijna overal een zeer 
 grote mengeling van verschillende naald- en loofbomen. Hier groeien ordeloos bijeen: 
 zilverdennen, eiken, grove dennen, essen, haagbeuken, espen, iepen, berken, linden, elzen en 
 fijnsparren, en de wildernis ertussen wordt opgevuld door: Gelderse roos, taxus, hazelaar, 
 jeneverbes en wilgen. Zowel voor de rust van de dieren als vanwege het ontbreken van 
 behoefte is de export van hout uit deze wildernis bijna geheel verboden; te midden nu van 
 deze verschillende, zeer dicht opeen groeiende bomen en struiken liggen enorme stammen te 
 rotten, welke de tijd of stormen hebben neergeworpen…”.381  
Uit het eind van de 18e eeuw is nóg een beschrijving van het bos bekend geworden. Deze is 
van de hand van de schrijver en historicus bisschop Naruszewicz, raadgever van koning 
Poniatowski. Deze begeleidde de koning in de late zomer van 1784 op een reis, waarop ook 
het Bos van Białowieża voor een jachtpartij werd aangedaan. Toen ze bij het bos waren 
aangekomen, vervolgden ze in het bos hun tocht via een pas aangelegde weg, die momenteel 
de weg van Hajnówka naar Białowieża vormt. Naruszewicz beschreef deze bosweg als volgt: 

                                                                                                                                                         
Nachkommenschaft derselben von anderen Bauernpferden zu seinen Zeiten noch hätte unterscheiden können. 
Die Farbe dieser Pferde soll mausegrau  mit einem schwarzen Streif den Nacken entlang gewesen sein”. 
379 De Ronca gebruikte hier het woord ‘ustęp’. In modern Pools is dit ‘ostęp’ geworden. Dit woord is synoniem 
met ‘puszcza’ en betekent eveneens ’oerwoud, wildernis’. 
380 Daszkiewicz et al. 2004, pag. 145: “…nadzwyczajna gęstość lasu w wielu miejscach tej puszczy, które 
ustępami zwiemy, a do których się nawet nie zbliżył baron Brincken”. 
381 Daszkiewicz et al. 2004, pag. 126:  “Jeżeli zwrócimy uwagę na las Puszczy, to widać w nim zajmującą 
bujność połączoną z piętnem prawdziwie naturalnego boru, gdyż rzadko w którym miejscu znaleźć można 
oddziały jednorodnych, a prawie wszędzie największą mieszaninę rozmaitych iglastych i listkowatych drzew. 
Rosną tu bez ładu stowarzyszone jodły, dęby, sosny, jesiony, graby, osiki, wiązy, brzosty, brzozy, lipy, olsze i 
świerki, a ustępy między nimi zapełniają: kalina, cis, leszczyna, jałowiec, iwa i łozy. A że i dla spokojności 
zwierząt i dla braku odbytu wywóz drzewa z tej Puszczy niemal zupełnie jest zakazany, wśród więc największej 
gęstwiny tak różnorodnych drzew i krzewów leżą i butwieją ogromne kłody, które wiek lub wichry 
poobalały…”. 
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 “Over het hele traject van 22 km in de genoemde wildernis, lag een opnieuw gekapte weg, 
 zeer goed en recht, vlak, ontdaan van stammen en wortels, en, waar zich venen of moerassen 
 bevonden, beter toegankelijk gemaakt met dammen en bruggen. De Prins Schatbewaarder 
 beval een goede weg te maken in deze wildernis, die donker is en dicht begroeid met donkere 
 bomen van een bijzondere grootte” 382.  
Hetzelfde traject dat Naruszewicz hier beschreef, werd als volgt door Brincken beschreven, 
bij zijn tocht van de rand van het bosgebied naar het dorp Białowieża toe: 
 “Gelegen in het centrum van het keizerlijke bos, is dit dorp [Białowieża] de eerste open plek 
 die men waarneemt na een halve dag lang door het donkere bos te zijn gegaan”.383 
Interessant in dit verband is om nog te vermelden dat het dorp Białowieża en de omringende 
landerijen ook wel worden aangeduid met ‘Polana Białowieska’. Het woord ’polana’ betekent 
‘open plek in het bos’. ‘Polana’ (of het verkleinwoord ‘polanka’) is nog in veel geografische 
namen in Polen terug te vinden. Die namen zijn tot in de Middeleeuwen te traceren (Buczek 
1963). 
 De beschrijving door Naruszewicz komt dus overeen met de beschrijving die Jarocki 
en Brincken gaven. Het betreft een aaneengesloten bos zonder grote grazige vlakten, zoals we 
ze ook uit de beschrijvingen van de Grote Wildernis hebben leren kennen. Het 
stuifmeelonderzoek door Mitchell & Cole (1998) in het Bos van Białowieża ondersteunt de 
genoemde beschrijvingen. Ook verslagen van de hand van diverse natuuronderzoekers later in 
de 19e eeuw (bijeengebracht door Daszkiewicz et al. (2012) bevestigden dit beeld. Met name 
de (ingekleurde) bosinventarisatiekaart van het Bos van Białowieża, uit de periode 1843-
1846, laat zien dat het, afgezien van riviervalleien en dorpjes, om een gesloten boslandschap 
ging384. Dit beeld van het Bos van Białowieża moet eveneens van toepassing zijn geweest op 
oerwouden elders in Litouwen. Gilibert beschreef ze in 1784 als volgt: 
 “Daar vormen de bomen en de struiken zulke dichte bossen dat men slechts in de bossen kan 
 doordringen met behulp van de bijl. De zon kan met zijn stralen nauwelijks de grond bereiken, 
 die zij [de bomen] bedekken….. Alles hier schijnt daarentegen bezield en vol van leven, 
 enorme boomstammen zijn omgegooid door de wind of van ouderdom omgevallen….”.385 
 
Het beeld van het Bos van Białowieża zoals dat uit de ooggetuigenverslagen naar voren komt 
is echter niet af te lezen uit landkaarten, die dateren uit het eind van de 18e en het begin van 
de 19e eeuw.  Uit 1784 dateren enkele kaarten die Połchowski maakte386, uit het begin van de 
jaren ’20 van de 19e eeuw is er de kaart die Brincken in zijn boek afbeeldde387 en uit 1830 is 
er de kaart die Eichwald publiceerde388. Uit deze laatste kaart meende Vera (2000) te kunnen 
opmaken dat het Bos van Białowieża destijds een halfopen bosgebied was (zie Afb. 13). 
Verder is er nog een Russische kaart uit het eind van de 18e eeuw389. De kaarten die 
Połchowski maakte en de kaart die Brincken afbeeldde tonen een soort steppe met hier en 
daar wat boomgroei. De kaart die Eichwald publiceerde vertoont daarentegen meer bosgroei, 

                                                 
382 Samojlik 2005, pag. 39: “Przez całe trzy mile rzeczoney Puszczy, była na nowo rżnięta droga, prosta bardzo 
dobra, y równa, z pniów y korzeni sprzątniona, a gdzie się znaydowały bagna lub trzęsawy groblami, y mostami 
ułatwiona. Xiążę Podskarbi rozkazał zrobić dobry gościniec w tey Puszczy głuchey, ciemney i gęsto zarosłey 
drzewem czarnym y zarosłym osobliwey wielkości”. 
383 Brincken 1826, pag. 10: “Situé au centre de la forêt Impériale, ce village est la première clairière que l’on 
aperçoit après avoir passé une demi journée dans les sombres massifs du bois”.  
384 Daszkiewicz et al. 2012, pag. 167.  
385 Gilibert 1796, pag. xlij en xliij: “Là, les arbres & les arbrisseaux forment des touffes si serrées qu’on ne peut 
pénétrer dans les forêts qu’à l’aide de la cognée. À peine le soleil peut-il atteindre de ses rayons le sol qu’elles 
couvrent….. Tout ici semble au contraire animé & plein de vie, des troncs énormes ont-ils été renversés par les 
vents ou sont-ils tombé de vétusté…..”. 
386 Afgebeeld in Samojlik 2005a, pag. 38-40. 
387 Afgebeeld in Daszkiewicz et al. 2004, afb. 11. 
388 Afgebeeld in Daszkiewicz et al. 2004, afb. 14. 
389 Afgebeeld in Samojlik 2005b, pag.68. 
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namelijk grote stukken bos met open ruimten ertussen. Op de Russische kaart is boomgroei 
weergegeven door bomen in keurige rijtjes te plaatsen. Het is niet aannemelijk dat er in de 
circa vijf jaar die ligt tussen de kaarten van Brincken en Eichwald veel in het bos veranderd 
is. Gezien de vier uiteenlopende stijlen waarin getekend is, lijkt het voor de hand te liggen dat 
de manier waarop een bosgebied op een landkaart werd aangegeven op de persoonlijke keuze 
en smaak van de tekenaar berust. De werkelijke situatie wordt er niet op weergegeven (zie 
Afb. 13). 
 

                
 
 

                
 
Afb. 13. Vier op oude landkaarten weergegeven artistieke interpretaties van een gedeelte van het Bos 
van Białowieża. Vanaf links boven met de klok mee: kaart van Michał Połchowski uit 1784 (in 
Samojlik 2005b), Russische kaart uit het eind van de 18e eeuw (in Samojlik 2005b), kaart in Eichwald 
(1830), kaart in Brincken (1826). 
 
 Brincken had het in zijn boek in sommige passages over ‘natuurlijke graslanden’390. 
Hij gebruikte deze termen steeds in de betekenis van weilanden, waar hooi geproduceerd 
werd “om aan het wild te voeren” (“…pour l’entretien du gibier”)391. Binnen het bosgebied 
lagen er weilanden bij de dorpen Białowieża, Pogorzelce, Teremiski en Masiewo. Verder 
moeten er langs de riviertjes natte boomloze gras- en zeggelanden gelegen hebben. Ze staan 
afgebeeld op de al genoemde bosinventarisatiekaart in Daszkiewicz et al. (2012) en op de 
kaart in Błoński et al. (1888); zie ook Mikusińska et al. (2013). Maar waar het hier bij die 

                                                 
390 Brincken 1826, o.a. pag. 107: “prairies sauvages”, en pag. 125:  “prairies naturelles” . 
391 In Brinckens tijd werd in de Franse taal onderscheid gemaakt tussen de landbouwkundige begrippen ‘prairie 
naturelle’ en ‘prairie artificielle’. Dit hield in dat de eerste hoofdzakelijk met grassen begroeid was, af en toe 
gemaaid werd en weinig onderhoud behoefde. De tweede kon daarnaast ook uit andere landbouwgewassen 
bestaan en had veel meer onderhoud nodig qua vernieuwing, bezaaiing en bemesting (Boitard 1827). 
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‘prairies naturelles’ om ging waren de weilanden bij de vijf dorpen, die Brincken op pagina 
12 van zijn boek met name noemde. Deze dorpen, Kiwanczyn, Kamieniki, Rozkówka, 
Czwierki en Panasniki waren gelegen aan de zuidrand van het bos en waren exclusief bedoeld 
voor het bosbeheer. De bewoners van deze dorpen hadden, volgens Brincken, bepaalde 
plichten te vervullen wat betreft het bos- en wildbeheer392. In de tweede helft van de 19e eeuw 
vond een, goed gedocumenteerde, toename plaats van de oppervlakte aan weilanden ten 
behoeve van veeteelt en de bijvoedering van het wild (Mikusińska et al. 2013). Deze situatie 
doet denken aan die indertijd bij het Bos van Jaktorów, waar in de 16e eeuw de laatste 
oerospopulatie leefde393. De bewoners van het aan de rand van dat bos gelegen dorp Jaktorów 
hadden de plicht om ’s zomers het hooi te maken, dat ’s winters aan de oerossen werd 
gevoerd. De weilanden, waar dat hooi gemaakt werd, lagen bij dat dorp. Voor de inwoners 
van de hiervoor genoemde vijf dorpen was het met toestemming van de overheid zó geregeld: 
 “…dat de rand van het bos [van Białowieża] hun in al zijn uitgestrektheid weilanden in 
 overvloed levert, bouwhout en brandhout, hoewel het wat betreft het weiden thans niet 
 toegestaan is zekere grenzen te overschrijden;…”.394    
 
Het beeld dat Brincken en Jarocki van het uiterlijk van Bos van Białowieża schetsten komt 
overeen met de beschrijvingen die er later van gegeven zijn door Duitse wetenschappers, in 
het begin van de 20e eeuw. Gedurende de Eerste Wereldoorlog is dit bosgebied enkele jaren 
bezet geweest door Duitsland. De uitgebreide beschrijvingen van de bossen door die 
wetenschappers laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Het gebied vormde een vrijwel 
aaneengesloten boscomplex, met daarin allerlei moerassen op natte plaatsen, waar geen bos 
kon groeien. Het grootste moeras was het ruim 25 km2 grote overgangsveen Dziki Nikor. Een 
greep uit die beschrijvingen: 
 “Opvallend was verder dat men tientallen kilometers door kaprijpe en zelfs zeer oude 
 bestanden kon gaan, zonder ergens een kapvlakte of jonge aanplant aan te treffen”.395 
 “Verdere wezenlijke verschillen ten opzichte van onze Duitse kultuurbossen bestaan uit de 
 enorme uitgestrektheid van het oerwoud van Białowieża (ca. 130.000 ha aaneengesloten bos) 
 in een gevarieerde menging van boomsoorten,….“.396 
 “Tussen afgestorven of door de wind neergeworpen fijnsparren, berken en espen, verheffen 
 reusachtige eiken en essen hun machtige stammen, daartussen staan elzen van bij ons 
 ongekende afmetingen, terwijl de hazelaar een moeilijk doordringbaar struweel vormt. Zo 
 heeft op deze gronden, die zelfs bij strenge vorst nauwelijks betreedbaar en zodoende van alle 
 gebruik verschoond gebleven zijn, het bos er van oudsher uitgezien”.397  

                                                 
392 Brincken 1826, pag. 12: “Leurs habitans doivent couper du bois, amasser du foin pour l’entretien du gibier 
pendant l’hiver…” (“Hun inwoners moeten hout hakken, hooi verzamelen voor het onderhoud van het wild 
gedurende de winter…”). 
393 Van Vuure 2005, pag. 67. 
394 Brincken 1826, pag. 12: “…que la lisière de la forêt leur offre dans toute son étendue des patûrages en 
abondance, du bois de construction et de chauffage, quoiqu’à l’égard du patûrage il ne sois pas permis 
actuellement d’outre-passer certaines bornes;…”. 
395 Lautenschlager 1917, pag. 59: “ Auffallend war ferner, daß man Dutzende von Kilometern in haubaren und 
sogar überalten Beständen wandern konnte, ohne irgend eine Schlagfläche oder Jungkultur anzutreffen”.. 
396 Escherich 1917, pag. 99: “Weitere wesentliche Unterschiede gegenüber unseren heimischen Kulturwäldern 
bestehen in der enormen Ausdehnung des Bialowieser Urwaldes (ca. 130.000 ha geschlossener Wald), in der 
bunten Mischung der Baumarten,….”. 
397 Rubner 1918, pag. 285: “Zwischen abgestorbenen oder vom Wind geworfenen Fichten, Birken und Aspen 
erheben Eichen- und Eschenriesen ihre mächtigen Stämme, dazwischen stehen Erlen von bei uns ungekannten 
Ausmaßen, während die Hasel ein schwer durchdringbares Unterholz bildet. So hat auf diesen Böden, die selbst 
bei starkem Frost kaum betretbar und daher von allen Nutzungen verschont geblieben sind, der Wald von jeher 
ausgesehen”. 
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Op het eind van de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw was niet alleen de wildstand 
(o.a. edelherten) in deze bossen zeer hoog398.  Het aantal in het bos geweide huisrunderen was 
al gedurende een groot deel van de 19e eeuw groot, en bereikte omstreeks de eeuwwisseling 
zijn hoogtepunt. Van een grote invloed van al deze dieren op het bos blijkt uit de Duitse 
verslagen niets. In § 5.5 wordt hier nog nader op ingegaan. 
   
3.5  Beschrijving van het uiterlijk en de leefwijze van het Europese wilde paard 
 Alvorens aandacht te besteden aan de terugfokexperimenten met de konik in de 20e 
eeuw, is het zaak om hier eerst uiteen te zetten hoe het Europese wilde paard er mogelijk 
uitgezien heeft, en hoe het leefde. Dit omdat het een belangrijke rol speelt in dit onderzoek. 
Daarbij wordt vooral ingegaan op de vachtkleur, aangezien ook die een onderdeel vormt van 
de mythevorming rond de konik. Als de uiterlijke kenmerken van dat wilde paard eenmaal 
omschreven zijn, kan de konik, op grond daarvan, met dat paard vergeleken worden. 
 
3.5.1  Vachtkleur 
 Het beschrijven van de vachtkleur van een wild dier is een lastige aangelegenheid. 
Niet alleen kan de kleur van een dier door het jaar heen variëren (bv. zomervacht en 
wintervacht). Ook kunnen de leeftijd van het dier, zijn voedingstoestand, het geslacht, en het 
weer (bv. natgeregend of niet, zonnig weer of niet) hierbij een rol spelen. Verder vormen de 
persoonlijke interpretatie van de waarnemer en het overbrengen van de waarneming op de 
lezers een andere moeilijkheid. Bovendien gaat het meestal niet om makkelijk te benoemen 
elementaire kleuren. Vaak gaat het om moeilijk te omschrijven nuances die tussen de 
verschillende, op zich al lastig te omschrijven, kleuren inzitten. Ook hebben de meeste dieren 
geen egale kleur, maar zijn de verschillende delen van hun lichaam meer of minder afwijkend 
gekleurd. Om een goede indruk te krijgen van een bepaalde vachtkleur is het niet alleen 
belangrijk een mogelijke vertaling van de woordelijke omschrijving daarvan te maken. Het is 
daarnaast ook belangrijk te zoeken naar mogelijkheden om die omschrijving te vergelijken 
met de omschrijving van de vachtkleur van andere dieren.  
 Om aan de weet te komen hoe de vachtkleur van het Europese wilde paard eruit zag, 
kunnen we gebruik maken van de beschrijvingen van dit dier door een aantal auteurs uit de 
13e, 16e, en 18e eeuw. Het betreft beschrijvingen uit Midden-Europa. Van 
vachtkleurbeschrijvingen van paarden van de Euraziatische steppen maken we alleen gebruik, 
waar het gaat om een nadere verklaring of etymologische verwantschap met bepaalde 
woorden, die door auteurs in Midden-Europa zijn gebruikt. Van alle auteurs die over het 
Europese wilde paard hebben geschreven, hebben er zeven iets over zijn vachtkleur vermeld 
(Tabel 3). Van die zeven kunnen we er vier betitelen als ‘waarschijnlijke ooggetuigen’ 
(Bonar, Schneeberger, Hacquet, Koźmian) en drie als ‘mogelijke ooggetuigen’ (Von 
Herberstein, Albertus Magnus, Rzączyński). Van de ‘waarschijnlijke ooggetuigen’ 
vermeldden Schneeberger, Hacquet en Koźmian dat ze de dieren zelf gezien hebben. 
Bovendien kunnen deze auteurs, voor zover bekend, als betrouwbaar beschouwd worden. 
Bonar vermeldde weliswaar niet dat hij de dieren zelf gezien heeft, maar uit de beschrijving 
over hem en zijn activiteiten zou geconcludeerd kunnen worden dat hij ze werkelijk eens 
gezien heeft399. Van de ‘mogelijke ooggetuigen’ kan gezegd worden, dat ze ze óf inderdaad 

                                                 
398 Jędrzejewska et al. 1997, pag. 413. 
399 Wrześniowski (1878, pag. 514, 515) omschreef Johann Bonar als een man met grote capaciteiten. Bonar 
studeerde eerst in Krakau, en later nog in Duitsland en Italië. Gesner (geciteerd door Wrześniowski) geeft hoog 
over hem op: “Generosus et illustris in regno Poloniae vir Jo. Bonerus de Balice etc. non politice tantum 
administrationis, sed variarum insuper naturalium rerum peritus” (“Een voortreffelijk en in het koninkrijk Polen 
beroemd man, Jo. Bonerus de Balice etc., niet alleen kundig in het staatkundig bestuur, maar ook in diverse 
andere zaken, bovendien in die betreffende de natuur”). Bonar bereisde onder andere Litouwen en Podolië (in 
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zelf gezien hebben, óf  een goede zegsman daaromtrent hebben geraadpleegd. Alle hier 
genoemde auteurs hebben een omschrijving van de vachtkleur gegeven, maar lang niet allen 
hebben de aalstreep opgemerkt, of het waard gevonden hem te omschrijven. Kennelijk was 
deze rugstreep niet zodanig markant dat hij aan iedereen opviel, of opmerkelijk genoeg om te 
vermelden. Hierbij kan opgemerkt worden dat bij het przewalskipaard de aalstreep eigenlijk 
alleen goed zichtbaar in de zomervacht, en in de wintervacht niet of nauwelijks400. Bovendien 
kan de aalstreep bij het prewalskipaard sterk in breedte en intensiteit variëren401. 
 Dwarsstreping op de poten, zoals die in de 20e eeuw bij de Poolse konik (maar ook bij 
andere paardenrassen) is beschreven, is door geen van hen genoemd. Van deze strepen kan 
dus gezegd worden dat ze óf niet opvielen óf niet interessant genoeg waren om te vermelden. 
Of ze waren er gewoon niet. Bij pleistocene paarden heeft waarschijnlijk een bepaalde 
streping bestaan. Guthrie concludeert uit grot- en andere tekeningen dat het pleistocene wilde 
paard in Europa met name op het Iberisch schiereiland een duidelijke zebra-achtige 
dwarsstreping op de nek, en in mindere mate op de poten, gehad heeft402. Bij het 
przewalskipaard komt geregeld, sterk individueel bepaald, een donkere dwarsstreping op de 
poten voor, en in zeldzame gevallen ook op de hals403. Het feit dat ook bij sommige van de 
huidige paardenrassen dwarsstreping op de poten voorkomt lijkt er dus op te wijzen dat een 
dergelijke streping ook wel bij de wilde paarden van de Euraziatische steppen voorkwam. 
 In Tabel 3 worden de omschrijvingen weergegeven die de ‘waarschijnlijke 
ooggetuigen’ en de ‘mogelijke ooggetuigen’ hebben gegeven. Eerst zullen die van de eersten 
worden geanalyseerd. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre die van de anderen hier iets aan 
bij kunnen dragen. Het eerst komt de kleur van de vacht aan de orde, daarna die van de 
aalstreep en de staart. 
 

Auteur Kleur van de vacht Kleur van de aalstreep Kleur van de 
staart 

Bonar 
Schneeberger 
Hacquet 
Koźmian 

fuscus sive subcinericius 
colore murino 
schwarzbraun 
 karomyszaty 

 

- 
niger 

- 
-  

- 
niger 

- 
- 

Von Herberstein 
Albertus Magnus 
Rzączyński 

falb 
cinereus 

 color alcis & muris 
 

schwarz 
fuscus 

- 

- 
- 
- 

 
Tabel 3. De verschillende Latijnse, Duitse en Poolse benamingen die diverse auteurs hebben gebruikt 
om de kleur van bepaalde delen van het wilde paard te omschrijven. 
 
 Van de vier waarschijnlijke ooggetuigen hebben Bonar en Schneeberger hun 
waarnemingen ongeveer tegelijkertijd gedaan (rond 1560). Datzelfde geldt voor Hacquet en 
Koźmian (eind 18e eeuw). Hiertussen liggen ongeveer 200 jaar. Het is dus mogelijk dat er in 
                                                                                                                                                         
Oekraïne), waar hij aan jachten deelnam. Hij correspondeerde met Schneeberger en Gesner. Hij was een 
verzamelaar van zoölogisch materiaal en bezat onder andere het gewei van een eland en de horens van een saiga-
antiloop (Gesner 1602, pag. 3 resp. 361). In brieven aan Gesner geeft hij, naast de al eerder vermelde 
beschrijving van het wilde paard, ook beschrijvingen van de eland (Gesner 1602, pag. 2, 3), de wisent (Gesner 
1602, pag. 129), de saiga-antiloop (Gesner 1602, pag. 361), en een uitgebreide verhandeling over de oeros 
(Gesner 1602, pag. 142). 
400 Salensky 1907, pag. 12 en 15. 
401 Mohr 1970, pag.  61 en 62. 
402 Guthrie 2005, pag.80. 
403 Mohr 1970, pag. 58, 61. 
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die 200 jaar een verandering in kleurnuance heeft plaats gevonden. Hacquet gebruikte de term 
‘schwarzbraun’, wat dus duidt op een bepaald soort donkerbruin. Het was niet mogelijk om 
bij Hacquet, ter vergelijking, andere dieren te vinden waarvan de vachtkleur met deze term 
omschreven kon worden. Een andere schrijver die deze omschrijving gebruikte is Eichwald, 
die in 1830 het Bos van Białowieża bezocht en daar wisenten heeft gezien. Hij zei van de 
wisenten: “De kleur van de meeste was kastanje- of zwartbruin” (“Die Farbe der meisten war 
kastanien- oder schwarzbraun”)404. Koźmian gebruikte het Poolse woord ‘karomyszaty’. Het 
laatste deel van dit woord, ‘myszaty’, betekent weliswaar ‘muiskleurig’, maar dit kan geen 
eenduidige omschrijving worden genoemd. De term ‘muiskleurig’ is ook gebruikt voor 
sommige wildlevende paarden van de Euraziatische steppen, en momenteel voor de Poolse 
konik. ‘Muiskleurig’ kan zowel lichtere als donkere tinten omvatten. Van de huidige in Polen 
gefokte koniks is 60-70 % licht-muiskleurig (‘jasno-myszaty’) en de overige zijn donker-
muiskleurig (‘ciemno-myszaty’)405. Voor deze vachtkleur wordt tegenwoordig ook wel de 
Engelse termen ‘blue dun’ of ‘grullo’ gebruikt. De term ‘ciemno-myszaty’ wordt ook door 
Schatilow gebruikt bij zijn beschrijving van de Chersontarpan406. Pruski (1959) beeldde in 
zijn publicatie op de pagina’s 107-109 drie foto’s van dit dier af. Daarop is te zien dat dit 
paard een zeer donkere vacht had, die men eerder ‘anthracietgrijs’ zou kunnen noemen. De 
interpretatie van de term ‘muisgrijs’ varieert dus al naar de waarnemer. Antonius, die in 1912 
op basis van de beschrijving door Gmelin een omschrijivng gaf van het “wilde paard” van de 
Russische steppen, gebruikte de term ‘mausgrau’ (‘muisgrijs’). Boddaert (1785), die dit 
eveneens op basis van Gmelins beschrijving deed, schreef: “…corpore nigro griseo 
(murino)…” (“…met een donkergrijs (muiskleurig) lichaam…”). Ook Gilibert interpreteerde 
Gmelins ‘mausfarben’ als ‘muisgrijs’ (“gris de souris”)407 408. Gmelin (1770) zelf gebruikte 
weliswaar op pagina 46, voor de beschrijving van het “wilde paard”, de term “mausfarben” 
(‘muiskleurig’), maar op pagina 47 gebruikte hij voor de vacht van een ‘bastaardpaard’ de 
term “mausbraun” (‘muisbruin’). Kennelijk verstond Gmelin onder ‘muiskleurig’ iets anders 
dan de andere twee schrijvers. Hij verstond er een bepaald soort bruin onder. Het eerste deel 
van het door Koźmian gebruikte woord ‘karomyszaty’, ‘karo’, komt van het Poolse woord 
‘kary’, dat ‘zwart’ betekent409. Kennelijk wilde Koźmian hier een tamelijk donkere kleur mee 
omschrijven.  

                                                 
404 Eichwald 1830, pag. 246. 
405 G. Cholewiński 2009, mond. med. 
406 Pruski 1959, pag.54. 
407 Gilibert 1805, pag. 447. 
408 Hoogstwaarschijnlijk heeft Brincken (1826, pag. 50: “d’une couleur grise, avec une ligne noire le long de 
dos”) zijn vachtkleur- en aalstreepbeschrijving van Gilibert (1805), al of niet gecombineerd met die van Von 
Herberstein (1557). Hij kende de werken van deze auteurs, want Gilibert citeert hij op pag. 53, en Von 
Herberstein op pag. 49 en 64. 
409 Het Poolse word ‘kary’ is overgenomen uit het Turks, en verving het Poolse woord ‘czarny’ (‘zwart, zeer 
donker’) (Bołdyrew 2005, pag. 136). Door de nauwe contacten die er gedurende de 16e eeuw bestonden tussen 
Polen en Turkije, met name op het gebied van de paardenhandel en –fokkerij, kwamen Turkse benamingen 
betreffende paarden in de Poolse taal terecht. Niet alleen werd het woord ‘kary’ (voor een zwarte paardenvacht) 
overgenomen, maar ook werd het Poolse woord voor ‘hengst’ (namelijk ‘źrzebiec’), vervangen door de Turkse 
benaming ‘aygir’. Dit werd in het Pools tot ‘ogier’. 
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 Ook bij Schneeberger410 komen we de term ‘muiskleurig’ (“colore murino” – ‘met een 
muizenkleur’) tegen. Wat Schneeberger zelf hier precies onder verstond, is niet duidelijk. De 
omschrijving “color murinus” voor een dierenvacht komen we nog op twee andere plaatsen in 
Gesner (1602) tegen. De eerste staat op pagina 735, waar Gesner de vachtkleur van een door 
hem zelf gehouden eikelmuis (Eliomys quercinus) beschrijft: “color murinus per tergum & 
latera” (“muiskleurig op de rug en de zijkanten”). Het tweede voorbeeld, van de hand van een 
andere auteur, staat in de beschrijving van de olifant op pagina 378: “Indicis color est niger 
vel murinus“ (“Bij de Aziatische [olifanten] is de kleur zwart / zeer donker ofwel  
muiskleurig”). Uit deze beschrijvingen van de eikelmuis en de Aziatische olifant blijkt dat de 
schrijvers er een grijsbruine tot donkerbruine kleur onder verstaan. 
 Bonar gebruikte voor de vachtkleur van het wilde paard de omschrijving “fuscus sive 
subcinericius”, waarbij ‘sive’ ‘ofwel‘ betekent. ‘Fuscus’ is een benaming voor een zeer 
donkere kleur (bijvoorbeeld die van de aal Anguilla anguilla). ‘Subcinericius’  is een 
benaming voor bijvoorbeeld brood, dat ‘onder de as gebakken is’. Welke kleurnuance Bonar 
hier precies voor ogen stond, wordt niet meteen duidelijk. Duidelijker wordt ze pas als we in 
Gesner (1602) op pagina 2 lezen dat Bonar de zomervacht van de eland Alces alces omschreef 
als van een ‘subcineritius’-kleur en op pagina 129 de vachtkleur van de wisent Bison bonasus 
omschrijft met de woorden: “colore fusco partim subcinericio” (“fuscus deels subcinericius”). 
Aangezien Bonar het wilde paard en de wisent met dezelfde woorden omschreef en één van 
die woorden ook voor de eland gebruikte, vormt Bonar in feite de sleutelfiguur bij het bepalen 
van de vachtkleur van het wilde paard (zie Tabel 4). Hij is de enige ‘waarschijnlijke 
ooggetuige’, die voor het wilde paard dezelfde termen gebruikte als voor andere, nog 
bestaande en ons bekende, dieren. Er blijkt dus uit dat de vachtkleur van het wilde paard 
sterke overeenkomst vertoonde met die van eland en wisent. Wat dat betreft kunnen ook de 
omschrijvingen door Schneeberger, Hacquet en Koźmian hieronder vallen. 
  
Is het mogelijk dat met de door de ‘mogelijke ooggetuigen’ gebruikte termen dezelfde 
kleurnuances bedoeld worden? Von Herberstein gebruikt de term ‘falb’. Dit Duitse woord is 
synoniem met het Duitse woord ‘fahl’ en verwant aan het Nederlandse ‘vaal’. Ook in andere 
talen komen woorden voor die hieraan verwant zijn, zoals in het Engels (‘fallow’), het Frans 
(‘fauve’) en het Pools (‘płowy’) (Bańkowski 2000). Deze groep van woorden duidt bepaalde 
tinten bruin aan, als ze op dieren betrekking hebben. Het Engelse ‘fallow’ wordt gebruikt in 
de naam ‘fallow deer’ (damhert) en het Franse ‘fauve’ duidt in het algemeen op de vachtkleur 
van ‘wilde dieren’. Het Nederlandse ‘vaal’ is te vinden in ‘reevaal’, een benaming voor de 
vacht van de ree (Capreolus capreolus), en in het woord ‘valk’. In het Pools is ‘płowy’ te 
vinden in ‘zwierzyna płowa’ (een term waarmee de inheemse hertachtigen worden 
aangeduid). Het werd destijds ook gebruikt als kleuromschrijving van de oeroskoe411. In 
Duitsland werden steenbokken (Capra ibex) vroeger aangeduid met de term ‘Fahlwild’ of 

                                                 
410 Naar het hier besproken verslag van Schneeberger is lang gezocht. De eerste die het vermeldde was Charles 
Hamilton Smith (1841, pag. 159). Deze deed dit uit de tweede hand, omschreef de auteur als ‘Andr. 
Schneebergius’ en gaf geen literatuurverwijzing. Voor de aanlevering van deze en andere informatie bedankte 
Smith met name ‘kolonel Lach Szyrma’ van de ‘Polish Literary Society’ in Parijs. Vermoedelijk ging het hier 
om Krystyn Lach Szyrma, een Pools filosoof, schrijver en vertaler.   
Onder degene die naar de bewuste tekst gezocht hebben bevond zich ook Otto Antonius (1933, pag. 10). Deze 
zei daarover: “Leider habe ich mich vergeblich bemüht, die Originalstelle ausfindig zu machen” (”Helaas heb ik 
tevergeefs geprobeerd de oorspronkelijke passage te vinden”). 
Op dezelfde pagina waar het verslag van Schneeberger staat (Gesner 1602 / 1620, pag. 430), bleek ook het 
verslag van Johann Bonar te staan.  
411 Van Vuure 2005, pag. 383. 
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‘Falbwild’, wat op hun vachtkleur duidde. Hennenberger noemde de vachtkleur van de wisent 
‘fahllechtig’ (‘vaalachtig’)412. 
 Albertus Magnus omschreef de vachtkleur van het wilde paard als ‘cinereus’413. Dit 
woord betekent in het algemeen ‘askleurig’. Wat Albertus Magnus er feitelijk mee bedoelde 
wordt duidelijker als we zien welke andere dieren hij met deze term beschreef. Met ditzelfde 
‘cinereus’ duidde hij bijvoorbeeld op pagina 1370 ook de kleur van de bever aan (Castor 
fiber; met de toevoeging: ‘ad nigredinem declinans’ - ‘naar zwart neigend’). Op pagina 1583 
gebruikte hij hem voor de pad (Bufo bufo). Soms werden dieren vroeger ook werkelijk 
‘askleurig’ genoemd. Von Fleming omschreef de kleur van de eland als ‘aschenfarbicht’ 
(‘askleurig’)414. 
 Rzączyński (1742) gebruikte voor de vachtkleur van het wilde paard de omschrijving 
“color alcis & muris” -  “de kleur van eland & muis”. Hoe hij aan die kennis gekomen is, is 
niet bekend, maar zijn beschrijving is opvallend in lijn met die van de andere, waarschijnlijke 
en mogelijke, ooggetuigen. 
 De omschrijvingen, die de ‘mogelijke ooggetuigen’ voor de vachtkleur van het wilde 
paard gebruiken, sluiten dus aan bij die van de ‘waarschijnlijke ooggetuigen’. Ook hieruit kan 
dus geconcludeerd worden dat de vachtkleur van het Europese wilde paard waarschijnlijk het 
meest op die van de wisent en de eland heeft geleken. Zijn vachtkleur varieerde dus tussen 
grijsbruin en donkerbruin, een kleurtraject dat goed als schutkleur gefungeerd moet hebben. 
Bovendien lijkt het waarschijnlijk, gezien de afbeeldingen van de paarden in Lascaux, de huid 
van het paard van Selerikan (zie § 3.5.1) en het przewalskipaard, dat de buikzijde lichter 
gekleurd was dan de rest van de vacht. Iets dergelijks heeft, naar analogie van het 
przewalskipaard, waarschijnlijk ook gegolden voor de lichte snuit en de lichte oogranden415.  
 Aangezien Brincken in zijn verslag over het wilde paard de vachtkleur van dat dier als 
“d’une couleur grise” (“met een grijze kleur”) omschreef, en omdat Brincken door velen als 
een belangrijke bron werd beschouwd, is deze omschrijving een onderdeel gaan vormen van 
de mythe rond de konik. De grijze vachtkleur, ook wel omschreven als ‘muiskleurig’, speelde 
in de 20e eeuw een belangrijke rol bij de fokexperimenten van Vetulani. De omschrijving 
door Brincken werd daarbij geregeld als betrouwbare referentie aangehaald. 
 
Voor de aalstreep van het wilde paard werden door de verschillende auteurs de woorden 
‘niger’, ‘schwarz’ en ‘fuscus’ gebruikt. Schneeberger gebruikte voor de staart eveneens het 
woord ‘niger’. Deze woorden duiden op een zeer donkere kleur.‘Niger’ betekent ‘zeer donker, 
tegen zwart aan’. Dit betekent dus niet dat het volledig zwart was. De diepzwarte kleur, zoals 
we die kennen van bijvoorbeeld de zwarte kraai (Corvus corone), werd omschreven met de 
overtreffende trap van ‘niger’, namelijk ‘nigerrimus’416. Ook met ‘schwarz’ (‘zwart’) en 
‘fuscus’ werd een zeer donkere kleur aangeduid. ‘Fuscus’ werd ook wel gebruikt voor 
bijvoorbeeld de kleur van de steenbok417 en de aal418.  
 De kleuren van de aalstreep en de overige vacht lijken elkaar, gezien de persoonlijke 
interpretaties van de verschillende waarnemers, soms te overlappen (zie Tabel 3). Zo noemde 
Albertus Magnus de aalstreep, die donkerder was dan de vacht, ‘fuscus’, terwijl Bonar de 

                                                 
412 Hennenberger 1595, pag. 251. 
413 Albertus Magnus & Stadler 1920, pag. 1378. 
414 Von Fleming 1724, Deel 2, pag. 98. 
415 Niet alleen bij oorspronkelijk wilde soorten als het przewalskipaard en de onager komen de lichte buikzijde, 
de lichte snuit en de lichte oogranden voor. Ze komen ook voor bij sommige huidige paardenrassen als het 
fjordenpaard en de exmoorpony. Deze grijswit-gekleurde zones in de vacht worden beschouwd als een 
wildkenmerk en treden op bij aanwezigheid van het pangaré-gen (Sponenberg 2009).  
416 Gesner 1617, pag. 282. 
417 Gesner 1602, pag. 305. 
418 Gesner 1558, pag. 49. 
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vacht van de wisent en de eland, onder andere, ook ‘fuscus’ noemt. Kennelijk zag de één in 
deze term iets donkerders dan de ander (zie ook Tabel 4) Mogelijk was het soms geringe 
kleurverschil tussen de aalstreep en de overige vacht er de oorzaak van dat die aalstreep niet 
aan alle waarnemers opviel. Het feit dat, volgens Schneeberger, de kleur van zowel de 
aalstreep als de staart met ‘niger’ omschreven konden worden, doet vermoeden dat ook de 
manen die kleur hadden. Dit naar analogie met het przewalskipaard419, 
 In Tabel 4 zijn de Latijnse benamingen voor de vachtkleur van het Europese wilde 
paard weergegeven, zoals die door diverse, in de tekst genoemde auteurs zijn gebruikt. Ter 
vergelijking zijn ook die van de vachtkleuren van een aantal andere diersoorten vermeld. 
  
 
Diersoort Gesner  Schneeberger

 
Bonar 

 
Albertus 
Magnus 

Europees 
wild paard 
 
 

 murinus 
(G. 1602, pag. 

430) 

fuscus, ofwel 
subcinericius 
(G. 1602, pag. 

430) 
 

cinereus 
(A.M. & S. 1920, 

pag. 1378) 

huispaard    niger, rufus, albus, 
griseus 

(A.M. & S. 1920, 
pag. 1378) 

 
wisent 
Bison 
bonasus 

  fuscus, deels 
subcinericius 
(G. 1602, pag. 

129) 
 

 

eland 
Alces alces 

  subcineritius 
(G. 1602, pag. 

2) 
 

 

das 
Meles meles 

griseus; op de 
kop niger en 

candidus  
(G. 1602, pag. 

687) 
 

   

veldmuis 
Microtus 
arvalis 

fuscus; de 
zijkanten ruffus 
(G. 1602, pag. 

733) 
 

   

huismuis 
Mus 
musculus 

niger, fuscus, 
ruffus, gilvus, 
cinereus  
(G. 1602, pag. 
714 and 725) 

 

   

steenbok 
Capra ibex 

fuscus (G. 1602, 
pag. 305) 

   

                                                 
419 Mohr 1970, pag. 55 ff. 
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gems 
Rupicapra 
rupicapra 

‘s zomers 
ruffus, ‘s 

winters fuscus 
(G. 1602, pag. 

292) 
 

   

edelhert 
Cervus 
elaphus 
 

subflavus (G. 
1602, pag. 329) 

   

wild zwijn 
Sus scrofa 

niger (G. 1602, 
pag. 919) 

 

   

Aziatische 
olifant 
Elephas 
maximus 
 

niger ofwel 
murinus (G. 

1602, pag. 378) 

   

zwarte kraai 
Corvus 
corone 
 

nigerrimus (G. 
1617, pag. 282) 

   

eikelmuis 
Eliomys 
quercinus 
 

murinus (G. 
1602, 

pag. 735) 

   

aal 
Anguilla 
Anguilla 
 

fuscus (G. 1558, 
pag. 49) 

   

bever 
Castor fiber 

zowel  niger als 
rufus (G. 1558, 
pag. 223, 223) 

  cinereus, naar niger 
neigend 

(A.M. & S. 1920, 
pag. 1370) 

 
pad Bufo 
bufo 

fuscus (G. 1558, 
pag. 950) 

  cinereus 
(A.M. & S. 1920, 

pag. 1583) 
 

 
Tabel 4.  Overzicht van Latijnse benamingen voor de vachtkleur van verschillende diersoorten. Voor 
nadere uitleg, zie het tekstgedeelte. 
G. ─ Gesner 
A.M. & S. ─ Albertus Magnus & Stadler 
 
Over het vóórkomen van een witte vacht bij het wilde paard 
 Na de bovengenoemde vachtkleuren van het wilde paard geanalyseerd te hebben, 
wordt hier ook nog stilgestaan bij vermeldingen van de vachtkleur ‘wit’. De door Herodotus 
vermelde witte (‘λευκος’) vachtkleur420 van “wilde paarden” is namelijk door Vetulani in de 
20e eeuw als een essentieel onderdeel van zijn fokprogramma beschouwd. Vetulani ging er 

                                                 
420 Herodotus, Boek IV, 52. 
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vanuit dat het Europese wilde paard in de winter een zeer lichte, bijna witte vacht had421. Hij 
deed dit vooral op grond van de vermelding door Herodotus. Ondersteuning hiervoor vond hij 
in de vermelding door andere auteurs van lichtgekleurde paarden op de Euraziatische steppen. 
De paarden van Herodotus hadden, volgens een bepaalde geografische redenering van 
Vetulani zelf, in de moerassen van Polesië (zuidelijk Wit-Rusland / noordelijk Oekraïne) 
geleefd. Dit gebied grenst aan het Bos van Białowieża, waar nog in de 18e eeuw volgens 
Brincken de laatste wilde paarden zouden hebben geleefd. Verder baseerde hij zich op het feit 
dat Pfizenmayer schreef over nog in Noordoost-Siberië voorkomende “wilde” “grijswitte” 
(“weißlich-grau”) paarden, en de daar in de permafrost gevonden fossiele resten van een 
grijswit paard422. Tevens baseerde Vetulani zich op mededelingen, die hij ‘uit militaire 
kringen’ verkregen had. Deze maakten melding van het soms voorkomen van een verkleuring 
naar een lichte wintervacht, bij boerenpaarden in de omgeving van het Bos van Białowieża. 
De volgens Vetulani bij de vroegere wilde paarden van Europa voorkomende zeer lichte, 
bijna witte, wintervacht zou een aanpassing zijn geweest aan de Europese klimatologische 
omstandigheden. 
 Vetulani kwam tot de conclusie dat Herodotus met ‘λευκος’ niet ‘wit’ bedoelde, maar, 
in overeenstemming met andere auteurs423, een bepaalde ‘lichte grijstint’. Als Herodotus die 
witte paarden niet zelf heeft gezien, maar het van een zegsman had, dan heeft hij in elk geval 
de kleur als ‘λευκος‘ geïnterpreteerd. We kunnen kijken waar Herodotus in zijn ‘Historiën’ 
het woord ‘λευκος’ , in verband met paarden, nog meer gebruikte. Dit was het geval in Boek 
I, 189, waar gesproken werd over “heilige witte paarden” (“ίρων ίππων των λευκων”). Verder 
in Boek III, 90, waar sprake was van een tribuut van “360 witte paarden” (“ίπποι τε λευκοι 
έξηκοντα και τριηκοσιοι”). In Boek VII, 40 was sprake van “acht witte paarden” 
(“ίπποι…λευκοι οκτώ”) voor de heilige wagen van Zeus. In Boek VII, 113 worden “witte 
paarden geofferd” (“σφάζοντες ίππους λευκους”), en in Boek IX, 63 streed de Perzische 
edelman Mardonios “op een wit paard” (“άπ’ ίππου τε μαχομενος λευκου”). Uit deze citaten 
blijkt dat witte paarden in die tijd als heilig beschouwd werden, als waardevolle schatting of 
offer konden dienen, belangrijke (heilige) wagens trokken en belangrijke personen droegen. 
Dit beeld komt ook naar voren uit beschrijvingen van het gebruik van schimmels bij andere 
volkeren en godsdiensten (Farwerck 1978, Kuzmina 2006, Pickeral 2006). Tot op de dag van 
vandaag hebben schimmels hun aantrekkingskracht als statussymbool behouden (zie ook § 
2.8).  
 Het paard heeft in de Indo-Europese natuurgodsdiensten en culturen een 
vooraanstaande rol gespeeld424. Van Ierland tot in India speelde het paard de rol van metgezel 
van de goden, bemiddelaar tussen mens en godheid, als toekomstvoorspellend en 
vruchtbaarheidbrengend medium, en als offerdier. Ook bestond er een speciale relatie tussen 
het paard en de zon. Sommige paarden waren gewijd aan goden (bijvoorbeeld aan Wodan en 
Freyr in het Germaanse gebied, aan Poseidon in Griekenland, en Tištrya in Iran). Ook 
bestonden er speciale paardengoden (Epona in het Keltische gebied, Ratainicza bij de oude 
Pruisen425). Om de magische kracht van paarden zoveel mogelijk te benutten, werd niet 
alleen, na het offeren, aan bepaalde lichaamsdelen van paarden een heilige werking 
toegekend. Ook werden levende, met name witte, paarden speciaal voor religieuze doeleinden 
gehouden. Tacitus vermeldde, in 98 CE, over een manier van voorspellen bij de Germanen:  

                                                 
421 Vetulani 1947, pag. 10-18. 
422 Pfizenmayer 1926, pag. 162, 248. 
423 Vetulani (1947, pag. 10 en 11) verwees hiervoor naar de door hem geraadpleegde Russische auteurs D. 
Anuczin en F. Köppen.  
424 Koppers 1936, Polomé 1994, Kuzmina 2006. 
425 Lasicius (Lasicius & Grimm 1841, caput 58) schreef in 1580: “Ratainicza equorum habetur deus, ut Walgina 
aliorum pecorum” (“Ratainicza wordt als god van de paarden beschouwd, zoals Walgina van het andere vee”). 
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 “Een eigenaardigheid van dit volk is ook het waarnemen van voorspellingen en raadgevingen 
 door paarden. Op kosten van de staat worden in diezelfde bossen en heilige wouden witte en 
 voor geen enkel menselijk werk gebruikte [paarden] gehouden; de priester en de koning of het 
 hoofd van de staat begeleiden deze [paarden], als ze voor een heilige wagen zijn gespannen, en 
 letten goed op hun hinniken en briesen”.426 
Een vergelijkbaar gebruik van gewijde witte paarden werd in de 12e eeuw beschreven door 
Saxo Grammaticus bij Slavische stammen op verschillende plaatsen in Noord-Polen en op 
Rügen427. Die paarden waren aan de oppergod Suantovitus gewijd. Dezelfde auteur maakte, in 
Boek 8.16.3, melding van een tribuut van “honderd sneeuwwitte paarden” (“centum equos 
niveos”) door de Saksen aan de Denen.   
 De relatie met de goden, en speciaal die met de zon, maakte dat paarden in de diverse 
Indo-Europese mythologieën een belangrijke rol vervulden. Zo konden paarden de wagens 
van de goden voorttrekken en er waren gevleugelde paarden (bijvoorbeeld Pegasus), die al of 
niet een verschijningsvorm van de godheid zelf waren. Met name de witte kleur van paarden 
werd met de stralende zon in verband gebracht. Dergelijke witte paarden waren aan de 
belangrijkste goden gewijd, zoals aan Jupiter bij de Romeinen428. Ook werden paarden in 
verband gebracht met water in al zijn verschijningsvormen. Niet alleen met regen, zoals bij de 
regengod Tištrya, maar ook met meren en rivieren. In het verlengde daarvan met de 
vruchtbaarheid van de mens zelf en zijn akkers. Men stelde zich voor dat dergelijke paarden 
in die meren en rivieren verbleven, en er van tijd tot tijd uit tevoorschijn kwamen. Bovendien 
zouden paarden in staat zijn, door met hun hoeven op de grond te slaan, bronnen te doen 
ontstaan. Dergelijke voorstellingen van de relatie van heilige paarden met meren lijken goed 
overeen te stemmen met de vermelding door Herodotus van ‘wilde witte paarden, die bij een 
groot meer leven’. Het ‘wilde’ karakter van die paarden sloeg mogelijk op het feit dat ze 
vrijgesteld waren van het normale paardenwerk. Ze konden vrij rondlopen en werden alleen 
nu en dan voor religieuze doeleinden gebruikt. Uit Herodotus’ beschrijving zou ook kunnen 
worden opgemaakt dat de genoemde paarden permanent wit waren, en niet alleen ’s winters 
zoals Vetulanui aannam. Als deze paarden niet echt wit waren geweest, maar alleen een zeer 
lichte vachtkleur hadden gehad, had Herodotus ze wel ‘πολιος’ of  ‘φαιος’ genoemd. Dit 
waren kleuromschrijvingen die gebruikt werden om ‘grijs haar’ aan te duiden.  
  
De eerder in deze paragraaf behandelde, waarschijnlijke en mogelijke, ooggetuigen hebben 
geen van allen gewag gemaakt van een witte of in elk geval zeer lichte vachtkleur, al of niet in 
de winter. Mogelijk hebben al deze ooggetuigen hun waarnemingen in de zomer gedaan. 
Indien er werkelijk sprake is geweest van zo’n witte wintervacht, dan had iemand ze toch wel 
eens kunnen vertellen dat die paarden ’s winters een andere, zeer lichte of witte, kleur hadden. 
Dit temeer daar een wintervacht in het algemeen relatief lang door het jaar heen waar te 
nemen valt. Bij de grotere Europese zoogdieren voltrekt zich de overgang van winter- naar 
zomervacht in het voorjaar, en die van zomer- naar wintervacht in het najaar. Dit houdt in dat 
een eventuele witte vacht gedurende ongeveer acht maanden van het jaar als wintervacht of 
als overgangsvacht te zien moet zijn geweest. Zoiets moet toch, indien aanwezig, opgevallen 
zijn en zijn doorverteld.  
 
Vetulani suggereerde, dat de door Pfizenmayer (1926) vermelde vondst van een grijswit paard 
in de permafrost van Siberië een verwijzing inhield naar de gangbare kleur van wilde paarden 

                                                 
426 Tacitus & Grimm 1835, caput 10: “Proprium gentis equorum quoque praesagia ac monitus experiri. Publice 
aluntur iisdem nemoribus ac lucis, candidi et nullo mortali opere contacti, quos pressos sacro curru sacerdos ac 
rex vel princeps civitatis comitantur hinnitusque ac fremitus observant”. 
427 Saxo Gammaticus & P. Lonicerus 1576. Boek 14.39.9. 
428 Kuzmina 2006, pag. 263. 
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gedurende de laatste ijstijd. Dit lijkt ondersteund te worden door de vondst, in 1993, van de 
resten van een ongeveer 26.000 jaar oud paard in Yukon (Noordwest-Canada) (Harington & 
Eggleston-Stott 1996). De enige resterende poot van dit paard was deels ‘donkerbruin’ (‘dark 
brown’) gekleurd. De manen en staart waren ‘blondachtig’ (‘blondish’) en de huid had 
‘witachtig’ (‘whitish’) haar. Dit staat in schrille tegenstelling tot een vondst uit 1968 van een 
diepgevroren, 35.000 tot 38.000 jaar oud, paard bij de plaats Selerikan (Noordoost-Siberië) 
(Bouman 1989). Van dit paard waren de bovenste delen van de romp roodbruin gekleurd (hier 
en daar vaalgeel of isabel), en de onderste delen ervan lichter gekleurd. De onderste delen van 
de poten waren grijsbruin tot zwart. De smalle aalstreep was donker kastanjebruin. De manen 
waren pikzwart, evenals het onderste deel van de staart. De kleuren van dit paard komen in 
grote lijnen overeen met die van het huidige przewalskipaard (Bouman 1989). Ook de kleuren 
van de pleistocene paarden die onder andere in de grotten van Lascaux  staan afgebeeld 
(bruin, roodbruin, geelbruin, met zwarte manen en staart), zijn bij het przewalskipaard terug te 
vinden. Op grond van DNA-onderzoek kon worden vastgesteld, dat pleistocene Siberische en 
Europese paarden zonder uitzondering grijsbruin tot roodbruin (‘bay or bay-dun’) gekleurd 
waren (Ludwig et al. 2009). Pas toen het paard gedomesticeerd was, verscheen in de loop van 
het derde millennium v.C., naast andere afwijkende kleurgenen, een gen dat codeert voor de 
vachtkleur ‘Sabino’. Bij aanwezigheid van dit gen vertoont de basisvachtkleur kleine of grote 
witte vlekken. Ook ontstond een dominant kleurtype, waarbij verlies van haarpigment 
plaatsvindt. Dit leidt uiteindelijk tot het ontstaan van witte paarden, de schimmels (Pielberg et 
al. 2008). De schimmel vormt een duidelijk voorbeeld van hoe de mens bepaalde fenotypen 
heeft geselecteerd en voortgeteeld. Bij schimmels komen meer huidmelanomen voor dan bij 
anders gekleurde paarden. Hierdoor hebben ze een kortere levensduur. Ondanks dat heeft de 
mens schimmels toch graag willen behouden. 
 Dat het in 1993 gevonden yukonpaard zo’n lichte vachtkleur had, kan mogelijk 
verklaard worden uit het feit dat er in de grond in de haren omvorming van pigmenten plaats 
kan vinden. Zo worden er ook wel eens blonde wolharige mammoeten (Mammuthus 
primigenius) gevonden429. Bij dergelijke fossielen kunnen bepaalde haartypen uitbleken en 
andere kunnen afwijkend gekleurde stoffen uit de grond opnemen. Voorzichtigheid bij het 
bepalen van de oorspronkelijke vachtkleur van fossielen is dus geboden.  
 
3.5.2  Overige kenmerken 
 
Manen, staart, baard. 
 Zoals al in § 2.5.5 (‘Manen’) is uiteengezet, had het Europese wilde paard betrekkelijk 
korte, staande manen van een waarschijnlijk zeer donkere kleur. Hoe lang de haren van de 
manen waren, is moeilijk te zeggen. Het przewalskipaard heeft manen van ongeveer 16-20 cm 
in het middengedeelte, en nauwelijks langer430. Volgens Harington had het yukonpaard manen 
van maximaal 28 cm431. 
 Hacquet (1794) maakte niet alleen melding van de korte manen, maar ook van een 
korte staart, althans de haren van de staart waren kort. Het przewalskipaard heeft een staart, 
die soms tot op de grond reikt. Harington geeft voor de staartharen van het yukonpaard een 
lengte op van ongeveer 15 cm432. Het barnstenen paardje van Dobiegniew lijkt niet alleen 
korte manen te hebben, maar ook een korte staart. 

                                                 
429 R.D. Guthrie 2009, in litt. 
430 Mohr 1970, pag. 45, 47. 
431 C.R. Harington 2009, in litt. 
432 Idem. 
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 Hacquet vermeldde voor de hengst een kinbaard. Ook Mohr vermeldde voor het 
przewalskipaard, met name tijdens de winter, een kinbaard433. Uit Hacquets overige 
beschrijvingen in zijn boek valt niet precies op te maken in welk jaargetijde (het moet 
voorjaar of zomer zijn geweest) hij in Zwierzyniec was. Gezien de kinbaard was dit 
waarschijnlijk in het voorjaar, en zag hij de paarden in hun overgangsvacht. 
 
Schofthoogte 
 Verschillende auteurs (Gratiani, Koźmian, Hacquet, Ruggieri) vermeldden in hun 
beschrijving van het Europese wilde paard, dat men ze ‘klein’ vond. Uit botonderzoek aan 
wilde paarden kan bepaald worden wat hun schofthoogte was. Dit gebeurt op basis van de 
schofthoogten-indeling van Vitt (1952). Benecke (2006a) concludeerde uit botmetingen dat 
Europese laat-glaciale paarden een schofthoogte hadden van 127-137 cm (gemiddeld 132 
cm). Die van de laat-mesolithische / vroeg-neolithische Bandkeramiek-cultuur hadden een 
schofthoogte van 120 -135 cm. De wilde paarden van de neolitische vindplaats Löddigsee 
hadden een schofthoogte van 121-130 cm (gemiddeld 125 cm). De paarden die op de steppen 
leefden, zoals die van Dereivka, hadden een schofthoogte van 129-143 cm (gemiddeld 136 
cm) (Benecke 1998). Het huidige przewalskipaard heeft een schofthoogte van 130-145 cm434. 
Het Europese wilde paard was dus qua schofthoogte gemiddeld ongeveer 10 cm kleiner dan 
de wilde paarden van de pleistocene steppen en het przewalskipaard. Bovendien waren ze 
lichter gebouwd (zie Afb. 2). De afname in lichaamsgrootte, bij het Europese wilde paard, is 
vermoedelijk veroorzaakt door de geringere beschikbaarheid van voedsel in leefgebieden, die 
fragmentarisch verspreid lagen in een grotendeels bebost landschap435.  
 
Hoeven  
 Geen van de auteurs die over het Europese wilde paard schreef, vermeldde iets over de 
hoeven van dit dier. Uit modern onderzoek daarentegen zijn bepaalde conclusies aangaande 
die hoeven te trekken. Hierdoor valt mogelijk iets te zeggen over de leefwijze van deze 
paarden. Bignon & Eisenmann (2006) deden onderzoek aan het hoefbeen (3e falanx) van laat-
glaciale paarden, het przewalskipaard en de onager (de Aziatische halfezel Equus hemionus). 
Uit dit onderzoek bleek dat de breedte van het hoefbeen bij deze drie groepen duidelijk 
uiteenliep (zie Afb. 14). De onager heeft de kleinste falanxbreedte en de laat-glaciale paarden 
de grootste. Bignon & Eisenmann brengen dit in verband met de aard van de grond, waarop 
de dieren leven. Bij paardachtigen die op harde, droge grond leven zijn de hoeven relatief 
smal, bij degene die op zachte grond (rul, besneeuwd, nat) leven, zijn de hoeven breder. De 
laat-glaciale paarden leefden kennelijk al in een ander biotoop dan de huidige 
przewalskipaarden. Er zijn aanwijzingen dat ze zich geregeld aan meer- en rivieroevers en in 
andere moerassen ophielden436. De onager leeft in woestijnen en halfwoestijnen. Gedurende 
de laat-glaciale perioden Bølling en Allerød, toen het klimaat warmer werd, heeft 
waarschijnlijk al een fragmentatie van de voorheen aaneengesloten paardenpopulaties 
plaatsgevonden437. Ook uit Russisch onderzoek is gebleken dat de hoefbreedte bij paarden kan 
variëren al naar gelang de aard van de grond waarop ze leven (Kuzmina 1997). Geconstateerd 
werd dat in beboste gebieden de hoeven breder waren en de distale botten in de ledematen 
dikker, als aanpassing aan het lopen op zachtere grond438. Bovendien traden in die gebieden, 

                                                 
433 Mohr 1970, pag. 59. 
434 Volf 1996, pag. 47. 
435 Peters 1983, pag. 182-183. 
436 Bignon & Eisenmann 2006, pag. 166, 167. 
437 Bignon & Eisenmann 2006, pag. 169. 
438 Kuzmina 1997, pag. 205. 
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als gevolg van verandering van voedsel, aanpassingen op aan de kiezen. Zo werd bv. het 
kauwoppervlak minder geribbeld. 
 Onder de resten van holocene wilde paarden die in Nederland zijn gevonden, zijn twee 
meetbare 3e falanxen te vinden, namelijk die van Hekelingen en de Hoge Vaart. De 
afmetingen van die van Hekelingen439 zijn 8,2 cm (falanxbreedte) en 5,6 cm (breedte 
gewrichtsvlak). De maten van die van de Hoge Vaart440 zijn respectievelijk 8,4 cm en 4,4 cm. 
Die van het, eveneens holocene, Löddigsee zijn 73,0 / 46,3, 77,0 / 43,9 en 79,7 / 47,5 mm441 
(zie Afb. 14). Hübner et al. (1988) gaven voor de hoefbeenbreedte van de wilde paarden van 
Hüde I waarden variërend van 60,7 tot 84,8 mm (gem. 72,3 mm), maar hierbij gaat het om 
leeftijdsklassen van veulen tot volwassen dier442. Hoewel uit dit kleine aantal nog geen 
definitieve conclusies getrokken kunnen worden, lijkt er wel een aanwijzing te zijn dat de 
grootte van de 3e falanxen van holocene wilde paarden enigszins vergelijkbaar is met die van 
laat-glaciale paarden.           
 
 

 
Afb. 14. Vergelijking van de 3e falanxen (hoefbeentjes) van de onager Equus hemionus, het 
przewalskipaard Equus przewalskii en laat-glaciale paarden (Bignon & Eisenmann 2006443). Op de X-
as is de maximale breedte van de falanx weergegeven en op de Y-as de breedte van het gewrichtsvlak. 
Toegevoegd zijn de falanxen van de opgravingen Hoge Vaart, Hekelingen en Löddigsee (Duitsland). 
 
 Dat laat-glaciale paarden werkelijk grotere hoeven hadden dan przewalskipaarden 
bleek uit een onderzoek, dat gedaan is aan paardensporen. Dergelijke sporen werden 
gevonden in lagen vulkanische as in de Eifel, daterend uit ca. 13.000 BP (Baales 2002). 
Baales vergeleek de prentbreedte van het przewalskipaard (12-13 cm), gemeten in een 

                                                 
439 Van dit botje rest ons alleen een tekening met maatverdeling (Modderman 1953, Plaat III). Aan de hand van 
deze maatverdeling zijn de werkelijke maten van het bot vastgesteld. Aangezien deze falanx beschadigd was, 
kon alleen één helft opgemeten worden. Uitgaande van symmetrie, werden de meetuitkomsten verdubbeld. 
440 Dit botje is aanwezig in de archeologische collectie van het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad. Evenals 
het hoefbeen van Hekelingen is ook deze falanx beschadigd en werd bij het meten dezelfde procedure gevolgd. 
441 Benecke 2002, pag. 181. 
442 Hübner et al. 1988, pag. 57 en 102. 
443 Hierin zijn alleen de 3e falanxen van volwassen dieren opgenomen (V. Eisenmann 2-9-2010, in litt.). 
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dierentuin, met die van laat-glaciale paarden uit de Eifel. Voor deze laatste paarden 
constateerde hij prentbreedten van 14-17 cm. Hoewel de laat-glaciale paarden qua 
schofthoogte iets kleiner waren dan het przewalskipaard, waren hun hoeven dus (relatief) wat 
breder. Voor de holocene wilde paarden, die nóg wat kleiner waren, lijkt dat nog sterker 
gegolden te hebben.  
 
3.5.3  Vergelijking van het Europese wilde paard met de Poolse konik, qua uiterlijke 
kenmerken 
 Samenvattend worden in Tabel 5 de uiterlijke kenmerken van het Europese wilde 
paard vergeleken met die van de huidige Poolse konik. Het ontstaan en het uiterlijk van de 
konik zullen in Hoofdstuk 4 nader besproken worden. 
 
 

Kenmerk Europees wild paard Poolse konik444 

Schofthoogte 
 

± 120-130 cm ± 130-140 cm 

Vachtkleur 
 

grijsbruin tot donkerbruin meestal (licht)grijs 

manen  kort, staand, zeer donker / zwart 
 

gemengd zwart / (licht)grijs, 
lang, hangend 

aalstreep aanwezig, zeer donker / zwart 
 

aanwezig, zwart 

hoeven relatief breed (?) 
 

middelgroot 

kop relatief groot 
 

niet relatief groot 

 
Tabel 5.  Vergelijking van de uiterlijke kenmerken van het Europese wilde paard en de Poolse konik 
 
 
3.5.4  Leefwijze 
 Het landschap, waar het holocene Europese wilde paard in leefde, was voor het 
grootste deel bedekt met uitgestrekte aaneengesloten bossen, doorspekt met rivieren, meren en 
moerassen (zie § 5.5). Die moerassen bestonden uit hoogvenen, laagvenen (langs rivieren en 
meren), en zoute en brakke vegetaties (aan de kust). Hoewel het holocene Europa 
hoofdzakelijk bebost was, bestonden gelijktijdig in de zuidelijke streken van dit continent 
gebieden met steppen en bossteppen. Dit was het geval op het Iberisch Schiereiland, in O-
Roemenië, Moldavië, Oekraïne en het zuiden van Europees Rusland. Ook daar hebben wilde 
paarden zich na het Pleistoceen kunnen handhaven (Benecke 1998, Uerpmann 2005, Van 
Asperen et al. 2011). In dit voor paarden meer geschikte graslandbiotoop leefde het wilde 
paard naast de Europese wilde ezel (Equus hydruntinus). Deze laatste soort kwam ook 
gedurende een groot deel van het Pleistoceen op de Euraziatische steppen voor. De wilde 
paarden op het Iberisch Schiereiland waren van relatief geringe grootte (Uerpmann 2005), 
vergeleken met populaties wilde paarden in Oekraïne (Benecke 1998, Uerpmann 2005). Op 
het Iberisch Schiereiland heeft het wilde paard langer kunnen voortleven dan de wilde ezel, 
terwijl in Klein-Azië de laatstgenoemde het wilde paard verdrong (Uerpmann 2005).  

                                                 
444 De gegevens hiervoor zijn ontleend aan Jaworski & Jaszczyńska (2004), Jezierski & Jaworski (2008), en aan 
eigen waarnemingen. 
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 Vergeleken met de natuurlijke biotopen van het przewalskipaard en andere 
paardachtigen, namelijk steppen, savannen, halfwoestijnen en woestijnen, moet het landschap 
van het holocene West- en Centraal-Europa als een ongebruikelijk biotoop voor paarden 
gezien worden. Te oordelen naar zijn gebit en bewegingsmorfologie heeft het paard zich 
tijdens de evolutie ontwikkeld van bosbewonende blad- en kruideneter tot grasetende bewoner 
van open vlakten. Het steppebewonende paard eet voornamelijk grassen en grasachtigen en 
zoekt zijn heil in de vlucht om predatoren te ontwijken. Dat de steppen tot het belangrijkste 
leefgebied van paarden behoren, hoeft niet te betekenen dat ze niet ook in andere biotopen 
kunnen leven. Gedurende het Pleistoceen hebben paarden laten zien dat ze over het fysieke 
aanpassingsvermogen beschikken om in uiteenlopende biotopen te leven (Kuzmina 1997). Ze 
kwamen in Europa niet alleen in steppen en bossteppen voor, maar ook in boslandschappen, 
o.a. tijdens het laatste interglaciaal (Van Asperen 2010). Gezien het relatief geringe aantal 
botvondsten, waren paarden in die laatstgenoemde landschappen waarschijnlijk tamelijk 
zeldzaam. Kuzmina (1997) concludeerde dat het klimaat, met name neerslag, sneeuwdiepte en 
temperatuur, de belangrijkste drijvende factor is in de evolutie van paarden. 
 Aangezien de nazaten van de pleistocene paarden zich in het beboste holocene Europa 
hebben weten te handhaven, moeten ze een bepaalde leefwijze hebben ontwikkeld, waarmee 
ze zich daar konden handhaven. De enige open landschaptypen in het holocene West- en 
Centraal-Europa, waar grassen en grasachtigen in betrekkelijk ruime mate aanwezig waren, 
waren de moerassen. Daar moet dan ook het belangrijkste leefgebied van die wilde paarden 
gelegen hebben. In 1990 deed Uerpmann al de suggestie dat ze zich in “Auwiesen”,  natte, 
periodiek overstroomde graslanden langs rivieren, opgehouden moeten hebben. Mogelijk ook 
op open plekken in het bos, die af en toe ontstonden door natuurlijke branden445. Van die 
moerassen als leefgebied voor wilde paarden vallen de hoogvenen af, omdat de grond daar te 
nat en te zacht is om zware dieren te kunnen dragen. Blijven over de laagveenmoerassen langs 
rivieren en meren en de kustmoerassen. Deze bezitten een stevige zandige of kleiige bodem. 
Mogelijk kwamen ze ook voor in de belendende moerasbossen, voor zover deze grazig waren. 
Omdat dergelijke moerassen in Europa procentueel waarschijnlijk een geringe oppervlakte 
ingenomen hebben, zijn de aantallen paarden dan ook navenant geweest. Het moeten 
betrekkelijk zeldzame dieren zijn geweest, wat ook blijkt uit het relatief geringe aantal 
botvondsten (Clason 1986, Uerpmann 1990, Döhle 1999, Benecke 2006a, Bendrey 2012). 
Was het holocene Europese natuurlijke landschap namelijk (half)open geweest, dan hadden er 
ongetwijfeld veel wilde paarden geleefd. Omdat deze paarden goed bejaagbaar waren, en hun 
vlees en huiden begeerd, zouden de toenmalige jager-verzamelaars er veel op hebben gejaagd. 
Dit had later dan geresulteerd in veel (archeologische) vondsten van botten van wilde 
paarden. Dit laatste hebben we gezien bij de holocene culturen van de Euraziatische steppen 
(Botai, Dereivka). Het talrijke voorkomen van paarden gedurende de laatste ijstijd in Europa 
(Guthrie 1990, Orlando et al. 2013) staat in schrille tegenstelling tot de zeldzaamheid ervan 
gedurende het Holoceen. Het eerste valt o.a. af te leiden uit de enorme hoeveelheden 
paardenbotten, die in combinatie met mammoet- en rendierbotten door vissers in de Noordzee 
omhooggehaald zijn446. Uit het Holoceen zijn op het vasteland van Europa met name botten 
van edelherten, wilde zwijnen, otters en bevers in grote hoeveelheden teruggevonden. Die 
dieren kwamen veel voor en vormden de belangrijkste jachtbuit van mensen (Zeiler & 
Kooistra 1998, Hüster-Plogmann et al. 1999, Lauwerier et al. 2005). Wat dat betreft 
contrasteert het vroegere voorkomen van het wilde paard met dat van het edelhert. Gedurende 
de laatste ijstijd leefden er veel paarden op de Europese steppen, maar gedurende het 
Holoceen in de Europese bossen maar weinig. Het edelhert daarentegen komt en kwam 

                                                 
445 Voor de invloed van brand op het boslandschap, zie § 5.5. 
446 Roebroeks 2009, pag. 93. 
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tijdens het Holoceen in Europa veel voor, maar tijdens de laatste ijstijd was het een zeer 
zeldzaam dier op de Europese steppen (Lister 1984).  
 Als we kijken welke de vindplaatsen van het wilde paard in West- en Centraal- Europa 
zoal zijn, dan blijkt dat deze meestal op een bepaalde manier met rivieren, meren en kusten 
zijn geassocieerd. De vindplaats Hohe Viecheln ligt aan het meer van Schwerin, in het 
overigens rivieren- en merenrijke Mecklenburg in Duitsland (Schuldt 1961). In hetzelfde 
gebied liggen de vindplaatsen Löddigsee (Benecke 2002), op een eiland in een meer, en de 
vindplaats Tribsee (Lehmkuhl 1987). De vindplaats Hüde I ligt aan het Dümmermeer, destijds 
omringd door grote moerassen, in Nedersaksen (Duitsland; Hübner et al. 1988). De vindplaats 
Pestenacker (Beieren, Duitsland) ligt aan een halfopen brede vlakte, waar de rivier de Lech 
doorheen stroomt (Vagedes 1996). In Letland is er de vindplaats Zvejnieki, gelegen aan het 
meer van Burtnieki, omringd door moerassen en rivieren (Zagorska 1992, Ozola et al. 2010). 
In Denemarken is er de vindplaats Ringkloster, waar het om een tijdelijk jachtkamp van jager-
verzamelaars aan een meer ging (Rowley-Conwy 1995). In Nederland zijn er drie 
vindplaatsen, die in een zeggen- en rietrijke kustzone lagen, namelijk Hoge Vaart (Laarman 
2001), Swifterbant (Clason 1986) en Schokland (P14) (Pons 1992, Gehasse 1995). Hier ging 
het eveneens om tijdelijke jachtkampen. Ook de waarschijnlijke vindplaats Hekelingen past in 
dit beeld. Het betreft hier een seizoensjachtkamp in een brakwater- en 
zoetwatergetijdengebied, mede gedomineerd door grote voedselrijke moerassen (Brinkkemper 
et al. 2010). In Noordoost-Polen zijn er de vindplaatsen Dudka (Gautier 2005), een tijdelijk 
jachtkamp op een eiland in een meer, en Sośnia en Woźna Wieś. Deze beide laatste zijn 
gelegen aan rivieren in het, aan zeggemoerassen rijke, stroomgebied van de Biebrza 
(Sulgostowska 1998).  
 Naast deze, van nature boomloze moerassen, zijn er vroeger ook moerassige 
rivieroevers gecreëerd door bevers (Castor fiber). Deze konden door het aanleggen van 
stuwdammen en –meren en het vellen van bomen het rivieroeverlandschap plaatselijk een 
open karakter geven. Een andere factor, die eveneens zoiets kon bewerkstelligen, moet de 
aanwezigheid zijn geweest van talloze in rivieren drijvende dode bomen. Doordat dergelijke 
bomen op bepaalde plaatsen gingen vastzitten en opeenhopen, konden door opvulling met 
takken, stenen en zand dammen ontstaan. Hierdoor kwamen grote oppervlakten bos jarenlang 
onder water te staan (Triska 1984, Montgomery & Piégay 2003). Deze overstroomde 
bosgedeelten stierven vervolgens af en maakten plaats voor gras- en zeggerijke vegetaties. 
 Uit het feit dat botvondsten van wilde paarden meestal gedaan worden in 
zuurstofarme, natte bodemlagen, vanwege de nabijheid van rivieren en meren, zou 
geconcludeerd kunnen worden dat dat nu eenmaal de plaatsen zijn waar botten goed bewaard 
bleven. In droge, zuurstofrijke gronden verteren botten sneller. Hall (2008) deed een 
vergelijkend onderzoek naar de vondsten van botten van een uitgestorven dier (de oeros Bos 
primigenius) en een aantal nog levende diersoorten (o.a. eland, edelhert, wolf, beer en bever). 
Ter bepaling van de vindplaatsomstandigheden werden de hoogteligging, de vlakheid van het 
leefgebied en de afstand tot water bepaald. Uit dit onderzoek bleek dat er een significant 
verband bestaat tussen de vindplaatsomstandigheden van botten en de biotoopvoorkeur zoals 
we die van de nog levende diersoorten kennen. Zo werden beverbotten gevonden in zeer 
vlakke gebieden, dichtbij rivieren. Botten van edelherten werden veel meer verspreid in meer 
gevarieerde gebieden gevonden. De vindplaatsen van botten van een bepaald dier lijken dus 
een sterke aanwijzing in te houden voor de algemene biotoopkeuze van dat dier. Indien deze 
benadering juist is, dan kan uit de hiervoor vermelde vindplaatsen van het wilde paard zijn 
biotoopvoorkeur blijken. Hij moet een voorkeur voor laaggelegen, vlakke moerasgebieden 
hebben gehad. 
  



 
 

133

Het leven in een bosbiotoop, dat sterk afwijkt van dat in de steppe, moet een aantal 
aanpassingen van de paarden gevergd hebben. Welke die aanpassingen precies waren, kan 
voorlopig nog niet definitief vastgesteld worden. Er zijn wel een aantal aanwijzingen en 
vermoedens hieromtrent. In de eerste plaats is er de vorm van de hoeven. Zoals hiervoor 
uiteengezet is, hadden laat-glaciale paarden al relatief grotere (bredere) hoeven dan 
bijvoorbeeld przewalskipaarden. Dit kan verklaard worden uit de aard van de bodem van hun 
leefgebied, dat steeds meer bebost raakte. De holocene wilde paarden, die waarschijnlijk wat 
kleiner waren dan de laat-glaciale, hadden een vergelijkbare hoefgrootte als deze 
laatstgenoemde (zie Afb. 14). Wat betreft de paarden van Löddigsee kan hieraan nog 
toegevoegd worden, dat ze qua schofthoogte (gemiddeld 125 cm447) destijds tot de kleinste 
wilde paarden van Europa behoorden. De afname in lichaamsgrootte, gecombineerd met de 
absolute en relatieve toename van het hoefoppervlak, lijkt voor de Europese ‘bospaarden’ een 
aanpassing te zijn geweest aan moerassige omstandigheden. Deze al bij de laat-glaciale 
paarden ontstane hoefaanpassing is vervolgens op de Holocene paarden overgegaan en kwam 
ook hún goed van pas. Dergelijke hoeven konden voor zachte bosgrond gebruikt worden, 
maar ook voor moerassen. Van diverse, vaak in moerassige gebieden levende, hertensoorten 
is bekend dat de vorm van hun hoeven een aanpassing vormt aan een leven in moerassen. 
Voor dit doel geschikte brede, goed spreidbare hoeven komen o.a. voor bij eland, rendier, 
paterdavidshert (Elaphurus davidianus) en moerashert (Blastocerus dichotomus).  Bij de, al 
eeuwen in de moerassen van de Rhône-delta levende, camarguepaarden lijkt zich iets 
vergelijkbaars te hebben ontwikkeld. Volgens C. Naudot (geciteerd in Tomas-Roux 1998448) 
zouden deze paarden relatief brede hoeven bezitten, als aanpassing aan de aard van hun 
leefgebied. In 1861, toen het camarguepaard kleiner (schofthoogte: 132 – 134 cm) was dan nu 
en nog niet zo veredeld, beschreven Moll en Gayot de hoeven van dat paard al als “large” 
(“breed”)449. C. Berriot concludeerde in een overzicht van 19e eeuwse literatuur over het 
camarguepaard, dat de “hoef verbreed en hard” was450. Ook het Europese wilde paard heeft 
mogelijk zo’n aanpassing kunnen ontwikkelen, waardoor hij makkelijker op natte, zachte 
gronden kon lopen en kon ontkomen aan belagers. Ook te water gaan en zwemmen heeft hij 
mogelijk gretiger en makkelijker kunnen doen. Of de vermoede korte staart ook een 
aanpassing is aan het leven in natte omstandigheden, is voorlopig speculatief.  
 Een aanpassing aan een leven in verspreid liggende leefgebieden van geringe 
oppervlakte, waar de paarden in Europa mee geconfronteerd werden, ligt mogelijk ook op het 
gebied van de sociale organisatie. Ook de Afrikaanse woudbuffel (Syncerus caffer nanus) 
leeft in geringe dichtheden in moerassen en (tijdelijke) open plekken in een dicht bebost 
gebied (Centraal-Afrikaans regenwoud) (Hoppe-Dominik 1988, Melletti et al. 2007). 
Waarschijnlijk om de beperkte voedselbronnen te verdedigen (en het gevaar van predatoren te 
verkleinen), houden meerdere (volwassen) stieren van deze soort zich permanent in de 
koeiengroepen op. Dit in tegenstelling tot de situatie bij de buffels van de savannen, waar de 
volwassen stieren meestal apart leven451. Ook bij de wilde paarden van het holocene Europa 
heeft een vergelijkbare aanpassing, of nog andere, tot de mogelijkheden behoord. 
 
 

                                                 
447 Benecke 2002, pag.106. 
448 Tomas-Roux 1998, pag. 21: “Les pieds sont larges pour un animal d’aussi petite taille, mais cette largeur 
favorise l’équilibre de l’animal dans les terrains marécageux et quoiqu’ils soient très souvent dans l’eau, la corne 
en est bonne et fort dure”. (“De hoeven zijn breed voor een dier van zo’n geringe grootte, maar deze breedte 
bevordert het evenwicht van het dier in het moerassige terrein en hoewel ze zeer dikwijls in water lopen, is het 
hoorn ervan goed en zeer hard.”). 
449 Moll & Gayot 1861, pag. 449. 
450 Berriot 1969, pag. 49: “…sabot evasé et dur…”. 
451 Blake 2002, pag. 85. 
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3.6  Beeldvorming 
 Vanaf  ± 1600 tot het einde van de 18e eeuw ontbreken vermeldingen over dieren in de 
dierentuin van de familie Zamoyski in Zwierzyniec vrijwel geheel. Ook het Europese wilde 
paard, dat in die dierentuin tijdelijk kon overleven, is dan niet interessant genoeg meer om te 
vermelden. Er is alleen een notitie door Michaelis in 1774 van de jacht, waarschijnlijk daar, 
op wilde paarden. Deels zou dit kunnen komen omdat dit wilde paard over het algemeen niet 
meer als een interessant en mooi dier beschouwd werd, waard om over te schrijven. Deels kan 
het ook komen omdat Polen in de 16e eeuw nog zijn ‘gouden eeuw’ beleefde, en als Polen-
Litouwen een grote en machtige natie vormde. In de 17e eeuw boette het langzaam maar zeker 
aan macht en omvang in en in de 18e eeuw werd het uiteindelijk zelfs geheel opgedeeld. Polen 
was voor de rest van Europa niet interessant meer, en ook de dierentuin van de Zamoyski’s 
had zijn glans verloren. Pas op het eind van de 18e eeuw ontstond er van buiten Polen weer 
wat belangstelling voor (Hacquet 1794). Dit was ongeveer op het ogenblik dat het lot van het 
wilde paard vanwege desinteresse en financiële problemen, bij de familie Zamoyski, werd 
bezegeld. 
 Dat er op het eind van de 18e eeuw (door Koźmian en Hacquet) en in het begin van de 
19e eeuw (door Brincken) weer belangstelling ontstond voor het wilde paard, heeft 
waarschijnlijk twee oorzaken. In de eerste plaats begonnen, in de loop van de 18e eeuw, de 
wetenschappen van de geologie en de paleontologie zich te ontwikkelen. Van de laatste was 
George Cuvier (1769-1832) de grondlegger. Het aantal botten, dat bij graafwerkzaamheden te 
voorschijn kwam, werd steeds groter en gevarieerder. Naar aanleiding daarvan begon men 
zich af te vragen van welke dieren ze afkomstig waren en wanneer die in Europa hadden 
geleefd. Cuvier geloofde niet in evolutie, maar wel dat die diersoorten door ‘catastrofen’ 
uitgestorven waren, zoals bijvoorbeeld in het geval van de Mosasaurus van Maastricht. Ook 
speelde er een discussie rond de wilde rundersoorten, die nog tot in de Middeleeuwen in 
Europa leefden. Deze discussie ging erover of er één (de wisent) dan wel twee (wisent en 
oeros) wilde runderen in Europa hadden geleefd. Brincken mengde zich, in zijn boek over het 
Bos van Białowieża, ook in deze discussie. In een lang betoog452 zette hij de voors en tegens 
van de standpunten uiteen. Uiteindelijk kwam hij, net als Cuvier, tot de slotsom dat wisent en 
oeros twee verschillende rundersoorten waren geweest. Op een vergelijkbare wijze 
bediscussieerde Brincken ook het wilde paard, zij het korter en met meer eigen interpretaties. 
 Een andere oorzaak voor de toegenomen belangstelling voor het wilde paard kan te 
maken hebben gehad met de Romantiek als cultuurstroming. Deze duurde in de literatuur en 
de kunst ongeveer van eind 18e eeuw tot halverwege de 19e eeuw, met Jean-Jacques Rousseau 
als een van de aanstootgevers. Deze stroming werd onder meer gekenmerkt door een 
gedachtewereld en een levenshouding, waarin de natuur en de verheerlijking van de wildernis 
een belangrijke rol speelden. Daar hoorde ook het verlangen bij naar het ongecultiveerde, 
maar idyllische landschap van het klassieke Arcadië453. Nadat er voordien weinig 
bewondering voor de beboste natuur was geweest, de woeste en vijandige natuur was de 
tegenstander van de mens en diende bestreden en onderworpen te worden454 455, begon men 
haar steeds meer te waarderen en te onderzoeken. Dit proces ging waarschijnlijk gelijk op met 
het slinken van het bosareaal. Door de verdwijning van bossen, begon men zijn angst ervoor 
geleidelijk te verliezen456. Men ging bomen steeds meer als een gewaardeerde bron van 
                                                 
452 Brincken 1826, pag. 63-71. 
453 Thomas 1983, pag. 14. 
454 Thomas 1983, pag. 193. Serpell 1996, pag. 170. 
455 In 1739 werd door koning Friedrich Wilhelm I van Pruisen een verbod afgekondigd op het gebruik van het 
woord ‘Wildnis’, waarmee o.a. de Grote Wildernis daarvóór werd aangeduid (Mager 1960, deel I, pag. 153). Het 
woord gold als een denigrerende omschrijving. De Grote Wildernis werd op dat ogenblik als bedwongen 
beschouwd en was al grotendeels in cultuurland omgezet.  
456 Thomas 1983, pag. 212. 
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genoegen en inspiratie zien, en wilde bossen werden als ‘romantisch’ omschreven. Al rond 
1700 begonnen enkelen in Engeland hun bewondering voor de ongecultiveerde natuur te 
uiten. “De woestheid behaagt……wij lijken alleen te zijn met de Natuur. Wij bezien haar in 
haar diepste wezen”, verklaarde de derde graaf van Shaftesbury in 1709457. En al in 1682 
bekende een reiziger in Engeland een “prettig soort griezeligheid” in die wilde natuur te 
voelen458. Ook in Duitsland begon steeds meer interesse te ontstaan voor de schoonheid van 
bossen, en niet alleen voor het nut dat ze opleverden. Een van de belangrijkste Duitse 
bosbouwers, die in het begin van de 18e eeuw voor het immateriële nut van bossen opkwam, 
was H.C. von Carlowitz: 
 “Volkomen terecht kunnen bossen als een kroon der bergen, als een sieraad van de velden, als 
 een schat van het land en als een met nut vermengde zinnelijke lust aangeduid en beoordeeld 
 worden”.459 
In Polen wordt de schrijver Kajetan Koźmian (1771-1856) tot de Romantiek gerekend. Hij 
haalde in zijn ‘Pamiętniki’ herinneringen op aan zijn jeugd in Zwierzyniec. Daar had hij wilde 
paarden gezien, die hij met waardering beschreef. Een andere schrijver uit de Poolse 
Romantiek was Adam Mickiewicz (1798-1855). Deze beschreef en verheerlijkte in 1834 in 
zijn ‘Pan Tadeusz’ het roemruchte verleden van het machtige Polen-Litouwen, met zijn grote 
wildernissen (o.a. die van Białowieża) en grote wilde dieren460. Van de grote oerwouden van 
Litouwen was Gilibert in 1784 al onder de indruk geraakt: 
 “De natuuronderzoeker en de filosoof vinden er het unieke en nieuwe schouwspel van de 
 oorspronkelijke natuur, die haar gang gaat zonder hulp van de mens en zonder te worden 
 onderbroken door noch de dwaasheden of het ongeduld van zijn verlangens, noch door de 
 veelheid of de verscheidenheid van zijn inspanningen”.461 
Brincken liet, net als Eichwald later in 1830, zijn bewondering blijken voor de wildernis van 
het Bos van Białowieża. Kennelijk waren er ook al in zijn tijd nog maar weinig stukken 
oerwoud in Europa over, want hij schreef over dit bos: 
 “Zeker vormt een bos van een dergelijke uitgestrektheid, ruw tot stand gekomen door een 
 ruige natuur, niet alleen een zeldzaam verschijnsel in Europa, maar zij vormt ook een 
 uitgestrekt gebied om interessante waarnemingen te doen”.462 

                                                 
457 Thomas 1983, pag. 260: “The Wildness pleases……we seem to live alone with Nature. We view her in her 
inmost recesses”. 
458 Thomas 1983, pag. 260: “a kind of pleasant horror”. 
459 Mantel 1990, pag. 141: “Mit gutem Fug und Recht können die Wälder vor eine Krone der Berge, vor eine 
Zierde der Felder, vor einen Schatz des Landes und vor eine mit Nutz vermengte Sinnen-Lust angegeben und 
gerechnet werden”. 
460 Mickiewicz (1966, Boek 4):  
1  Rówienniki litewskich wielkich kniaziów, drzewa                       Leeftijdgenoten van Litouwse groothertogen, de bomen      
    Białowieży , Świtezi, Ponar, Kuszelewa !                                     van Białowieża, Świteź, Ponary, Kuszelewo ! 
    Których cień spadał niegdyś na koronne głowy                           Waarvan de schaduw eens viel op de gekroonde hoofden 
    Groźnego Witenesa, wielkiego Mindowy                                     van de imposante Witenes, de grote Mindowa 
    i Giedymina  …………………………………….                  en Giedymin …………………………………………… 
            
482  Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy                    Wie doorzocht de zeer diepe wildernissen van Litouwen 
         Aż do samego środka, do jądra gęstwiny ?               tot in het midden toe ervan, tot de kern van de wildernis ? 
 
519  W samym środku (jak słychać) mają swoje dwory:                 In het midden daarvan hebben (naar men zegt) hun hoven: 
       Dawny Tur, Żubr i Niedźwiedź, puszcz imperatory            de oude oeros, de wisent en de beer, de keizers van de wildernissen.   

     
461 Gilibert 1796, pag. xl: “Le naturaliste & le philosophe y trouvent le spectacle unique & nouveau de la nature 
premiere, travaillant sans le concours de l’homme & sans être interrompue ni par la divagation ou l’impatience 
de ses desirs, ni par la multitude ou la variété de ses efforts”. 
462 Brincken 1826, pag. 18: “Certes, une forêt de cette étendue, rudement élevée par une nature brute, n’est pas 
seulement un aspect rare en Europe, mais elle offre aussi un vaste champ à des remarques intéressantes“. 
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In zijn bewondering voor de plaatselijke natuur en om het bosgebied ‘beter’ te beheren ging 
Brincken zelfs zo ver dat hij voorstelde om drie in het bos gelegen dorpen af te breken en de 
bewoners ervan, voor wie hij een diepe minachting koesterde, te laten verhuizen naar buiten 
het bos463.  
 Het verslag dat Brincken in zijn boek maakte over het wilde paard, als onderdeel van 
zijn ‘waarnemingen’, heeft tot op de dag van vandaag gevolgen gehad. De activiteiten van 
Brincken speelden zich af in een tijd, waarin allerlei verhalen de ronde deden over het bestaan 
van wilde paarden. Zoals hiervoor gebleken is, is er in de literatuur van de 18e eeuw geen 
aanwijzing te vinden voor het bestaan, in het wild, van wilde paarden in Polen-Litouwen in 
die eeuw. Op het eind van die eeuw kwamen er berichten uit oostelijker gelegen gebieden, 
vooral Rusland, die er op zouden kunnen wijzen dat daar nog wél wilde paarden 
voorkwamen. De betrouwbaarheid van die verslagen was, ook toen al, discutabel te noemen; 
er was geen eenstemmigheid over. Ook moet in de 18e eeuw in sommige kringen het bestaan 
van het wilde paard in de dierentuin van de familie Zamoyski bekend zijn geweest, gezien het 
feit dat er sporadisch iets van op schrift is gesteld. Hacquet schreef er in een ooggetuigverslag 
over in 1794, en er zijn archivale gegevens over uit 1771 en 1781 (Sawa 2008a en 2008b). 
Het feit dat de familie Zamoyski weinig ruchtbaarheid heeft gegeven aan het uitroeien van het 
wilde paard, zal de geruchtenstroom daaromtrent mogelijk hebben versterkt. Slechte 
communicatie en onbetrouwbare zegslieden hebben er in die tijd zodoende voor gezorgd dat 
gegevens over het bestaan van het Europese wilde paard en zijn uiteindelijke uitroeiing 
gebrekkig zijn overgeleverd.  
 Door deze gebrekkige informatievoorziening én een weinig kritische instelling ten 
opzichte van de beschikbare gegevens, heeft Brincken een verslag geschreven dat ons feitelijk 
geen nuttige informatie over het wilde paard heeft opgeleverd. Integendeel, zijn verslag is de 
bron geworden van een historische mythe, die in de 20e eeuw de basis ging vormen voor de 
terugfokexperimenten van Vetulani. Dit werd mogelijk omdat het boek van Brincken zowel 
binnen als buiten Polen vaak en zonder kritiek geciteerd werd. Bovendien had het veel gezag. 
Had Brincken zijn literatuur en bronnen maar correct geciteerd, respectievelijk beter gecheckt, 
en zijn fantasie niet de vrije loop gelaten. In dat geval was het bij een kort en sober verslagje 
gebleven, waar waarschijnlijk niemand veel aandacht aan had besteed. Met name Brinckens 
suggestie dat de laatste Europese wilde paarden gekruist zouden zijn met lokale 
boerenpaarden is van cruciaal belang geweest voor de mythevorming. Toen zijn verslag 
eenmaal geschreven was, hebben latere populaire schrijvers én wetenschappelijk 
onderzoekers het voor waar aangenomen, het met instemming geciteerd en er hoop uit geput. 
Dit in de veronderstelling dat nog niet alles van dat wilde paard verdwenen was.   
 

                                                 
463 Brincken 1826, pag. 115. 
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4  De terugfokexperimenten en het ontstaan van de Poolse konik 
 
4.1  Inleiding 
 Vanaf het begin van de 20e eeuw ontstond steeds meer belangstelling voor het 
uitgestorven Europese wilde paard. Een vergelijkbare interesseontwikkeling deed zich 
tezelfdertijd voor met betrekking tot de (uitgestorven) oeros. De toegenomen 
wetenschappelijke en publieke belangstelling voor de aard en de herkomst van het wilde 
paard stimuleerde Tadeusz Vetulani tot het ontwikkelen van een theorie hierover. Op grond 
daarvan begon hij zijn fokexperiment om het Europese wilde paard opnieuw te creëren. 
Parallel daaraan deden de gebroeders Lutz en Heinz Heck in Duitsland een vergelijkbaar 
experiment, zij het een stuk minder opvallend. Tot zijn dood, in 1952, zette Vetulani zijn 
experiment voort. Daarna nam de Poolse staat het fokken van koniks over en continueert dat 
tot op de huidige dag.  
 In dit hoofdstuk worden de theorie en de uitvoering van Vetulani’s experimenten 
uiteengezet. Dit wordt in de eerste plaats gedaan tegen de achtergrond van politieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het verloop van de Eerste en de Tweede 
Wereldoorlog en het weer ontstaan van de Poolse staat. De ontwikkelingen op het gebied van 
de genetica en de ontdekking van het przewalskipaard speelden eveneens een rol. Aan de 
hand van allerlei kritieken zal de waarde van de experimenten beoordeeld worden. 
 Bij de behandeling van de beeldvorming rond de Poolse konik en de iconische rol van 
dit paard, worden diverse aspecten rond het ontstaan van dit paardenras, zijn functioneren en 
de theorie erachter besproken. Ook hier speelden de al genoemde maatschappeljke en 
wetenschappelijke ontwikkelingen, van het eind van de 19e eeuw tot in de jaren ’70 van de 
20e eeuw, een belangrijke rol. 
  
4.2  De politieke context van de terugfokexperimenten van Vetulani en de gebroeders 
Heck. 
 Ook bij het verloop van de terugfokexperimenten van Vetulani en de gebroeders Heck 
hebben politieke en maatschappelijke ontwikkelingen een belangrijke rol gespeeld. 
Afwisselend oefenden deze op beide experimenten zowel stimulerende als remmende effecten 
uit.   
 Aan het eind van de 19e eeuw was het voormalige Polen-Litouwen, sinds 1795, nog 
steeds verdeeld onder Duitsland, Rusland en Oostenrijk. Galicië vormde nog steeds een 
achterlijk en verarmd gebied. Onder Oostenrijk was er daar weinig veranderd. De boeren 
waren nog altijd even arm en de adel verkeerde nog in een vanouds machtige positie
464. Verreweg de machtigste grootgrondbezitter in het gebied dat vóór 1772 tot Polen-
Litouwen behoorde, was nog altijd de familie Zamoyski. Deze familie bezat 100 afzonderlijke 
landgoederen met daarop 100.000 bewoners. Formeel was op het landgoed van de 
Zamoyski’s in 1833 de lijfeigenschap opgeheven en vervangen door een afkoopsysteem 
(‘okup’). De invoering daarvan leidde echter in feite tot nóg meer onrust, opstanden en een 
verdere verarming van de boerenbevolking465. Dit alles in tegenstelling tot de positie van de 
familie Zamoyski zelf, die welvoer bij de hervormingen. Pas na de Eerste Wereldoorlog, toen 
Polen weer een zelfstandige staat vormde, is de sejm het grootgrondbezit daadwerkelijk gaan 
aanpakken.  

                                                 
464 Anstadt 1965, pag. 184 ff ; Kieniewicz 1969, pag. 98, 99; Davies 1981, pag. 411. 
465 Door het betalen van geld kon de voormalige lijfeigen boer zich bevrijden van de werkverplichting jegens 
zijn voormalige heer. Als hij weigerde te betalen, kon dit bestraft worden met dwangarbeid of onteigening. Door 
de omzetting van werk in afkoopgeld werd een deel van de boeren zwaar overbelast. Opstanden van boeren 
werden met hulp van het leger neergeslagen (Kieniewicz 1969, pag. 99). 



 138

 Omstreeks de overgang van de 19e naar de 20e eeuw ontstond juist in Galicië een 
beweging, die streefde naar lotsverbetering van de boeren. Zij poogde dit te realiseren door de 
strijd aan te gaan met de adel en het grootgrondbezit. Deze beweging stond onder leiding van 
Wincenty Witos, die na de Eerste Wereldoorlog premier van enkele Poolse kabinetten werd. 
Omstreeks dezelfde tijd was ook Józef Piłsudski (1867-1935) in Galicië actief. Piłsudski was 
de zoon van een adellijke Poolse grootgrondbezitter in Litouwen. Bij zijn strijd tegen de 
Russische overheerser was hij lid geworden van de Poolse Socialistische Partij, waarin hij tot 
de rechtervleugel behoorde. Piłsudski streefde naar een herstel van de Poolse staat met 
militaire middelen466. Tegenstander van Piłsudski was Roman Dmowski. De bioloog en 
conservatief politicus Dmowski was vooral actief in het door Rusland geannexeerde deel van 
het voormalige Polen-Litouwen467. Ook Dmowski streefde naar het herstel van Polen, maar 
dan met meer legale middelen. Piłsudski kreeg gelegenheid militaire eenheden te vormen en 
met deze Poolse legioenen streed hij vanaf 1914 aan Oostenrijkse en Duitse kant tegen de 
Russen. De Eerste Wereldoorlog begon in Oost-Europa in 1914 en eindigde in maart 1918 
met de vrede van Brest-Litovsk. De in 1917 aan de macht gekomen communistische leiders in 
Rusland moesten een voor hen onvoordelig verdrag met Duitsland en Oostenrijk sluiten. 
 In november 1918 kwam Piłsudski, die inmiddels in conflict met Duitsland was 
geraakt, in Polen terug uit Duitse internering. Enkele dagen na zijn aankomst werd hij tot 
leider van het nieuwe Polen benoemd en tot zijn dood heeft hij het politieke toneel in Polen 
gedomineerd. Ook Dmowski zou tussen de twee wereldoorlogen een belangrijke rol in de 
politiek blijven spelen met zijn conservatief-katholieke, antisemitische denkbeelden468. De 
periode tussen de beide wereldoorlogen was in Polen zeer onstabiel en onrustig, Dit kwam 
niet alleen door de voortdurende strijd tussen socialisten, communisten en de aanhangers van 
Piłsudski en die van Dmowski. Medeoorzaak vormde de slechte economische situatie van het 
land en de onduidelijkheid over de grenzen van het nieuwe Polen. Aan het eind van de Eerste 
Wereldoorlog was Polen omringd door voormalige grootmachten. Duitsland en Oostenrijk 
hadden de oorlog verloren en Rusland was verzwakt door de, voorlopig nog instabiele, 
vestiging van het communistische bewind469. Nadat Piłsudski zich tot op zekere hoogte met 
Dmowski had verzoend, kon het Poolse leger versterkt worden. Vervolgens werd de strijd om 
de vaststelling van de oostelijke grenzen met Rusland aangegaan. De feitelijke bedoeling van 
Piłsudski was om de macht en de omvang van het oorspronkelijke Jagiellonische rijk, uit de 
16e eeuw, te herstellen. Zover is het echter nooit gekomen. De strijd verliep met wisselend 
succes voor de Polen en in 1920 konden de Russen zelfs bijna tot in Warschau doordringen. 
Door de slag om Warschau te winnen (‘het Wonder aan de Weichsel’ - ‘Cud nad Wisłą’), kon 
het Poolse leger de verdere opmars van de Russen, richting West-Europa, voorkomen. 
Uiteindelijk verkreeg Polen, bij het vredesverdrag in 1921, de grenzen die het tot 1939 heeft 
behouden. 
 Toen de grenzen eenmaal vastgesteld waren, kon men zich meer concentreren op de 
binnenlandse situatie. Polen was in feite een onderontwikkeld agrarisch gebied, bezat 
nauwelijks grote industrieën en was, qua visie op de regeringsvorm en de toekomst, tot op het 
bot verdeeld. Als onderdeel van de in 1921 aanvaarde nieuwe Poolse grondwet werd het 
grootgrondbezit (van de Kerk, de adel en de Staat) in het westen470 van Polen beperkt tot 
hooguit 180 ha. In het oosten471 werd als maximumgrootte 400 ha aangehouden. Dit laatste 
was zo bepaald om te voorkomen dat boeren uit Oekraïne en Wit-Rusland het gebied zouden 

                                                 
466 Davies 1981, pag. 53-56. 
467 Anstadt 1965, pag. 187, 188. 
468 Davies 1981, pag. 52, 53. 
469 Anstadt 1965, pag. 190 ff. 
470 Globaal het gebied van Gdynia, in het noorden, via Poznań en Łódź naar Krakau in het zuiden. 
471 Globaal de westelijke delen van het huidige Wit-Rusland en Oekraïne. 
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gaan koloniseren. Hoewel op die manier een vijfde van het grootgrondbezit werd opgesplitst 
en in handen van kleine boeren overging, had dit in de daarop volgende jaren qua inkomen 
voor de boerenbevolking eerder een negatief effect472. De landbouweconomie raakte steeds 
verder in het slop. Plannen om tot industrialisatie en verdere hervormingen in de landbouw te 
komen werden niet doorgevoerd. Vanwege de daling van de landbouwprijzen daalde het 
inkomen van de boeren tot bijna een derde. Deels kwam dit door de wereldwijde economische 
crisis, deels door het uitblijven van staats- en private investeringen. De grondwet van de 
nieuwe Poolse staat was grotendeels gebaseerd op die van de in 1871 gevestigde Derde 
Republiek in Frankrijk. In deze ‘liberale democratie’ verkreeg de burger meer rechten en 
vrijheden en werden de privileges van de adel, maar ook die van de katholieke kerk, sterk 
beknot473. De Poolse Communistische Partij verkoos over te gaan tot een ondergronds 
bestaan. Formeel werd in 1921 het ‘adellijke landgoed’ afgeschaft, maar een deel van de adel 
heeft op inventieve wijze zijn macht en invloed tot 1939 kunnen behouden. Pas tijdens de 
bezetting door de Duitsers en later door de Russen werd de macht van de adel gebroken474.   
 Nadat hij zich vier jaar uit de politiek had teruggetrokken, keerde Piłsudski in 1926 
door middel van een staatsgreep op het politieke toneel terug. Op die manier wilde hij orde en 
vooruitgang tot stand brengen in de chaotische situatie waarin Polen verkeerde475. 
Aanvamkelijk werd hij hierbij niet alleen gesteund door de militairen, maar ook door de 
socialisten en de communisten. Al gauw bleek dat Piłsudski met zijn nieuwe regime 
(genaamd ‘Sanacja’, ‘sanering’) van plan was sterker in te grijpen in de Poolse maatschappij 
dan velen hadden gedacht. In 1930 werd een aantal politieke tegenstanders gevangen gezet of 
verdreven en kwam er in feite een eind aan de parlementaire democratie. Piłsudski was 
dictator geworden. Nadat hij in 1935 was overleden, verslechterde de politieke situatie nog 
meer. In de nieuwe regering onder maarschalk Edward Śmigły-Rydz kregen de militairen nog 
meer macht dan ze al hadden. In het zelfde jaar van aantreden van die regering werd de 
Communistische Partij verboden. De nieuwe dictatuur onder Śmigły-Rydz ging steeds meer 
autoritaire en conservatieve trekken vertonen. Verder was deze regering sterk anti nationale 
minderheden (zoals Oekraïners en Wit-Russen) en antisemitisch. Kon dit laatste sentiment 
onder Piłsudski nog enigszins in toom gehouden worden, na 1935 gingen alle remmen los. 
Economische uitsluiting van joden leidde meer en meer tot hun verpaupering en locaal kwam 
het zelfs tot uitbuiting en verdrijving van hen. Ook onder de nieuwe regering kwam er niets 
van agrarische hervormingen en de boeren bleven zich hevig verzetten tegen de dictatuur. In 
1937 kwam het zelfs tot een tiendaagse staking onder de boeren, die door het leger bloedig 
werd gebroken. Duizenden boeren werden mishandeld of gedood en veel boerderijen werden 
verbrand.  
 De inmiddels in 1933 in Duitsland aan de macht gekomen nationaalsocialisten hadden 
op 23 augustus 1939 met Rusland een niet-aanvalsverdrag gesloten (het Molotov-
Ribbentroppact). Hierbij was (in het geheim) afgesproken dat Duitsland en Rusland Polen 
onder elkaar zouden verdelen, mocht de gelegenheid zich daartoe voordoen. Op 1 september 
1939 viel Duitsland Polen binnen en op 17 september deden de Russen hetzelfde. De grens 
van het opnieuw opgedeelde Polen liep toen globaal van Oost-Pruisen richting de rivier de 
Bug, vervolgens daarlangs en langs de rivier de San in de richting van de zuidoostpunt van het 
huidige Polen476. Duitsland had het gebied ten westen daarvan bezet en Rusland het gebied 
ten oosten. Het Bos van Białowieża, dat op dat ogenblik een belangrijke rol speelde bij de 
experimenten van Vetulani, kwam onder Russisch beheer. Op 22 juni 1941 viel Duitsland 

                                                 
472 Davies 1981, pag. 411. 
473 Davies 1981, pag. 402 ff. 
474 Davies 1981, pag. 183. 
475 Anstadt 1965, pag. 197 ff., Davies 1981, pag. 422 ff. 
476 Davies 1981, pag. 442. 
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Rusland binnen, waardoor dit bos onder Duits beheer kwam. Drie jaar later, in augustus 1944, 
waren de krijgskansen volledig gekeerd: het Russische leger stond voor Warschau. In 
datzelfde jaar werd de nieuwe Poolse staat uitgeroepen, geheel en al in de invloedssfeer van 
communistisch Rusland. Polen kreeg de grenzen die het tot op de huidige dag nog heeft. Het 
Bos van Białowieża werd doormidden gedeeld, waarbij het westelijke deel Pools werd en het 
oostelijke deel (Wit-)Russisch.  
 De eerste periode van het communistische bewind in Polen was het sterkst gekenmerkt 
door terreur en onderdrukking. Pas na de dood van Jozef Stalin in 1953 trad een zekere dooi 
in  In 1956 trad Nikita Chroetsjow in Rusland aan als partijleider. Met de politieke terugkeer 
in Polen van de aanvankelijk in ongenade gevallen Poolse partijleider Władysław Gomułka 
zette in datzelfde jaar een verdere ontspanning in. Pas in 1989 kwam er door de toenemende 
invloed van het vakverbond Solidarność en de afbrokkeling van de macht van communistisch 
Rusland een einde aan de Russische invloed in Polen.  
 De fokexperimenten van de gebroeders Heck en Vetulani, die hieronder besproken 
worden, vonden in Duitsland respectievelijk Polen plaats in de jaren ’30. Deze periode werd 
in beide landen gekenmerkt door militarisme en nationalisme, en in Polen bovendien door een 
economische crisis. Om verschillende redenen zijn in beide landen deze experimenten van 
staatswege ondersteund. 
 
4.3  De wetenschappelijke context van de terugfokexperimenten van Vetulani en de 
gebroeders Heck.  
 Kon in 1829 en 1830 de kritiek op het boek van Brincken in Polen in een beperkte 
kring van geïnteresseerden nog opzien baren, in de rest van Europa is ze destijds niet 
doorgedrongen477. Jarocki heeft nog wel in 1830 in Hamburg voor een gehoor van Duitse 
natuuronderzoekers een lezing gehouden over het Bos van Białowieża en de daar levende 
dieren. Of hij daar ook zijn kritiek op Brincken geuit heeft, is niet bekend. Na 1830 verdween 
de kritiek, die geleverd was in de dagbladen Dziennik Wileński en (vooral) Dziennik 
Powszechny Krajowy geheel uit het zicht. De lezing van Brincken ten aanzien van het wilde 
paard ging, onbekritiseerd, een leidende rol spelen in de literatuur hierover. In 1835 
publiceerde S.H. Plater in het populairwetenschappelijke Poolse weekblad Przyjaciel Ludu 
een artikel over het uitgestorven wilde paard. Hierin citeerde hij Brincken zonder enige 
kritiek. In Frankrijk werd het boek niet algemeen bekend, ondanks het feit dat het in het Frans 
geschreven was. Wel werd er al in 1827 in het populaire tijdschrift Nouvelles Annales des 
Voyages et des Sciences Géographiques (pag. 277-281)  een lovende recensie over 
geschreven. Deze is later door andere Franse auteurs overgenomen478. Ook in Engeland drong 
het boek door via The Edinburgh New Philosophical Journal van 1830 (July…October, pag. 
287-294). In zijn in 1876 in het Duits uitgegeven boek over de geschiedenis van het paard 
beschreef M. von Hutten-Czapski het uitsterven van het wilde paard. Hierin baseerde hij zich 
eveneens op Brinckens verslag479.  Dit verslag is in de 20e eeuw door Vetulani, Antonius en 
anderen gebruikt om hun eigen theorie te ondersteunen.  
 
In 1878 werd in Rusland de ontdekking bekend van een bijzondere, (oorspronkelijke) wilde 
paardensoort. Dit gebeurde te midden van de voortdurende onduidelijkheid omtrent de status 

                                                 
477 Pas in 2004 hebben Daszkiewicz et al. het Franstalige boek van Brincken en de discussie tussen Brincken en 
zijn critici gecombineerd in boekvorm in het Pools opnieuw gepubliceerd. Uit die publicatie werden bovendien 
de manier en de toon duidelijk waarop die discussie destijds gevoerd was. De in datzelfde jaar door de genoemde 
auteurs uitgegeven aparte Franse herdruk van het boek van Brincken is alleen voorzien van een aantal kritische 
noten. De uitgebreide kritiek van De Ronca, Górski en Jarocki ontbreekt erin.  
478 Daszkiewicz et al. 2004, pag. 26. 
479 Von Hutten-Czapski 1876, pag. 545. 
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van in het wild voorkomende paarden op de Euraziatische steppen. Poliakof (1881) gaf een 
wetenschappelijke beschrijving van de nieuwe paardensoort en noemde hem Equus 
przewalskii. Toen er eenmaal een ondubbelzinnige wetenschappelijke referentiesoort bekend 
was geworden, begon de discussie over hoe deze nieuw ontdekte soort zich verhield tot het 
gedomesticeerde paard480. Gaandeweg werden steeds meer przewalskipaarden gevangen en 
vervolgens in gevangenschap aan het publiek getoond. In 1902 kwamen de eerste 
przewalskipaarden naar Engeland, waar ze op het landgoed Woburn (bij Londen) uitgezet 
werden. Een van de eersten in Europa, die de gelegenheid had om het przewalskipaard goed te 
vergelijken met gedomesticeerde paarden, en daar ook verslag van deed, was James Cossar 
Ewart481. Ewart had al in de jaren ’90 van de 19e eeuw kruisingsexperimenten gedaan met 
zebrasoorten en paarden, de zogeheten ‘Penycuik experiments’. Deze experimenten pasten 
goed in de tijdgeest van de Victoriaanse periode482. In die tijd namelijk bestond er een grote 
fascinatie om allerlei diersoorten met elkaar te kruisen, om te zien waar de grenzen wat dat 
betreft lagen. Niet alleen werden gedomesticeerde dieren met hun wilde soortgenoten 
gekruist, maar ook allerlei wilde diersoorten onderling. Leeuwen werden met tijgers gekruist, 
zebra’s met ezels, yak met zebu en edelherten met diverse andere hertensoorten. Ook zouden 
er pogingen gedaan zijn om vossen met honden te kruisen en een hert met een merrie. 
 Ewart wilde met zijn kruisingen bepaalde theorieën omtrent erfelijkheid testen. 
Charles Darwin had in 1859 zijn boek over de evolutie bij dieren gepubliceerd, waardoor de 
discussie over evolutie en de verwantschap tussen diersoorten gestimuleerd werd. De 
erfelijkheidsleer stond op het eind van de 19e eeuw nog in de kinderschoenen. Gregor Mendel 
had weliswaar al in 1866 bepaalde wetmatigheden in kruisingsprocessen bij planten 
vastgesteld, maar deze waren verder onopgemerkt gebleven. Pas in 1901 heeft Hugo de Vries 
de bevindingen van Mendel herontdekt. Daarnaast publiceerde hij zijn eigen theorieën 
aangaande het bestaan van genen en het voorkomen van mutaties. Vanaf dat ogenblik kon de 
theoretische onderbouwing van de erfelijkheidsleer en de veredeling van planten en dieren 
verder uitgewerkt worden. 
  
Op het einde van de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw deden in wetenschappelijke 
kringen diverse theorieën de ronde omtrent het paard. Er bestond veel onduidelijkheid over de 
in die tijd in Europa en Azië levende paardensoorten en -rassen, hun onderlinge verwantschap 
en de herkomst van het gedomesticeerde paard. Het vermelden van de vaak weinig 
gefundeerde standpunten en de veelheid aan Latijnse paardennamen zou hier alleen maar 
verwarring scheppen. Bij de activiteiten van een van die theoretici, namelijk Ewart, wordt hier 
echter wat langer stil gestaan. Ewart ontwikkelde niet alleen een theorie, maar probeerde die 
ook door middel van kruisingsexperimenten in de praktijk te toetsen. Op die manier werd hij 
niet alleen een voorloper van de latere terugfokexperimenten, maar ook een voorbeeld voor de 
gebroeders Heck en voor Vetulani (zie Tabel 6, met het overzicht van de kruisingen.). 
                                                 
480 Daarvóór had Charles Darwin zich al eens uitgelaten over de herkomst van het gedomesticeerde paard. Dit 
naar aanleiding van het voorkomen van een bepaalde streping bij veel huispaarden, in relatie tot zijn 
evolutietheorie. In 1859 (pag. 163-167) schreef hij: “For myself, I venture confidently to look back thousands on 
thousands of generations, and I see an animal striped like a zebra, but perhaps otherwise very differently 
constructed, the common parent of our domestic horse, whether or not it be descended from one or more wild 
stocks, of the ass, the hemionus, quagga, and zebra”. (“Zelf durf ik vol vertrouwen duizenden generaties terug te 
kijken, en dan zie ik een dier gestreept als een zebra, maar misschien heel anders gebouwd, de 
gemeenschappelijke voorouder van ons huispaard, al of niet afstammend van een of meer wilde stamvaders, de 
ezel, de halfezel, de quagga en de zebra”).  
481 De zoöloog James Cossar Ewart (1851-1933) studeerde geneeskunde in Edinburgh en werd aangesteld als 
curator van het Zoölogisch Museum in Londen. Later werd hij tot hoogleraar benoemd aan de Universiteit van 
Aberdeen en vervolgens aangesteld aan de Universiteit van Edinburgh. Hij deed onderzoek op diverse 
deelgebieden van de zoölogie, zoals embryologie, ongewervelde dieren en erfelijkheid. 
482 Ritvo 1987, pag. 235. 
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 Ewart probeerde uit te zoeken welke bestaande paardenrassen nog kenmerken van het 
wilde paard bezaten. Ook vroeg hij zich af of er nog meer wilde paarden bestonden dan het 
przewalskipaard. Hij kwam tot de slotsom dat in het holocene Eurazië drie ondersoorten van 
het wilde paard moesten hebben geleefd of nog steeds leefden. Naast het przewalskipaard 
waren dat de ‘Keltische pony’ (‘Celtic pony’) (Equus caballus celticus) en het ‘Noorse paard’ 
(‘Norse horse’) (Equus caballus typicus). Het Noorse paard noemde hij twee jaar later 
‘bospaard’ (‘Forest horse’). Beide ondersoorten beschreef hij tot in detail (Ewart 1904 en 
1906). Volgens hem had de Keltische pony met het przewalskipaard tot de steppefauna 
behoord. Deze pony zou nog voorkomen in afgelegen, vrijwel geïsoleerde gebieden, zoals 
IJsland, de Faeröer eilanden, de Shetland eilanden, de Hebriden, het westen van Ierland en 
Finland. De meest zuivere exemplaren van de Keltische pony zouden nog te vinden zijn in het 
uiterste noorden van IJsland. In die afgelegen gebieden, zo redeneerde Ewart, had nog 
nauwelijks domesticatie en kunstmatige selectie plaats gevonden. Hierdoor was zodoende de 
oorspronkelijke vorm van de paarden bewaard gebleven. Hetzelfde zou gelden voor het 
bospaard. Dit zou in zijn meest oorspronkelijke vorm nog te vinden zijn in het noordwesten 
van Schotland en bij Scandinavische paarden als het fjordenpaard. Het bospaard noemde hij 
zo, omdat hij er vanuit ging dat dit dier in bossen had geleefd, en daar op een bepaalde manier 
aan aangepast was. Een van die aanpassingen was de opvallende streping op kop, hals en 
poten. Ewart zag hier een duidelijke verwantschap in met zebra’s. In zijn gedetailleerde 
beschrijving van de beide ondersoorten trok hij niet alleen vergelijkingen met het 
przewalskipaard. Hij vergeleek ze ook met de paarden op afbeeldingen in Franse grotten 
(Combarelles, La Mouthe), uit de laatste ijstijd. Als een van de overeenkomsten met de 
pleistocene paarden noemde hij met name bij het bospaard de ‘Romeinse neus’ (‘Roman 
nose’)483. Dit beschouwde hij als een oorspronkelijk wildkenmerk. Hoewel Ewart beweerde 
dat de Keltische pony en het bospaard nog in zuivere vorm voorkwamen, constateerde hij 
eveneens dat ze in de loop van de eeuwen gekruist waren met andere rassen. Desondanks 
meende hij nog exact en zonder twijfel de oorspronkelijke wildkenmerken te kunnen 
herkennen. Dat de beide door hem geclaimde ondersoorten hangende manen hadden, in 
tegenstelling tot het przewalskipaard, wekte bij hem geen enkele argwaan op. 
 Eerder al had hij verschillende kruisingsexperimenten met andere dieren gedaan, 
waarvan de resultaten hem hadden geïntrigeerd. Nu wilde hij die ook met paarden doen484. Bij 
kruisingen van sierduivenrassen had hij al een opmerkelijk verschijnsel waargenomen. Bij het 
kruisen verschenen namelijk de uiterlijke kenmerken van de oorspronkelijke wilde voorouder, 
een verschijnsel waarvoor nog geen verklaring bestond. Ewart had de sierduivenrassen ‘owl’ 
en ‘archangel’ gekruist, en vervolgens de nakomelingen daarvan met de sierduif ‘white 
fantail’. Onder de nakomelingen van de laatste zaten exemplaren die sterk leken op de 
rotsduif (Columba livia), de wilde voorouder van alle gekweekte duivenrassen. Om dergelijke 
kruisingen eveneens bij paarden uit te voeren nam hij als moederdier een muisgrijsbruine 
(‘mouse-dun’) Shetland pony. Die leek wat betreft de kop volgens hem op het 
przewalskipaard. Wat betreft de staart, de manen en de romp op het bospaard en in de poten 
en hoeven op de Keltische pony. Als vaderdier nam hij een Welsh pony, die “zonder twijfel in 
zijn aderen niet weinig Keltisch bloed bezit” (“…doubtless has in its veins not a little Celtic 
blood”). Met het eerste veulen dat zwart was als het vaderdier, maar ‘Keltisch’ qua 
lichaamsbouw, kon hij nog weinig aanvangen wat betreft het aantonen van het bij de 
sierduiven gevonden verschijnsel. Het tweede veulen voldeed echter geheel aan zijn 
verwachtingen. Naar zijn vaste overtuiging zou dit dier door natuuronderzoekers van het 
Europese vasteland worden beschouwd als een typische tarpan, zoals die ooit over de 

                                                 
483 Onder een ‘Romeinse neus’ (ook wel ‘ramsneus’ genoemd) wordt bij paarden een neus verstaan, waarbij de 
lijn van het voorhoofd naar de neus, en profil, met name boven de neus een ‘bolrond’ (convex) verloop heeft.  
484 Ewart 1906, pag. 14-16. 
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Russische steppen zwierf485. Toen deze ‘Schotse tarpan’ (‘Scottish Tarpan’), zoals hij hem 
noemde486, drie jaar oud was, was hij muisgrijsbruin met zwarte puntjes. Hij had een 
duidelijke aalstreep, vage strepen op de poten, een tamelijk grote kop, een kort lichaam en 
‘goed gevormde’ poten. De manen, met een lengte van 15 tot 27,5 cm, waren halfstaand en 
leken op die uit zijn eerder verkregen paard-zebrakruisingen. De manen zouden 
overeenkomstig de vroegere beschrijving van Pallas (1778) zijn geweest, maar niet 
overeenkomstig die van Gmelin (1770).  
 Ewart zag in de Schotse tarpan zowel kenmerken van het przewalskipaard als van de 
Keltische pony. Dit bracht hem uiteindelijk niet alleen tot de conclusie dat de voorouders van 
het gedomesticeerde paard nauw verwant moesten zijn geweest aan het przewalskipaard. Hij 
was ook van mening, om niet nader genoemde redenen, dat de tarpan niet beschouwd diende 
te worden als een oorspronkelijk wilde soort487. Vetulani was bekend met het werk van Ewart, 
maar onderschreef diens conclusie over de tarpan niet488. Volgens Vetulani moest de tarpan 
als oorspronkelijke wilde soort juist een belangrijke rol gaan spelen bij het creëren van de 
Poolse konik. Of de gebroeders Heck het werk van Ewart hebben gelezen, is niet bekend, 
maar het lijkt wel aannemelijk. In hun schaarse publicaties vermeldden ze sowieso geen 
namen van andere onderzoekers of bronnen. Hun werkwijze bij het terugfokken van zowel de 
oeros als het Europese wilde paard doet echter vermoeden dat zij van Ewarts werk op de 
hoogte zijn geweest. Beide experimenten hadden er namelijk theoretisch en praktisch veel van 
weg. Ook de gebroeders Heck hechtten grote waarde aan bepaalde kenmerken van zogenaamd 
‘primitieve’ huisdierrassen, die vervolgens als ‘wildkenmerken’ werden geclaimd. Verder 
waren ze van mening dat ze met wat eenvoudige kruisingen in korte tijd een uitgestorven 
diersoort terug konden krijgen.  
 Nobis (1961) vergeleek skelet- en schedelmateriaal van moderne IJslandse en 
fjordenpaarden met dat van paarden uit de vikingtijd in IJsland, Noorwegen en Duitsland. Hij 
concludeerde dat Ewarts benamingen Equus caballus celticus en Equus caballus typicus 
feitelijk eerder benamingen waren van paarden van een bepaalde individuele grootte en 
groeivorm dan van aparte rassen. Volgens Nobis waren die typen in de loop van de tijd, met 
het oog op bepaalde werkzaamheden, geselecteerd uit een grote variatie aan vroege 
paardentypen. Ewarts beschrijving van de door hem geclaimde paardentypen moet volgens 
Nobis op zijn minst als onduidelijk en ongefundeerd gekarakteriseerd worden.  
  
De ontdekking van het przewalskipaard, het kruisingswerk van Ewart en bepaalde 
erfelijkheidstheorieën zijn van grote invloed geweest op het denken over 
terugfokexperimenten, door zowel Vetulani als de gebroeders Heck. Wie van dezen feitelijk 
het eerst het idee daarvoor opvatte, ergens in de jaren ’20, is niet bekend. De gebroeders Heck 
claimden in elk geval al in 1933 het eerste exemplaar van het Europese wilde paard via 
kruisingsexperimenten te hebben verkregen (Heck 1936b). Vetulani begon na jarenlang 
uitgebreid vooronderzoek pas in 1936 daadwerkelijk met het selecteren van het basismateriaal 
voor zijn fokexperimenten (Vetulani 1938). Omdat de gebroeders Heck als eersten met 
dergelijke experimenten begonnen en ook als eersten resultaat meenden te hebben geboekt, 
worden deze hier als eerste behandeld. 
 
                                                 
485 Ewart 1906, pag. 15: “… will, I believe, be regarded by Continental naturalists as typical a Tarpan, as ever 
roamed the Russian steppes”. 
486 Vermoedelijk noemde hij hem zo, omdat Tscherski (1892) de Taurische en de chersontarpan tot het ‘Schotse 
paardentype’ van Sanson rekende. 
487 Ewart 1906, pag. 19: “…that the Tarpan, once common in the east of Europe, cannot be considered as a true 
wild species”(“…dat de tarpan, die eens gewoon was in Oost-Europa, niet beschouwd kan worden als een echte 
wilde soort”). 
488 Vetulani 1925, pag. 212. 
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4.4  Het terugfokexperiment van de gebroeders Heck 
 Zo uitgebreid als Vetulani zijn theorie en het daaruit voortgekomen 
terugfokexperiment in vele publicaties uiteengezet heeft, zo beknopt zijn de gebroeders Lutz 
en Heinz Heck over die van hen geweest. Slechts drie van hun (beknopte) publicaties gingen 
geheel over hun fokexperiment en de achtergronden daarvan (Heck & Heck 1934, Heck 
1936b, Heck 1952). In drie andere (Heck 1936a, Heck 1943, Heck 1949) werd het slechts in 
beperkte mate genoemd. In geen enkele van hun artikelen werd aan degelijke bronvermelding 
gedaan, voor zover het ondersteunend onderzoek betrof waaruit ze geput hadden. Noch 
werden de precieze details van hun experiment uit de doeken gedaan. Wat dat betreft lijken 
hun verslagen erg op die betreffende het terugfokken van de oeros, waar ze al eerder mee 
waren begonnen. In beide gevallen kwam het neer op het uiteenzetten van hun theorie, het 
globaal weergeven van het verloop van het experiment en het uiteindelijk triomfantelijk 
vaststellen van het ‘succesvolle’ resultaat ervan (Heck 1934, Van Vuure 2005) Van het 
experiment om de oeros terug te fokken is geen administratie bewaard gebleven, omdat er 
waarschijnlijk door hen ook geen administratie was bijgehouden. Datzelfde heeft, gezien hun 
stijl van werken, waarschijnlijk ook voor het experiment met de paarden gegolden. 
 Lutz en Heinz Heck waren een belangrijk deel van hun leven directeur van 
respectievelijk de dierentuin van Berlijn, van 1931 tot 1945, en de dierentuin van München, 
van 1927 tot 1969. Hun vader, Ludwig, was van 1888 tot en met 1931 directeur van de 
dierentuin van Berlijn (Berliner Zoo). De activiteiten en de levensvisie van Ludwig Heck zijn 
mede bepalend geweest voor het ontstaan van de latere terugfokexperimenten van zijn beide 
zoons. In de jaren ’30 wilde Lutz de dierentuin in Berlijn het aspect van de ‘Duitse dierentuin’ 
(‘Deutscher Zoo’) geven. Dit idee was geïnspireerd op de ‘vaderlandse collectie’ 
(‘vaterländische Sammlung’), zoals Ludwig Heck die al in zijn tijd in diezelfde dierentuin 
was begonnen te vormen (Artinger 1994). De realisering van deze collectie werd gefinancierd 
door keizer Wilhelm II. Hij bestond eruit dat er dieren, onder andere roofdieren, uilen en 
roofvogels, uit met name de Duitstalige gebieden van Europa tentoongesteld werden. 
Bovendien werd door de aard van de behuizing en de dieronderkomens het volkse en het 
idyllische boerenland benadrukt. Het verlangen naar het oorspronkelijke inheemse en de 
binding met de geboortegrond speelden daarbij een belangrijke rol (‘Ursprungssehnsucht’). 
De ‘Blut und Boden’-ideologie, onderdeel van de latere nationaalsocialistische 
levensbeschouwing, was er onmiskenbaar. In zijn autobiografie beweerde Ludwig Heck later 
dat hij toen al een nationaalsocialist avant la lettre was. Deze levensvisie heeft hij met name 
op zijn zoon Lutz kunnen overdragen. De ‘Duitse dierentuin’, zoals Lutz die ging realiseren, 
diende om de vaderlandsliefde ten behoeve van het nationaalsocialisme te versterken en het 
volk over biologie te onderrichten. Op die manier kon de “Germaans-Duitse rassengedachte” 
(“Germanisch-Deutsche Rassengeist”) het best behouden blijven (Artinger 1994). In 
vergelijking met zijn broer Heinz, was het met name Lutz die zich heeft beijverd deze nieuwe 
ideologie te bevorderen en uit te dragen. 
 Naast hun werk als dierentuindirecteur hadden de gebroeders Heck al van jongs af aan 
een grote belangstelling voor het fokken van dieren. Waarschijnlijk was dit ingegeven door 
hun vader. Deze had al eens een kruisingsexperiment gedaan met steenbok en huisgeit, waarin 
bij het kruisingsproduct de kleur van de wilde voorouder van de huisgeit (de bezoargeit Capra 
aegagrus) zou zijn verschenen489. Heinz fokte in zijn jonge jaren cavia’s. In een publicatie uit 
1934 schreef hij uitvoerig over de fokresultaten die hij verkreeg door cavia’s met sterk 
uiteenlopende kleuren met elkaar te kruisen490. Bij deze kruisingen verkreeg hij, net als 
destijds Ewart, ook dieren die de kleur van de oorspronkelijke wilde voorouder van de cavia 
hadden. Dit moet hem mede geïnspireerd hebben om later de oeros en het Europese wilde 
                                                 
489 Heck & Heck 1934, pag. 13. 
490 Heck 1934, pag. 12. 
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paard terug te willen fokken. Aanvankelijk hielden de beide broers zich met name bezig met 
het fokken van wisenten. De laatste wilde wisent was in 1919 in het Bos van Białowieża door 
stropers gedood. Dit vond plaats nadat de daar aanwezige populatie al gedurende de Eerste 
Wereldoorlog als gevolg van de jarenlange chaotische oorlogssituatie was gedecimeerd. Op 
diverse plaatsen in Europa werd vervolgens met dierentuinexemplaren gewerkt aan een 
herstel van het wisentbestand. De gebroeders Heck hadden niet alleen succes met het fokken 
van wisenten, maar ze gingen er ook toe over de verkregen wisenten uit te zetten in grote 
wildparken. In 1927 gebeurde dit in het wildpark Springe bij Hannover (Artinger 1994). De 
gedachte aan een herstel van een denkbeeldige ‘Germaanse leefwereld’ moet hier 
ongetwijfeld een rol bij hebben gespeeld. 
 De pogingen van de gebroeders Heck om een uitgestorven dier als het wilde paard 
terug te gaan fokken zijn eind jaren ’20 begonnen. In 1902 had de dierentuin van Berlijn al 
przewalskipaarden weten te verwerven, in hetzelfde jaar waarin dergelijke paarden ook naar 
Engeland kwamen. Ook werden verschillende exemplaren van bepaalde paardenrassen 
aangeschaft. Zo beschikte de dierentuin van Berlijn al in 1925 over een konikhengst, in 1927 
gevolgd door een konikmerrie491. Als paardenrassen die in aanmerking konden komen voor 
het experiment, noemden de Hecks de Skandinavische pony’s, de IJslandse pony’s, de 
(Zweedse) Gotlandpony’s, de ‘Keltische pony’s’ (uit Engeland) en de koniks uit het oosten 
van Polen492. Het kruisen van al deze paarden met elkaar kon niet voldoende wilde 
eigenschappen te voorschijn brengen, zo vonden ze. Geen van deze rassen had namelijk korte 
staande manen. Om de staande manen in te brengen werden daarom ook przewalskihengsten 
in het kruisingsprogramma opgenomen.  
 Met welke dieren het kruisingsexperiment precies aangevangen is, is niet goed 
duidelijk. In hun publicatie uit 1934 vermeldden de broers dat, als eerste stappen, de 
przewalskihengsten gekruist werden met IJslandse merries en konikmerries. In zijn publicatie 
uit 1949493 en zijn publicatie uit 1952494 vermeldde Heinz Heck daarentegen dat een 
przewalskihengst gekruist werd met IJslandse en Gotlandse merries. Uit deze kruisingen 
werden aanvankelijk in de F1 geen paarden verkregen, die aan de verwachtingen voldeden. 
Daarom werden vervolgens de nakomelingen uit de eerste kruisingen met elkaar gekruist (F1 
x F1), waarbij waarschijnlijk inteelt is toegepast, zoals dat ook bij de oerosexperimenten is 
gedaan. Uiteindelijk werd uit deze kruisingen op 22 mei 1933495 496 een veulen geboren, dat 
volgens de broers na een jaar niet alleen zwarte manen, een zwarte staart, een brede aalstreep 
en een lichte buikzijde heeft, maar daarnaast “alle andere kenmerken, die van het 
Oudgermaanse bospaard bekend zijn” 497. Ze concludeerden dan ook: “het eerste bospaard is 
er weer!” (“das erste Waldpferd ist wieder da!”).  
 Hoe veelbelovend het eerste resultaat ook geweest moge zijn, de broers beseften dat ze 
er nog lang niet waren. Er moesten nog veel veulens op de al toegepaste manier verkregen 
worden, en bovendien moesten deze nog op sommige punten naar eigen zeggen 
                                                 
491 Stegmann von Pritzwald 1931, pag.262 en 263. 
492 Heck & Heck 1934, pag. 13. 
493 Heck 1949, pag. 409. 
494 Heck 1952, pag.  340, 341. 
495 Heck 1949, pag. 409. 
496 Dit tijdstip is opmerkelijk, omdat Vetulani op 20 mei 1933 op een bijeenkomst van de Poolse afdeling van de 
Internationale Vereniging tot Behoud van de Wisent (Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents) de 
plannen voor zijn terugfokexperiment uiteen had gezet (Vetulani 1938, pag. 288). Het lijkt erop dat de 
gebroeders Heck de datum ’22 mei 1933’, voor de geboorte van een bepaald veulen, later pas speciaal 
memoreerden om zo te laten zien dat ze op dat ogenblik praktisch en ideologisch ver op Vetulani voorlagen. Dat 
ze er in 1933 feitelijk nog lang niet waren, hebben ze het jaar daarop zelf toegegeven (Heck & Heck 1934, pag. 
13).  
497 Heck & Heck 1934, pag. 13: “…und alle anderen Merkmale, die vom altgermanischen Waldpferd bekannt 
sind“. 
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‘gecorrigeerd’ worden. Door de inkruising namelijk van grofgebouwde przewalskipaarden, 
kon het na te streven paardentype waarschijnlijk “niet de gewenste adellijke elegantie 
verkrijgen, die het oud-Duitse bospaard gekenmerkt heeft”498. Uit dergelijke opmerkingen 
blijkt hoezeer de gebroeders Hecks pretendeerden precies te weten hoe dit oorspronkelijke 
paard eruit had gezien. Er werd geen enkel ondersteunend bewijs voor aangevoerd. Wat 
betreft het uiterlijk van dat wilde paard zijn ze steeds zeer summier geweest in hun 
beschrijving. Ze vermeldden feitelijk alleen dat het ‘grijsgekleurd’ (‘grau’) moet zijn geweest 
en staande manen moet hebben gehad499. Ook gebruiken ze geregeld de vage termen ‘edel’ en 
‘Oud-Germaans’. Desondanks werd het resultaat van hun experiment aan de buitenwereld 
voorgespiegeld als zijnde ‘volledig geslaagd’. Späh schreef namelijk in 1939 over hun 
experiment:  
 “…waar het de gebroeders Lutz en Heinz Heck gelukt is een getrouwe kopie van de 
 voorouders van het wilde paard terug te fokken”.500 
Ook in Nederland drong het nieuws destijds door. In het nationaal-socialistische weekblad De 
Waag werd de loftrompet over de gebroeders Heck en hun experimenten gestoken. De auteur 
concludeerde aan het eind van zijn artikel over ‘het synthetisch paard’: 
 “Het woudpaard is er, terug-verkregen uit ingewikkelde bloedsvermengingen, welke 
 bloedlijnen automatisch terugvoerden tot Het Paard Uit Het Verleden”.501 
  
De experimenten van de gebroeders Heck pasten goed in de ideologie van het 
nationaalsocialisme. De reden hiervan was dat het om een ‘scheppingsproces’ ging, waarbij 
dieren teruggekregen werden die al sedert de 19e eeuw, samen met de wisent, symbool 
stonden voor het vroegere ‘roemruchte Germaans-Duitse verleden’. Het oorspronkelijke 
‘Duitse landschap’ en het ‘Duitse erfgoed’ moesten op deze manier behouden of 
teruggekregen kunnen worden (Artinger 1994). Hierdoor en door zijn andere grote passies, de 
jacht en het natuurbeheer, ging Lutz Heck steeds meer behoren tot de groep van intimi van 
Hermann Göring. Göring was een naaste medewerker van Adolf Hitler, bekleedde van 1933 
tot 1945 diverse hoge functies en was een groot liefhebber van de jacht. Niet alleen op het 
eigen grondgebied van Duitsland streefde Göring ernaar het oorspronkelijke Duitse 
landschap, met de daarbij behorende fauna, te beschermen en te herstellen. Hij probeerde dit 
ook te verwezenlijken in de door Duitsland veroverde gebieden. Dit met name omdat 
Duitsland zelf toen feitelijk al te klein geacht werd voor een diersoort als de bruine beer 
(Heck 1943). In Duitsland nam het natuurgebied Schorfheide, bij Berlijn, een belangrijke 
plaats in. In Polen was dat het Bos van Białowieża. Görings belangstelling voor het Bos van 
Białowieża was al eerder gewekt, toen Piłsudski hem in januari 1935 uitnodigde om er te 
komen jagen. Tot 1939 hebben de Poolse machthebbers hem, maar ook andere hoge nazi’s, 
nog diverse malen daarheen voor de jacht uitgenodigd. Onmiddellijk nadat ook Oost-Polen in 
1941 door de Duitsers was ingenomen, verklaarde Göring dit bosgebied tot zijn persoonlijke 
jachtgebied (Artinger 1994). Om het gebied nog meer geschikt te maken als natuurgebied, 
moest het hevige verzet van de lokale bevolking gebroken worden. Door middel van een 
schrikbewind werden in de loop van de jaren 200 dorpen in en rond het gebied ontvolkt en 
platgebrand, en werden tienduizenden inwoners gedood of gedeporteerd502. Met de inname 
van dit gebied kregen de Duitsers ook de beschikking over de daar aanwezige wisenten 

                                                 
498 Heck & Heck 1934, pag. 12: “…nicht die erwünschte adlige Feinheit bekommen, die das altdeutsche 
Waldpferd ausgezeichnet hat’. 
499 Heck & Heck 1934, pag. 13; Heck 1936a, pag. 187. 
500 Späh 1939, pag. 15: “…wo es den Gebrüdern Lutz und Heinz Heck geglückt ist, ein getreues Abbild der 
Ahnen des Wildpferdes zurück zu züchten“. 
501 De Josselin de Jong 1937. 
502 Daszkiewicz & Aikhenbaum 1999, pag.74. 
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(waarmee gefokt werd om deze soort voor uitsterven te behoeden). Bovendien bevonden zich 
daar de koniks, die Vetulani op dat ogenblik voor zijn fokexperiment gebruikte.   
 In 1933 was Lutz Heck lid geworden van de SS, en had toen meteen al contact gezocht 
met Göring. In 1934 werd door de nationaalsocialistische machthebbers het Reichsforstamt 
ingesteld, het ministerie dat zich bezig ging houden met bosbouw, jacht en natuurbeheer. In 
1940 werd Heck benoemd tot hoofd van de afdeling Natuurbeheer binnen dat ministerie 
(Artinger 1994). In combinatie met zijn zeer goede relatie met Göring gaf deze functie hem 
grote macht. Deze macht gebruikte hij om natuurgebieden in te stellen en dieren te verwerven 
voor deze gebieden en voor dierentuinen, met name voor die van hemzelf in Berlijn. 
Bovendien kreeg hij alle steun voor het (verder) uitvoeren van zijn fokexperimenten. Het 
(internationale) wisentstamboek kwam in handen van de nazi’s. Dit stamboek werd 
aanvankelijk sedert 1927 door Erna Mohr geleid en vormde de basis voor het herstel van de 
wereldwisentpopulatie. Erna Mohr werd vervangen door Lutz Heck. Voor het fokken van 
wisenten heeft Lutz Heck niet alleen wisenten uit de dierentuinen van Kiev en Warschau 
geroofd, maar tevens ging hij er toe over wisenten met (Noord-Amerikaanse) bizons te 
kruisen. Vervolgens werd via verdringingsfok het bestand aan wisenten vergroot.503 Na de 
Tweede Wereldoorlog konden de bastaardwisenten met succes uit het stamboek worden 
verwijderd. Niet alleen wisenten werden uit Oost-Europese dierentuinen gestolen, maar ook 
veel andere soorten. De dierentuin van Warschau werd geheel geliquideerd. Het bestand aan 
dieren van de dierentuin van Kiev en het wildpark Askania Nova, in het zuiden van Oekraïne, 
werd grotendeels geroofd (Artinger 1994). Ook werden uit het Bos van Białowieża tientallen 
koniks naar Duitsland afgevoerd. Deze koniks werden gebruikt bij of waren voortgekomen uit 
het experiment van Vetulani. Heck heeft later beweerd dat hij met het naar Duitsland halen 
van al die dieren juist hun vernietiging door de Duitse troepen had willen voorkomen. Verder 
zou hij ‘niet bij machte zijn geweest’ liquidatie van de dierentuinen te verhinderen. Voordat 
Berlijn in het voorjaar van 1945 door het Rode Leger veroverd werd, vluchtte Lutz Heck naar 
het westen. Pogingen van Rusland om hem uitgeleverd te krijgen, ten einde hem vanwege zijn 
wandaden te berechten, bleven zonder resultaat. In West-Duitsland heeft Lutz Heck na de 
oorlog geen functie meer als dierentuindirecteur gehad, in tegenstelling tot zijn broer, die 
directeur bleef van de dierentuin Hellabrunn in München. De producten van hun 
fokexperimenten, de ‘heckpaarden’ (‘Heckpferde’) worden nog op enkele plaatsen in 
Duitsland, onder andere in de dierentuin Hellabrunn, uit voorlichtingsoogpunt, gehouden. Het 
zijn grijsgekleurde paardjes, met een donkere aalstreep en lange, hangende manen. 
  
Wanneer de Hecks zich voor het eerst voor de fokexperimenten van Vetulani zijn gaan 
interesseren, is niet bekend. In 1933 wisten ze al dat Vetulani plannen in die richting had. Ook 
zijn ze ervan op de hoogte geweest, dat Vetulani in 1936 zijn experiment was gestart. In 
hetzelfde tijdschrift (Der Zoologischer Garten) namelijk, waarin Heinz Heck (1936a) zijn 
artikel schreef, stond aansluitend daaraan het artikel van Szczerkowski (1936). Daarin staat de 
start van Vetulani’s experiment in Białowieża vermeld. Vetulani schreef dat hij in de zomer 
van 1938 de dierentuinen van Berlijn en München bezocht en daar sprak met ‘zoölogen’. Dit 
waren waarschijnlijk de gebroeders Heck, en Vetulani heeft met hen over zijn 
fokexperimenten gesproken504. Bij de discussie daarover bleek dat de ‘zoölogen’ het met 
Vetulani oneens waren wat betreft de witte kleur van het wilde paard. Deze kleur beschouwde 
Vetulani als essentieel voor zijn theorie. Nadat heckpaarden in de Schorfheide waren uitgezet, 

                                                 
503 Onder ‘verdringingsfok’ wordt het herhaald terugkruisen met een van de ouderdieren bedoeld om op die 
manier dieren steeds meer op een van die ouders te doen lijken. De kruising wisent x bizon (bastaardwisent) 
werd gekruist met de wisentouder. Het dier uit deze laatste kruising werd daarop met een wisent als ouder 
gekruist, zodat de nakomelingen steeds meer op wisenten gingen lijken. 
504 Vetulani 1947, pag. 9. 
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in 1934, heeft Lutz Heck eenmalig in een publicatie gerefereerd aan het experiment van 
Vetulani. Hij merkte er schamper over op: 
 “Voor het eerst zijn in Europa wilde paarden daar in het wild uitgezet, en beslist niet in 
 Białowieża, zoals de Polen later beweerden, toen zij deze gedachte overnamen505 ”.506 
Opvallend is dat de Hecks in hun schaarse publicaties nooit iets vermeld hebben over het boek 
van Brincken. In diverse literatuurbronnen hebben ze er over kunnen lezen, bijvoorbeeld bij 
Antonius (1933). Mogelijk ook hebben ze het niet geweten, als gevolg van hun geringe 
geneigdheid tot het doorzoeken van literatuur en bronnen. Mogelijk ook is het belang dat 
Antonius en Vetulani aan Brinckens werk hechtten hun ontgaan. Desondanks waren ze toch 
van mening dat de Poolse koniks van nut waren voor hun experimenten. De koniks, die al ver 
vóór Vetulani’s experiment aanwezig waren in de dierentuin van Berlijn, zijn door hen vanaf 
het begin gebruikt bij hun kruisingsexperimenten. De tijdens de oorlog uit het Bos van 
Białowieża naar Duitsland gehaalde koniks zijn vermoedelijk eveneens voor hun 
kruisingsexperimenten gebruikt. Vermeldingen daarover zijn door de gebroeders Heck nooit 
gedaan. 
 
4.5  Het terugfokexperiment van Vetulani, tot en met 1952 
 
4.5.1  Inleiding 
 Tadeusz Bolesław Vetulani, de man die het fokken van het paardenras ‘(Poolse) 
konik’507 tot zijn levenswerk zou maken, werd geboren in 1897 en groeide op in Sanok, in het 
uiterste zuidoosten van Polen508. In 1915 ging hij studeren aan de universiteit van Wenen, 
waar hij een jaar klassieke filologie, germanistiek en exacte filosofie (‘filozofia ścisła’) 
studeerde. Van 1916 tot 1919 diende hij achtereenvolgens in het Oostenrijkse en Poolse leger. 
Als gevolg van een in het Oostenrijkse leger opgelopen nierziekte, werd hij vervolgens 
vrijgesteld van actieve legerdienst. In het Poolse leger hield hij zich bezig met de handel in 
vee ten behoeve van het leger. In 1919 ving hij een landbouwstudie aan aan de filosofische 
faculteit van de Jagiellonen-Universiteit in Krakau, waar hij in 1922 afstudeerde. Van 1922 
tot 1924 werkte hij als beheerder op de landgoederen Wola Sławińska, bij Lublin, en Polanka 
Wielka, bij Krakau.  
 Mede gestimuleerd door zijn docent Leopold Adametz509, begon Vetulani in 1923 met 
zijn onderzoek aan de konik. Dit onderzoek heeft hij tot het eind van zijn leven, in 1952, 
voortgezet. Adametz stimuleerde zijn studenten en medewerkers om onderzoek te doen aan 
huisdierrassen in afgelegen, min of meer geïsoleerde gebieden. Dit konden bijvoorbeeld 
paarden zijn in de omgeving van Biłgoraj of paarden en runderen in Polesië. In 1925 
publiceerde Vetulani voor het eerst over zijn onderzoek aan de paarden uit de omgeving van 
Biłgoraj. Hierin had hij een eerder onderzoek aan die paarden, door Grabowski & Schuch 
(1921), verder uitgewerkt510. In het jaar daarop verkreeg hij op basis van dit onderzoek de 

                                                 
505 Al op 20 mei 1933, bracht Vetulani in een redevoering ter sprake dat hij een fokexperiment met koniks wilde 
beginnen in een reservaat in het Bos van Białowieża (Vetulani 1938, pag. 288). 
506 Heck 1943, pag. 155: “Zum erstenmal für Europa sind Wildpferde dort in die Wildbahn ausgesetzt worden, 
und nicht etwa in Bialowies, wie später die Polen behaupteten, als sie diesen Gedanken übernahmen”. 
507 Zoals we nog zullen zien, werd tot in het begin van de 20e eeuw in Galicië het woord ‘konik’ gebruikt om de 
kleine lokale boerenpaarden mee aan te duiden. Ook gedurende zijn experimenten gebruikte Vetulani deze 
benaming steeds voor de door hem middels kruisingen verkregen paarden  Toen zijn onderzoek gevorderd was, 
gebruikte hij steeds meer de naam ‘Poolse konik’ (‘konik polski’) of ‘Poolse konik van het type bostarpan’ 
(‘konik polski typu tarpana leśnego’) (Vetulani 1946, pag. 27). 
508 Vetulani 1998, pag. 285 ff. 
509 Leopold Adametz (1861-1941) was een Oostenrijkse geneticus en dierveredelaar. Hij was vanaf 1890 
hoogleraar aan de universiteit van Wenen, en vanaf 1893 ook aan de Jagiellonen-Universiteit in Krakau. 
510 Dit onderzoek is zowel in het Pools als in het Duits gepubliceerd. Vetulani heeft er steeds zo veel mogelijk 
voor geijverd om zijn publicaties ook in andere talen (Duits, Frans) dan het Pools te publiceren.  
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doktorstitel aan de Jagiellonen-Universiteit in Krakau. In 1925 werd hij al tot hoofdassistent 
benoemd aan de Land- en Bosbouwfaculteit van de Universiteit van Poznań. Daar werkte hij 
verder aan onder andere hetzelfde onderzoek. In 1935 werd hij benoemd tot buitengewoon 
hoogleraar bij de afdeling Bijzondere Dierfokkerij van de Universiteit van Poznań, waar hij 
uiteindelijk in 1949 gewoon hoogleraar werd. Naast zijn onderzoek aan paarden hield hij zich 
daar ook bezig met het onderzoek aan schapen en het fokken ervan. 
 
Vetulani werd niet alleen door Adametz gestimuleerd tot een onderzoek naar de Poolse konik, 
maar ook door Otto Antonius511. Ook Antonius bevorderde het onderzoek naar primitieve 
huisdieren. Hij had al in 1912 een verhandeling geschreven over de herkomst en het uiterlijk 
van de “wilde paarden” van de Euraziatische steppen. Dit bracht hem ertoe om die paarden, 
op basis van de door Gmelin weergegeven beschrijving, de wetenschappelijke naam Equus 
gmelini te geven512. Hij was toen onwetend van het feit dat Boddaert deze dieren al in 1785 de 
naam Equus ferus had gegeven. Vetulani heeft de ideeën en activiteiten van deze beide 
geleerden zó belangrijk en inspirerend gevonden, dat hij er de benaming ‘Weense school’ 
(‘Wiener Schule’, ‘Szkoła Wiedeńska’) aan gegeven heeft. 
 De meer directe aanleiding voor Vetulani’s onderzoek aan koniks was het onderzoek 
van twee studenten van Adametz. Deze studenten, Jan Grabowski en Stanisław Schuch, 
hadden in de winter van 1914 onderzoek gedaan aan lokale boerenpaarden in de omgeving 
van Biłgoraj. Pas in 1921 hebben ze daarover gepubliceerd. Biłgoraj ligt in het zuidoosten van 
Polen, in de buurt van Zamość (zie Afb.12). Het gebied rond deze plaats heeft nooit tot het 
majoraat van Zamość behoord, maar werd wel door landerijen daarvan omsloten. Deze 
ligging van Biłgoraj zal later van belang blijken te zijn in verband met de keuze van Vetulani 
voor juist de paarden in dat gebied. Volgens Grabowski & Schuch hield de geschiedenis van 
de paarden in dit gebied verband met de geschiedenis van het majoraat van Zamość. Indirect 
zou er ook een verband zijn met de vermelding door Brincken over het wilde paard. Zoals de 
beide auteurs in de inleiding van hun verslag stelden, verschilden de paarden van Biłgoraj niet 
wezenlijk van andere boerenpaarden in Polen:  
 “Omdat het boerenlandpaard niet wezenlijk verschilt van het Biłgorajpaard, wat bevestigd 
 wordt door kennis over dit type paard in andere streken van het land, zullen we in de tekst van 
 het onderhavige werk in het algemeen spreken over het lokale paard, waarbij we ons niet bezig 
 zullen houden met zijn geografische ordening” 513. 
De auteurs vermeldden dat dit lokale boerenpaard in Galicië, in tegenstelling tot andere delen 
van Polen, destijds ‘konik’514 werd genoemd. Ze trokken vergelijkingen met in Engeland 
wildlevende paarden, die ze veel op de Poolse boerenpaarden vonden lijken. Een van de 
auteurs was in Engeland op bezoek geweest en kon kennelijk op grond daarvan die 
vergelijking trekken. De auteurs waren op de hoogte van het werk van Ewart. Diens poging 
om onder primitieve paardenrassen overeenkomsten met en zelfs directe nakomelingen van 
het uitgestorven ‘bospaard’ te vinden, sprak hun aan. Deze gedachtegang deed bij hen het 
vermoeden rijzen dat er misschien ook in Polen paardenpopulaties bestonden, die als 

                                                 
511 Otto Antonius (1885-1945) studeerde natuurwetenschappen, zoölogie en paleontologie aan de universiteit van 
Wenen. Hij was vanaf 1919 hoogleraar aan de universiteit van Wenen  In 1924 werd hij directeur van de 
dierentuin Schönbrunn in Wenen. Van 1934 tot 1937 was hij tijdelijk uit deze functie gezet, vanwege 
beschuldigingen van nationaalsocialistische sympathieën. Op 9 april 1945 pleegde hij zelfmoord. 
512 Antonius 1912, pag. 516. 
513 Grabowski & Schuch 1921, pag. 698  “Ponieważ włościański koń krajowy nie różni się zasadniczo od konia 
biłgorajskiego, w czem nas upewnia znajomość koni tego typu w innych okolicach kraju, w tekście niniejszej 
pracy mówić będziemy wogóle o koniu miejscowym, nie zajmując się wszakże jego geograficznem 
rozmieszczeniem”. 
514 Het Poolse woord ‘konik’  betekent ‘paardje’.   
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nakomelingen konden worden beschouwd van het vroegere ‘bospaard’ (‘koń leśny’)515. In 
hun meest zuivere vorm moesten die vooral daar gezocht worden waar moderne fokmethoden 
nog niet waren doorgedrongen:  
 “ Dit deed vermoeden, dat er bij ons oorspronkelijke populaties van paarden moeten bestaan, 
 die afstammen van bospaarden en dat zij zich in zuivere vorm vermoedelijk vooral daar zullen 
 bevinden, waar de moderne fokkerij nog niet is doorgedrongen”.516 
Om kracht bij te zetten aan hun vermoeden, vermeldden zij wat ‘Czapski’ geschreven had. 
Deze Czapski (1874) is dezelfde als Von Hutten-Czapski (1876), die al in § 3.4.3 ter sprake 
kwam. Uitsluitend op grond van wat Czapski schreef, formuleerden Grabowski en Schuch 
hun eigen versie van het verhaal: 
 “Volgens Czapski leefden er nog relatief kort geleden in het Bos van Białowieża wilde 
 paarden, welke men in het begin van de 19e eeuw, vanwege de concurrentie die ze de wisenten 
 aandeden, besloot weg te vangen of uit te roeien. De toenmalige majoraatsheer in Zwierzyniec 
 vroeg om een van deze gevangen paardenkudden, of kreeg hem ook als geschenk, in elk geval 
 moesten de paarden van Białowieża zich in de streek van Zamość bevonden hebben, vanwaar 
 zij zich, naar verluidt, al over de omgeving hebben verspreid”.517 
Om hier verder naspeuringen naar te doen brachten de auteurs een bezoek aan het archief van 
het majoraat van Zamość. Daar vroegen ze de archivaris of er niet een document bestond, 
waarin het transport van de paarden vanuit Białowieża naar Zwierzyniec bevestigd werd. De 
archivaris kon zich echter het bestaan van een dergelijke akte niet herinneren. Bovendien was 
kort daarvoor een deel van het archief van het majoraat door brand vernietigd, zodat niet meer 
was te achterhalen of het eventuele betreffende dokument daarbij verloren was gegaan. Onder 
oude beambten van het majoraat deden geruchten de ronde over het wilde paard in de bossen 
van Zamoyski, maar die waren zo vaag, dat er geen duidelijkheid te verkrijgen was over deze 
kwestie. In feite blijkt hier dat het juist Grabowski en Schuch zijn geweest, die via Czapski de 
link legden tussen de vermelding door Brincken en de koniks in het district van Biłgoraj518. 
Op die manier stimuleerden Grabowski en Schuch de mythevorming rond de konik. 
 Alvorens een beschrijving te geven van de konik van Biłgoraj, gaven Grabowski en 
Schuch eerst een beknopte beschrijving van het ‘bospaard’: 
 “Het bospaard was klein, droog, met goede ribben, een tamelijk grote kop, met een schuine 
 achterhand. De vachtkleur is meestal grijsbruin, muiskleurig, vaalbruin of donkerbruin  – 
 zonder afwijkingen”.519 
Vervolgens constateerden ze dat veel van de boerenpaarden van Biłgoraj sterk leken op dat 
bospaard. Ze vermeldden er niet bij hoe ze aan die beschrijving van het bospaard kwamen. 
Mogelijk hebben ze elementen uit de beschrijving door Ewart overgenomen, die echter een 
wat andere omschrijving gaf. Vervolgens gaven ze een verdere beschrijving van de vacht van 
de biłgorajkonik: 
 “Om het niet later weer te herhalen, wijden wij nog enkele woorden aan de kleur van het 
 Biłgorajpaard, dat het meest op dit type [het ‘bospaard’] lijkt. Zoals wij al vermeldden, is het 

                                                 
515 Grabowski & Schuch gebruikten hier de terminologie van Ewart. Vetulani zal later het begrip ‘bostarpan’ 
(‘tarpan leśny’) introduceren. 
516 Grabowski & Schuch 1921, pag. 699: “To nasunęło przypuszczenie, że muszą u nas istnieć gniazda koni, 
będących potomkami koni leśnych i, że w czystości typu przypuszczalnie znajdować się one mogą najprędzej 
tam, gdzie nie dotarła hodowla kulturalna”. 
517 Grabowski & Schuch 1921, pag. .699; “Według Czapskiego istniały stosunkowo niedawno w puszczy 
Białowieskiej dzikie konie, które w początku XIX stulecia ze względu na konkurencyę,  jaką robiły żubrom, 
postanowiono wyłowić lub wytrzebić. Jeden z takich złowionych tabunów zamówił sobie, czy też otrzymał w 
darze ówczesny ordynat na Zwierzyńcu, dość, że konie Białowieskie  miały znaleść się w Zamoyszczyźnie, skąd 
już jakoby rozeszły się po okolicy”. 
518 Bovendien gaven de auteurs hier een eigen variant van het verhaal, door te vermelden dat de wilde paarden in 
Białowieża weg moesten vanwege ‘de concurrentie die ze de wisenten aandeden’. 
519 Grabowski & Schuch 1921, pag. 699: “Koń leśny był nieduży, suchy, z dobrem ożebrowaniem, o dość dużym 
łbie, ściętym zadzie. Maścią najtypowszą  jest bura, myszata, płowo-gniada, ciemno-gniada – bez odmian”. 
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 een karakteristiek kenmerk, zonder afwijkingen. Verder kwamen we bij onze onderzoekingen 
 vaak een donkere streep over de rug tegen, waarbij het haar in de staart in het centrum 
 eveneens van een donkerdere kleur is - dit ziet er uit als een voortzetting van de rugstreep. 
 Zeldzamer nog komt een dwarsstreping op de poten voor, vooral op de achterpoten. Vaak ook 
 hebben we paarden gezien met een lichter gekleurde buik en binnenzijde van de dijen, en een 
 donkere snuit. 
  Het haar is grof, ruig en weelderig. Speciaal onder de kaak is het lang, waarbij het een 
 zogenaamde ‘baard’ vormt. De manen en de staart zijn rijk van haar voorzien, waarbij de 
 beharing van de staart hoog begint en de staarthuid bedekt, bij de staartwortel een 
 karakteristieke waaier vormend”.520 
Concluderend stelden ze dat de meerderheid van de toenmalige lokale paarden bij Biłgoraj 
een mengsel vormde van twee of drie paardentypen, namelijk het bospaard, het ‘oriëntaalse 
paard’ en eventueel het przewalskipaard. Deze laatste had zijn kenmerken doorgegeven via 
Tataarse paarden. De publicatie van deze auteurs omvatte verder zowel een exacte opmeting 
van de biłgorajkoniks, 85 dieren in totaal, als een beschrijving van hun karakter, hun 
kwaliteiten en fokmogelijkheden. Als minpunten van deze paarden vermeldden ze dat ze te 
klein waren, koehakkig521 waren en niet goed konden springen en galopperen. Niet alleen 
werd hoog opgegeven over hun kwaliteiten, maar ook werd geconcludeerd dat onder deze 
paarden zich nog zeer goed uitgangsmateriaal bevond voor een verdere fok. Het onderzoek 
van Grabowski en Schuch ging een belangrijke basis vormen voor de experimenten van 
Vetulani. 
 
4.5.2  De uitvoering van het terugfokexperiment  
 Het werk van Vetulani aan de konik kan verdeeld worden in vier perioden. De eerste 
periode duurde van 1923 tot en met 1927, waarin Vetulani werkte aan het onderzoek van de 
biłgorajkonik. Van 1928 tot september 1939 werkte hij aan de voorbereiding en uitvoering 
van het fokexperiment, waarbij hij uit de biłgorajkonik het Europese wilde paard wilde 
terugfokken. De praktische uitvoering van dat experiment vond plaats in een omheind deel 
van het Bos van Białowieża. Van september 1939 tot juli 1944 kon Vetulani zijn experiment 
daar niet voortzetten. De reden hiervan was dat eerst de Russen en vanaf de zomer van 1941 
vervolgens de Duitsers het gezag uitoefenden over het bosgebied en het beheer over het 
experiment. De laatste periode duurde van juli 1944 tot de dood van Vetulani, in 1952.  
 
De periode 1923 tot en met 1927 
 Vetulani begon in 1923 zijn onderzoek met metingen aan paardenschedels uit het 
gebied van Biłgoraj. De uiteenlopende theorieën omtrent de herkomst van het 
gedomesticeerde paard522 en de uitkomsten van het onderzoek van Grabowski en Schuch 
waren een belangrijke stimulans hiervoor. Vetulani wilde de paarden in dat gebied nader 
onderzoeken om te zien of er meer licht op dergelijke vraagstukken geworpen kon worden. 
Zoals al gezegd, werd Vetulani sterk gestimuleerd door Adametz, die zelf ook actief was op 
het gebied van schedelmetingen bij diverse huisdierrassen. Bij de uitvoering van de 

                                                 
520 Grabowski & Schuch 1921, pag. 699: “Aby później nie powtarzać, powiemy jeszcze parę słów o maści konia 
biłgorajskiego, który jest najbliższym tego typu. Jak wspomnieliśmy, cechą charakterystyczną jest brak odmian. 
Pozatem w badaniach naszych spotykaliśmy często ciemną pręgę przez grzbiet, przyczem włosie w ogonie w 
środku  jest również barwy ciemniejszej – wygląda to jak przedłużenie pręgi grzbietowej. Rzadziej już trafia się 
pręgowanie poprzeczne na nogach, szczególnie zadnich. Często także widywaliśmy jaśniejsze brzuchy i 
wewnętrzne części uda, oraz podpalane pyski. 
 Sierść jest gruba, szorstka i obfita. Specyalnie długa jest pod szczękami, tworząc t. zw. brodę. Grzywa i 
ogon są bogato we włos zaopatrzone, przyczem uwłosienie ogona zaczyna się wysoko, nie odsłaniając rzepia, 
tworząc u nasady charakterystyczny wachlarz”. 
521 Bij koehakkigheid knikken de achterpoten, ter hoogte van de hakken, naar binnen. 
522 Zie bijvoorbeeld Tscherski 1892, Ewart 1904 en 1906, Antonius 1912. 
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schedelmetingen leunde Vetulani dan ook sterk op deze ‘kraniologische Methode’ van 
Adametz. Verder betrok hij er ook onderzoekingen van anderen bij, zoals die van Tscherski 
(1892). Deze onderzoeker had als enige in die tijd exacte metingen uitgevoerd aan de schedels 
van de Taurische tarpan en de chersontarpan.  
 Voor zijn eerste publicatie over dit onderzoek, in 1925, had Vetulani 22 
paardenschedels uit het gebied van Biłgoraj verzameld. Van deze schedels legde hij er, na 
nader onderzoek, acht terzijde, omdat ze duidelijk kenmerken vertoonden van paarden van het 
‘westerse’ (‘abendländische’, ‘koudbloed-’)  type. Later werden er nóg vier schedels uit 
verwijderd omdat die, ondanks hun typische ‘oosterse’ (‘morgenländsiche’, ‘warmbloed-’) 
kenmerken, nog niet geheel volgroeid bleken te zijn. Aan de overgebleven tien schedels deed 
hij allerlei lengte- en breedtemetingen van de diverse onderdelen van de schedel. Die 
onderdelen waren bijvoorbeeld het voorhoofdgedeelte, het snuitgedeelte, de oogkassen, 
boven- en onderkaak en kiezen. Deze afmetingen vergeleek hij met de uitkomsten die andere 
onderzoekers bij andere paardenrassen en het przewalskipaard hadden gevonden.  
 De uitkomsten van zijn metingen omschreef hij onder andere als volgt523:  
1. Ondanks het feit dat er bij de koniks van Biłgoraj invloed van het westerse 
(‘abendländische’) paardentype te zien was, bewezen de schedelmetingen ondubbelzinnig dat 
deze Poolse konik tot de groep van de oosterse (‘morgenländische’) paardentypen 
behoorde524. 
2. Het overwegende aantal karakteristieke kenmerken toonde aan, dat de Poolse konik zeer 
verwant was aan het tarpantype (‘Tarpantypus’) (Equus gmelini Ant.). Als karakteristieke 
kenmerken noemde hij onder andere “de concave profiellijn met de boven het voorhoofdsvlak 
uitstekende oogkasranden, de koepelvorm van het schedeldak, het relatief lange hersengebied 
met het beduidend korte gezichtsgebied, het brede en vlakke voorhoofd alsook de lage neus 
met schuin oplopende zijkanten”525. Hieruit zou de grote gelijkenis met acht andere 
paardenrassen blijken die, volgens Adametz (1922), ook tot de ‘tarpangroep’ behoorden. 
Bovendien zou er, in de vorm van de oogkas, gelijkenis zijn met het przewalskipaard. 
 Op grond van deze en een aantal andere kenmerken kwam Vetulani tot de slotsom dat 
de konik uit de omgeving van Biłgoraj “werkelijk een oervorm van het paard is” (“…wirklich 
eine Urform des Pferdes darstellt”). 
 
Aangemoedigd door de resultaten van dit onderzoek, ging Vetulani verder met de uitbreiding 
van het onderzoek aan deze populatie koniks. Hij spande zich eveneens in om de 
belangstelling voor dit paardentype en de bescherming ervan op een hoger plan te brengen. 
Zowel bij de wetenschap, staatsinstellingen als landgoedeigenaren deed hij pogingen om 
interesse te wekken en financiën te verkrijgen om zijn plannen te verwezenlijken. Een goede 
indruk van deze pogingen, van Vetulani’s denkwijze en theorie kan verkregen worden bij het 
doornemen van een lezing, die hij gaf op 29 augustus 1927 in Tarnogród (Vetulani 1927). 
Deze plaats ligt in het district van Biłgoraj. Op die dag werd namelijk een ‘tentoonstelling van 
levende have’ (‘Pokaz Inwentarza Żywego’) georganiseerd. De bijeenkomst vond plaats 
onder auspiciën van de ‘starost’ (hoofd) van het district van Biłgoraj en de directeur van het 

                                                 
523 Vetulani 1925, pag. 248 en 249. 
524 Onder het oostelijke (‘oriëntaalse’) paardentype worden paarden verstaan met een relatief korte kop, een 
relatief lang en breed voorhoofd (cerebraal gedeelte) en een relatief kort snuitgedeelte (faciaal gedeelte). Dit 
snuitgedeelte was naar de neus toe, met name bij de vrouwelijke dieren, sterk versmald. Paarden van het 
westelijke (occidentaalse) type bezitten een relatief lange kop, een relatief kort en smal voorhoofd en een relatief 
lang snuitgedeelte (Tscherski 1892, pag. 273 en 274). De benamingen ‘oosters’ en ‘westers’ voor paardentypen, 
ook wel ‘warmbloedig’ en ’koudbloedig’ genoemd, werden vanaf het eind van de 19e eeuw veelvuldig gebruikt.  
525 “…die konkave Profillinie mit den über die Stirnfläche aufgetriebenen Orbitenrändern, die kuppelartige Form 
der Schädelkapsel, die relative Länge der Gehirnregion bei bedeutender Kürze der Gesichtsregion, die breite und 
flache Stirn wie auch die niedrige Nase mit schräg ansteigender Stellung ihrer Seitenwände“. 
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landgoed Księżpola van het majoraat van de familie Zamoyski. Verder verwelkomde hij daar 
de eigenaar van het majoraat van Abramów, pachters van diverse landgoederen, de 
burgemeester van Biłgoraj, de districtsveearts en nog enkele andere personen uit landbouw- 
en bosbouwkringen. 
 Eerst zette Vetulani uitgebreid uiteen met wat voor onderzoek hij zich bezig hield en 
welke belangrijke rol de Poolse konik, in het bijzonder die van Biłgoraj, in dit onderzoek en 
in de wetenschappelijke zoektocht naar de herkomst van het gedomesticeerde paard speelde. 
Vervolgens vertelde hij in deze lezing welke praktische gevolgen dit onderzoek al gekregen 
had en hopelijk nog verder zou krijgen. Niet alleen in Polen, maar ook in het buitenland was 
belangstelling voor de Poolse konik ontstaan. Op initiatief van Vetulani had de dierentuin van 
Poznań enkele karakteristieke exemplaren van de konik aangeschaft. Ook de 
“wereldberoemde” (“sławny w świecie”) dierentuin van Berlijn had enkele exemplaren 
aangeschaft. Verder had het Palaeobiologisch Museum van Wenen, geleid door de “onder 
wetenschappers bekende professor Abel” (“…znanego nauce profesora Abla”), twee 
karakteristieke konikschedels van de Poolse Academie van Wetenschappen verkregen. De 
Fysiografische Commissie van de Poolse Academie van Wetenschappen had voor haar 
verzameling een compleet konikskelet en twee levende exemplaren verworven. Daarna 
volgde een uiteenzetting, waarin hoog werd opgegeven van de “geweldige eigenschappen” 
(“wybitne własności”) van de Poolse konik, met name in perioden van oorlog. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog hebben de Duitse en Oostenrijkse legers veel profijt gehad van de Poolse 
boerenpaarden. Deze bescheiden, onvermoeibare en sterke paarden waren goed aangepast aan 
moerassige en zandige gronden. Tijdens de bezetting werden er zelfs speciale fokkerijen 
opgezet voor deze paarden, die door de Duitsers ‘Panjepferde’ werden genoemd526. Na de 
oorlog heeft het Ministerie van Oorlog zich nog beijverd om in Wenen een standbeeld op te 
richten, “voorstellende de flinke Poolse konik” (“przedstawiającego dzielnego konika 
polskiego”)527 . 
 Vervolgens bracht hij het fokken van de paarden ter sprake. Vetulani zette uiteen dat 
men in Engeland en Oost-Pruisen zeer goede paarden gefokt had, uitgaande van ‘inheemse’ 
pony’s. Wellicht was het mogelijk om zoiets ook met Poolse paarden te doen. In Poolse 
paarden zou nog veel ‘tarpanbloed’ stromen, voor de fokmogelijkheden waarvan zelfs in 
Engeland belangstelling bestond, volgens Vetulani. Na eeuwenlang de potenties van de 
Poolse konik veronachtzaamd te hebben, moest dit hoogwaardige fokmateriaal nu gebruikt 
gaan worden. Vetulani vertelde dat hij met het oog hierop contact had gelegd met 
staatsinstellingen en fokorganisaties. Deze zouden volledig begrip hebben voor de waarde van 
de konik en ze toonden voor het fokken ervan een voortdurend toenemende belangstelling. 
Om dit te onderstrepen noemde hij de namen van het hoofd van het Departement voor de 
Paardenfokkerij van het Ministerie van Landbouw, de directeur van de afdeling 
Staatsstoeterijen, een ministerieel hoofdambtenaar, het hoofd van het hengstendepot in Janów 
                                                 
526 Zie ook Stegmann von Pritzwald 1931. 
527 Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben deze paarden nog hun diensten kunnen bewijzen. Tijdens de 
Duitse veldtocht door Rusland waren de winters streng en sneeuwrijk. De lokale boerenpaarden bleken in veel 
gevallen niet alleen het beste middel voor transport gedurende de winter, maar vaak ook het enige dat onder de 
barre weersomstandigheden bleef functioneren (Chew 1981, pag. 35 en 36: “The ubiquitous, shaggy, hardy 
Russian ponies once more proved indispensible for transport in bad weather. Many of the larger horses that the 
Germans had brought from western Europe died from the cold, but the native breed could survive in the open at 
almost any temperature if merely sheltered from the wind….By early 1942 some panzer divisions employed as 
many as two thousand panje horses, while hardly any of their motor vehicles remained serviceable”). (“De 
alomtegenwoordige, ruige, sterke Russische paardjes bleken wederom onvervangbaar als transportmiddel in 
slecht weer. Veel van de grotere paarden die de Duitsers uit West-Europa hadden meegebracht stierven van de 
kou, maar het lokale paard kon overleven in het open veld bij bijna elke temperatuur, mits het beschut was voor 
de wind. … Begin 1942 gebruikten sommige pantserdivisies wel 2000 panjepaarden, terwijl er nauwelijks nog 
een motorvoertuig kon functioneren”).  
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Podlaski, het hoofd van de Staatsstoeterij in Białka, een ritmeester en enkele inspecteurs voor 
de paardenfokkerij. Deze personen, en nog vele anderen, stonden er volgens Vetulani voor in 
dat we er gerust op konden zijn “dat het ijzeren fundament, zoals de konik beschouwd moet 
worden, niet verspild zal zijn” (“…że żelazny fundament, za jaki należy uważać konika, 
zmarnowany nie będzie”). Verheugend was het voor hem dan ook om te melden dat het 
Departement voor de Paardenfokkerij een “stoeterij voor landpaarden” (“stadnina koni 
krajowych”) op het terrein van de Staatsstoeterij in Białka ging opzetten. Daarnaast waren er 
enkele private initiatieven voor het opzetten van konikfokkerijen door grootgrondbezitters te 
melden. Op basis van de juiste fokmethoden zou volgens Vetulani zonder twijfel aan de 
behoefte aan goede paarden voor de landbouw en het leger528 kunnen worden voldaan. 
Volgens Vetulani betekende de tentoonstellingsdag een keerpunt voor de Poolse konik. Ten 
slotte werd op die dag een keuring van konikhengsten en -merries “van het type Tarpan” 
(“typu Tarpana”) uitgevoerd en premies aan de fokkers uitgekeerd. 
 Bij deze konikkeuring werd uitsluitend op geschiktheid voor bepaalde  
gebruiksdoeleinden gelet. Eigenschappen, die kenmerkend waren voor het uitgestorven 
Europese wilde paard, kwamen nog niet ter sprake. De vachtkleuren van de goedgekeurde 
koniks waren namelijk bruin, kastanjekleurig, zwart, wolfskleurig, vaal en vliegenschimmel. 
Heel anders dan de kleur waar Vetulani later naar op zoek ging. Pas nadat hij zich ervan had 
vergewist dat de konikfokkerij goed was opgestart, begon Vetulani zijn verdere zoektocht 
naar de ‘bostarpan’. 
 
De periode 1928 tot september 1939 
 In het jaar na zijn lezing in Tarnogród publiceerde Vetulani over het vervolg van zijn 
in 1923 begonnen onderzoek aan de biłgorajkonik. Tevens begon toen zijn theorie omtrent de 
holocene geschiedenis van het Europese wilde paard gestalte te krijgen: 
 “…dat in de glaciale en postglaciale periode op de toendra- resp. steppegebieden de tarpan, 
 samen met de voor dit leefgebied typische fauna, in zijn oorspronkelijke steppevorm tot ver in 
 Noordwest-Europa voorkwam. In de loop van latere klimatologische veranderingen trok hij 
 zich gedeeltelijk naar de zuidelijke steppen van Rusland terug, waar hij in zuivere vorm tot ver 
 in de tweede helft van de 19e eeuw leefde. Gedeeltelijk had hij zich echter ook, door de 
 veranderde levensomstandigheden verrast, onder de voor een steppevorm ongunstige nieuwe 
 levensomstandigheden, dat wil zeggen in het bos, aangepast. Dat moest natuurlijk, vooral ook 
 omdat het optreden van mutaties meegewerkt heeft, tot osteologische en physiologische 
 veranderingen hebben geleid”.529 
Deze redenering gaf Vetulani voldoende grond om binnen de soort Equus gmelini de 
ondersoort sylvatica vast te stellen. Deze werd door hem ‘bostarpan’ (‘Waldtarpan’, ‘tarpan 
leśny’) genoemd530. De paarden die volgens hem op het eind van de 18e eeuw nog in het Bos 
van Białowieża leefden, beschouwde hij als de laatste vertegenwoordigers van deze 

                                                 
528 Ook het leger toonde destijds belangstelling voor de experimenten van Vetulani. Kennelijk hoopten ze dat de 
experimenten goede legerpaarden zouden opleveren. Evenzo hoopte men bij het Ministerie van Landbouw dat 
met de konikfokkerij goede landbouwpaarden verkregen konden worden. 
529 Vetulani 1928, pag. 388: “…daß in der Glazial- und Postglazialperiode auf den Tundra- bzw. 
Steppengebieten der Tarpan, zusammen mit der für dieses Milieu typischen Fauna, in seiner ursprünglichen 
Steppenform weit nach Nordwesteuropa reichte. Im Laufe der späteren klimatischen Änderungen zog er sich 
teilweise nach dem südlichen Steppen Rußlands zurück, wo er in reiner Form bis weit in die zweite Hälfte des 
19. Jahrhunderts lebte. Teilweise hat er sich aber auch, durch die veränderten Daseinsbedingungen überrascht, 
unter den für eine Steppenform ungünstigen neuen Lebensbedingungen, d.i. im Walde, angepaßt. Das mußte 
naturgemäßerweise, zumal auch Mutationserscheinungen mitgewirkt haben, zu osteologischen und 
physiologischen Veränderungen beitragen”. 
530 Het idee dat er in Europa een bosvorm van het wilde paard had bestaan, was al eerder door andere auteurs 
geopperd (zie Ewart 1904 en Lydekker 1912, pag. 95-97). 
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ondersoort. Uit literatuuronderzoek en verdere hypothetisering reconstrueerde hij het 
uitsterven van die ondersoort: 
 “Zoals ik dit in het licht van menige, deels vergeten bronnen aangetoond heb531, is er 
 tegenwoordig geen twijfel aan dat de bostarpans het langst in Polen, en wel in het Oerwoud 
 van Białowieża hebben overleefd en dat ze, met hun korte manen, werkelijk echte wilde 
 paarden waren. Uit de genoemde bronnen blijkt ook, dat deze laatste wilde tarpans in de 
 tweede helft van de 18e eeuw in het Oerwoud van Białowieża gevangen zijn, vervolgens in de 
 dierentuin (vandaar de naam van de plaats ’Zwierzyniec’) van graaf Zamoyski in de nabijheid 
 van Zamość zelfs tot in het begin van de 19e eeuw in het wild leefden, van waaruit men ze 
 tenslotte onder naburige boeren (dus vooral ook aan de boeren van het naburige district 
 Biłgoraj) verdeeld heeft. Hier blijkt nu dus uit, dat de laatste etappe van de domesticatie van 
 de wilde bostarpan in Polen in de huidige provincie Lublin, ca. 100 jaar geleden plaats vond, 
 doordat de boeren de onder hen verdeelde laatste wilde exemplaren onder dwang voor hun 
 wagens hebben gespannen”.532 
Vanwege de hier door Vetulani zelf gelegde link met de streek rond Biłgoraj, wordt nu 
duidelijk waarom de biłgorajkonik zo’n belangrijke rol speelde in zijn onderzoek. Eerder al 
hadden Grabowski & Schuch (1921) deze paarden een ‘primitief’ karakter en uiterlijk 
toegekend. Volgens Vetulani moesten in Polen ook in gebieden ver ten noordwesten, ten 
noordoosten en ten zuiden van dit gebied zich nog populaties (“vertakkingen – Nebenäste”) 
van deze konik bevinden533.  
 Voor het onderzoek aan de schedels van de biłgorajkoniks had Vetulani inmiddels 
twintig schedels weten te verwerven534. Op deze schedels paste hij een bepaalde 
craniometrische analyse toe, de ‘Differentialdiagnose’ (‘differentiaalmethode’) van 
Czekanowski (1909)535. Hiermee werden tien verschillende afmetingen van de schedels met 

                                                 
531 Met ‘deels vergeten bronnen’ bedoelde hij Hacquet, Koźmian en Von Hutten-Czapski (Vetulani 1933). Van 
Von Hutten-Czapski nam hij diens mededelingen over, die gebaseerd waren op het boek van Brincken (1826). 
Von Hutten-Czapski heeft Brincken niet letterlijk geciteerd. Of Vetulani hem ooit zelf gelezen heeft, is niet 
duidelijk. Meestal citeerde hij Brincken op gezag van Von Hutten-Czapski. In 1947 (pag. 19) voerde Vetulani 
Brincken voor het eerst  in zijn literatuurlijst op, maar wel foutief als ‘Brincken, H.’. Door de expliciete link met 
Biłgoraj te leggen gaf hij in het hier weergegeven citaat een eigen interpretatie van het verhaal weer. Brincken 
zelf heeft deze plaats niet genoemd.     
532 Vetulani 1936, pag. 206, 207: “Wie ich dies im Lichte mancher, teilweise vergessener Quellen nachgewiesen 
habe, unterliegt es heute keinem Zweifel, daß die Waldtarpane am längsten in Polen, u. zw. im Urwalde zu 
Białowieża überdauert haben und daß sie, mit ihren kurzen Mähnen, wirklich echte, wilde Pferde waren. Aus 
den genannten Quellen geht auch hervor, daß diesen letzten, wilden Waldtarpane in der zweiten Hälfte des 
XVIII Jahrhunderts im Urwalde zu Białowieża abgefangen, sodann in dem Tiergarten (daher die Ortsbenennung 
‘Zwierzyniec’) des Grafen Zamoyski in der Nähe von Zamość, sogar bis in die Anfänge des XIX Jahrhunderts 
hinein wild lebten, von wo man sie endgiltig an die benachbarten Bauern (also vor allem auch an die Bauern des 
benachbarten Bezirkes Biłgoraj) verteilt hat. Es ergibt sich nun daraus, daß die letzte Etappe der Domestikation 
des wilden Waldtarpans in Polen in der jetzigen Wojwodschaft Lublin, vor ca. 100 Jahren stattfand, indem die 
Bauern die an sie verteilten letzten wilden Exemplare mit Gewalt bespannten”. 
533 Vetulani 1925, pag. 214. 
534 Hoewel Vetulani (1928) het niet expliciet heeft vermeld, kwamen ze vermoedelijk uit de streek rond Biłgoraj. 
535 Vetulani verwees in zijn publicaties van 1928 en 1929 hiervoor naar het artikel van de Poolse statisticus Jan 
Czekanowski uit 1909. In die publicatie zette Czekanowski uiteen hoe zijn methode (van de ‘durchschnittliche 
Differenz’) werkte. Voor het onderzoek volgens deze methode vergeleek Czekanowski 13 schedels van 
prehistorische mensachtigen (van 11 vindplaatsen), waaronder de eerstgevonden Neandertalerschedel, met 
elkaar. Hij deed dit door voor iedere schedel, wat betreft 27 kenmerken, de verschillen te bepalen met iedere 
andere schedel. Per schedelpaar werden die verschillen opgeteld en door 27 gedeeld om zo het algehele 
gemiddelde te verkrijgen. Hoe kleiner dit gemiddelde, des te groter de verwantschap tussen de schedels, zo 
redeneerde Czekanowski. Deze gemiddelden werden in een vierkant gezet met de 13 schedels op zowel de X-as 
als op de Y-as. Door middel van meer of minder zwart gekleurde vierkantjes (zie als voorbeeld  Afb. 15) werd 
de relatieve verwantschap binnen een verticale of horizontale rij weergegeven: zwart betekent zeer verwant of 
identiek. Op deze manier meende hij te kunnen laten zien dat de schedels in twee groepen uiteenvielen. De groep 
waar de Neandertalerschedel in zat noemde hij de Neandertalgroep.  
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elkaar vergeleken, en met de uitkomsten van de door Tscherski (1892) aan de chersontarpan 
en de Taurische tarpan gedane metingen536. Het diagram, dat hij op grond hiervan verkreeg, 
liet volgens Vetulani zien dat de koniks globaal in twee groepen verdeeld konden worden (zie 
Afb. 15). Omdat de (gemiddelde) meetresultaten van de beide tarpanschedels in de ene groep 
lagen, besloot hij om die de groep van de steppetarpans te noemen. De andere noemde hij de 
groep van de bostarpans. Vetulani zag hierin het sterke bewijs voor het oorspronkelijke 
bestaan van de twee tarpanondersoorten. Tevens zou dit het bewijs zijn van de juistheid van 
zijn theorie over de herkomst van de biłgorajkonik. 
 Op deze manier meende Vetulani dus aangetoond te hebben, dat er binnen de 
populatie van biłgorajkoniks zich nog ettelijke exemplaren bevonden die sterke gelijkenis met 
de uitgestorven ‘bostarpan’ vertoonden. Vanaf dat ogenblik moet Vetulani met de gedachte 
gespeeld hebben een fokprogramma op te zetten, om op die manier nóg zuiverdere 
exemplaren van die ondersoort te verkrijgen. De eerste keer dat hij met plannen daartoe de 
publiciteit zocht, was op 20 mei 1933. Hij deed dit op een bijeenkomst van de Poolse afdeling 
van de Internationale Vereniging tot Behoud van de Wisent (Internationale Gesellschaft zur 
Erhaltung des Wisents). Hij stelde daar voor om enkele bijzonder typische exemplaren van de 
“muisgrijsgekleurde koniks van het type bostarpan” (“mausgraufarbigen Koniks vom 
Waldtarpantypus”) uit de omgeving van Biłgoraj in het Bos van Białowieża te 
‘herintroduceren’. Verder lobbywerk leidde er uiteindelijk toe dat in 1935 en 1936 in het 
genoemde bos een reservaat werd ingericht, onder beheer van de Directie van de Staatsbossen 
in Białowieża (Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży). Het omheinde reservaat, dat een 
deels open bosstructuur had, besloeg een oppervlakte van ongeveer vier hectare en was op vijf 
kilometer ten westen van het dorp Białowieża gelegen537.  
 

                                                 
536 Vetulani 1928, pag. 389 ff. 
537 Vetulani 1936, pag. 209. 
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Afb. 15.  Het diagram dat Vetulani opstelde op basis van de differentiaalmethode van Czekanowski. 
Hierin zijn twintig paardenschedels met elkaar en met het gemiddelde van de twee tarpanschedels 
(‘Steppentarpan’) uit St. Petersburg en Moskou vergeleken. Vetulani meende in dit diagram twee 
groepen (twee vierkanten, met dunne zwarte lijnen omtrokken) te kunnen onderscheiden (in: Vetulani 
1928, pag. 390) . 
 
 
 
Het aanvankelijke uitgangsmateriaal voor het fokprogramma werd betrokken uit het district 
van Biłgoraj, waar gedurende vier dagen op drie plaatsen alle koniks van de streek werden 
getoond en beoordeeld. Het selecteren van geschikt fokmateriaal was nog niet zo makkelijk, 
omdat de meeste hengsten (omwille van hanteerbaarheid bij het boerderijwerk) gecastreerd 
waren. Uiteindelijk werden vijf merries geselecteerd. Tot de selectiecriteria die Vetulani 
hierbij hanteerde behoorde in de eerste plaats het “totale uiterlijk” (“Gesamthabitus”) (de 
dieren mochten niet “te groot en te edel” - “zu groß und zu edel” zijn). Verder moesten ze de 
“typische, mooie, muisgrijze en gestreepte kleur” (“typische, schöne, mausgraue und 
gestreifte Färbung”) hebben. Op 9 februari 1936 werden de vijf, in het district van Biłgoraj 
geselecteerde, konikmerries in het reservaat in Białowieża gezet538. De ingebruikneming van 
dit fokreservaat ging met veel officieel vertoon gepaard. Ze werd onder andere bijgewoond 
door Otto Antonius, een legerdierenarts, de inspecteur van de paardenfokkerij van de Lubliner 

                                                 
538 Vetulani is niet duidelijk geweest in het vermelden om welke merries het precies ging. In 1936 (pag. 211) had 
hij het over Dziducha, Myszka, Biłgorajka, Biszcza en Wilczyca. In 1938 (pag. 291) en in latere publicaties 
noemde hij echter in plaats van Biszcza de eveneens “dunkelmausgraue” Puszcza.  
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Landbouwkamer, het hoofd van de Directie van de Staatsbossen in Białowieża en een 
vertegenwoordiger van het bestuur van het district Biłgoraj539. Twee bewakers moesten 
voortaan permanent toezicht gaan houden op de paarden, en de veterinaire begeleiding kwam 
in handen van het lokale Biologische Laboratorium540. 
 Op 19 april 1936 werden aan deze merriegroep twee hengsten toegevoegd, waaronder 
de hengst Tref. Beide waren afkomstig van de proefboerderij van de Jagiellonen-Universiteit  
in Mydlniki, bij Krakau, en waren al eerder door Vetulani geselecteerd. Deze hengst Tref 
vertoonde een bijzonder kenmerk, waar Vetulani veel belangstelling voor heeft getoond. De 
vachtkleur van deze hengst was in de zomer ‘muisgrijs’, maar verkleurde in de loop van de 
winter grotendeels541 naar een “vrijwel sneeuwwitte” (“beinahe schneeweiß”) kleur. Deze 
kleur kwam tot stand door de vorming van veel pigmentloze winterharen. Dit kenmerk 
beschouwde Vetulani als typisch voor de door hem gewenste bostarpan, naar aanleiding van 
Herodotus’ “wilde witte paarden”542. Omdat Vetulani er vanuit ging dat het hier echt om 
wilde paarden ging, moest deze kleur dus ook een kenmerk zijn van de door hem te fokken 
bostarpans. Hij zelf situeerde het leefgebied van Herodotus’ witte paarden in de in Wit-
Rusland en Oekraïne gelegen moerassen van Polesië, die onder meer grenzen aan het Bos van 
Białowieża. Hij interpreteerde de genoemde witte kleur van die paarden niet als een 
permanente kleur, maar als de kleur van de wintervacht, zoals die bijvoorbeeld bij Tref 
voorkwam. Vetulani bleef tot zijn dood deze witte vachtkleur in zijn fokpopulatie nastreven.  
 Op 4 en 5 juli 1936 werd het reservaat bezocht door een groep hoge officieren. 
Hieronder bevonden zich het hoofd van het Remontewesen (afdeling van het Ministerie van 
Oorlog, die zich bezighield met de in- en verkoop van legerpaarden) en de directeur van de 
Paardenfokcommissie van het Ministerie van Landbouw en Landbouwhervorming Witold 
Pruski543. Er werd  een ‘Genootschap van vrienden van het konikreservaat in Białowieża’ 
(Gesellschaft der Freunde des Białowieżer Konikreservates544) opgericht. Op 9 mei 1937 
werd de eerste bijeenkomst daarvan in Białowieża gehouden. Daarop werd besloten het 
reservaat te verplaatsen naar een 28 ha groot gebied elders in het bos545.  Bij die bijeenkomst 
zegden het hoofd van het Remontewesen, generaal Dembiński, en de tweede onderminister 
van Oorlog, generaal Litwinowicz, een krediet toe voor de aankoop van 15 koniks546. 
 Op 10 mei 1937 kwamen nog twee merries uit Mydlniki in Białowieża aan. In de 
periode juli 1937 tot maart 1938 werd de uitgangspopulatie voor het fokexperiment verder 
uitgebreid met 13 koniks, waaronder 11 merries en twee hengsten. Het uitgangsmateriaal547 
omvatte dus in totaal 22 koniks548. In zijn publicatie uit 1946549 en die uit 1947550 noemde 

                                                 
539 Vetulani 1938, pag. 291. 
540 Vetulani 1947, pag. 3. 
541 Alleen de kop, de manen, de staart en het onderste deel van de poten bleven donker gekleurd. 
542 Vetulani 1947, pag. 8 ff. 
543 Vetulani 1938, pag. 292. Pruski was degene, die zich na 1955 met de leiding van de konikfokkerij in Popielno 
ging bezighouden. In zijn eigen publicatie vermeldde Pruski (1959, pag. 124 en 125) niets over de toenmalige 
steun van het Ministerie van Oorlog, maar alleen over de steun van het Ministerie van Landbouw. 
544 Tot dit genootschap behoorden functionarissen van de Ministeries van Oorlog en Landbouw, van het 
Onderzoeksinstituut van de Hoofddirectie van de Staatsbossen en van de Directie van de Staatsbossen in 
Białowieża (Vetukani 1938, pag. 292). 
545 Dit reservaat was gelegen in een bosgedeelte genaamd ‘Zwierzyniec’. Momenteel bevindt zich er een kleine 
dierentuin, genaamd Rezerwat Pokazowy Zwierząt, waar men naast koniks een aantal grote lokale wilde 
diersoorten kan zien, zoals wisenten, wolven, herten etc. 
546 Vetulani 1938, pag. 293. De meerderheid van de negen deelnemers aan deze bijeenkomst bestond uit 
militairen (Daszkiewicz 2003, pag. 11). 
547 Met ‘uitgangsmateriaal’ worden de koniks bedoeld waarmee Vetulani zijn experiment zou gaan uitvoeren. 
548 In 1938 (pag. 295) schreef Vetulani abusievelijk dat het om 19 merries en vier hengsten ging: “…tot een 
aantal van 22 wildkleurige……, waaronder 19 merries en vier hengsten,…” ( “…bis zu einer Anzahl von 22 
wildfarbigen……, darunter 19 Stuten und 4 Hengsten,…”). 
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Vetulani een ander aantal koniks in het uitgangsmateriaal, namelijk 19 exemplaren. Van die 
19 koniks kwamen er 12 uit het district van Biłgoraj, drie uit Brasław (NW-Wit-Rusland) en 
Święciany (O-Litouwen), drie uit Jaworów en Krynica (beide in Galicië) en een uit Drohiczyn 
(Polesië). Aangezien het district van Biłgoraj kennelijk geen voldoende geschikte koniks meer 
opleverde, had Vetulani in andere gebieden moeten zoeken. Kort voor het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog in Polen in 1939 was het totaal aantal koniks toegenomen tot 40 
exemplaren551. Hierbij zijn dus inbegrepen de veulens die in 1937, ‘38 en ‘39 waren geboren.  
 Voor het uitvoeren van zijn fokexperimenten kreeg Vetulani van staatswege 
waarschijnlijk alle medewerking die hij wilde. De Hoofddirectie van de Staatsbossen en die 
van het Bos van Białowieża stelden grond voor het reservaat beschikbaar en richtten het 
reservaat in. Het Ministerie van Oorlog en dat van Landbouw en Landbouwhervorming 
(zowel de Paardenfokcommissie als de Veterinaire Commissie) stelden geld en andere 
faciliteiten voor de experimenten beschikbaar. De grote belangstelling en de royale 
medewerking van de diverse ministeries zijn waarschijnlijk het gevolg geweest van de 
overtuigende argumenten die Vetulani jarenlang naar voren had gebracht op verschillende 
bijeenkomsten en in tijdschriftartikelen. Het betoog dat hij hield op de al genoemde 
bijeenkomst van 29 augustus 1927 in Tarnogród heeft hij verscheidene keren herhaald. Ook in 
zijn publicatie uit 1938, waarin hij zijn experiment in Białwowieża uiteenzette, ging hij nog 
eens uitvoerig in op de superieure kwaliteiten van de Poolse konik als werkpaard en 
‘oorlogspaard’ (‘Kriegspferd’). Niet zonder trots vermeldde hij dat dit paard in Duitsland 
vanwege zijn verdienste en dapperheid de eervolle reputatie had verworven van “beste 
oorlogspaard van de wereld” (“…den ehrenvollen Ruf ‘der besten Kriegspferde der 
Welt’…”)552. De Duitsers hadden zelfs al in Uciana (in het tegenwoordige Litouwen) een 
stoeterij speciaal voor koniks aangelegd. In Duitsland werden Poolse koniks, vanwege hun 
veronderstelde wildeigenschappen, ingekruist in verschillende als primitief beschouwde 
paardenpopulaties (zoals die in Dülmen). Daartegenover stelde Vetulani de (aanvankelijke) 
ongeïnteresseerdheid van de Polen voor de koniks. Deze paarden werden namelijk in Polen 
voor afbraakprijzen naar het buitenland verkocht of afgevoerd naar slachterijen553. Door zijn 
gedreven en op ogenschijnlijk wetenschappelijke argumenten gebaseerde werkwijze wekte 
Vetulani, naar eigen zeggen, ook in wetenschapskringen belangstelling voor de konik554. Door 
de toegenomen belangstelling op diverse fronten moest het tij voor de konik zo gekeerd 
kunnen worden. 
 Dit alles leidde uiteindelijk tot de verwezenlijking van het fokexperiment in 
Białowieża, waarbij de vraag gesteld kan worden wat ieder van de betrokken partijen hiermee 
nu feitelijk voor ogen had. De landbouwinstanties moeten ongetwijfeld geïnteresseerd zijn 
geweest in het fokken van een verbeterd landbouwpaard. De militairen, die in de jaren ’30 in 
een machtige positie verkeerden, waren druk bezig om het zwakke Poolse leger weer op te 
bouwen. Op die manier zou de dreiging, die uitging van oorlogszuchtige buren als Duitsland 
                                                                                                                                                         
549 Vetulani 1946, pag. 27 en 28. Ten opzichte van de gegevens in zijn publicatie uit 1938 was er kennelijk één 
hengst toegevoegd (namelijk Obrocz). Verder werden zes merries niet meer genoemd (Biłgorajka, Dziducha, 
Łada, Epoka, Liliputka en Sarna) en waren er twee merries bijgekomen (Liliputka II en Sarna II). Biłgorajka 
kreeg in 1937 en 1938 veulens (Borówka respectievelijk Borowina) (Vetulani 1947, pag. 7). Borowina werd in 
1946 door Vetulani genoemd als merrie die tot het bestand van 1939 behoorde. Op grond daarvan behoorde 
Biłgorajka tot het oorspronkelijke uitgangsmateriaal en het is daarom merkwaardig dat zij niet meer in 1946 door 
Vetulani genoemd is. 
550 Vetulani 1947, pag. 2. 
551 Vetulani 1946, pag. 27. 
552 Vetulani 1938, pag. 284. 
553 Vetulani 1938, pag. 287. 
554 In Polen werd Vetulani’s onderzoek mede mogelijk gemaakt door de universiteiten van Krakau en Poznań en 
door de Poolse Academie van Wetenschappen (Polska Akademia Umiejętności). Hij heeft echter nooit namen 
genoemd van Poolse wetenschappers, werkzaam bij die instituten, die hem theoretisch steunden. 
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en Rusland, kunnen worden weerstaan555. In het kader daarvan was een nóg beter 
oorlogspaard zeer welkom. Daarnaast was Vetulani zelf van plan om het wilde paard terug te 
krijgen. Deze doelstellingen lijken niet met elkaar in overeenstemming te brengen, aangezien 
het wilde paard, zoals uit 16e eeuwse vermeldingen is gebleken, ‘van geen enkel nut’ was. 
Oftewel, het was feitelijk niet te gebruiken als landbouwpaard of legerpaard. Vetulani, die 
vanwege gebrekkig literatuuronderzoek misschien niet op de hoogte was van die 16e eeuwse 
kwalificatie556, heeft mogelijk werkelijk gedacht dat een eenmaal teruggefokt wild paard 
automatisch ook een goed legerpaard én landbouwpaard zou zijn. 
 Door de bemoeienis van diverse ministeries met de zaak kon de mythevorming rond 
de konik aan kracht winnen. Gedreven als Vetulani was, heeft hij de biłgorajkonik met verve 
bij de Poolse instanties aangeprezen als een paard dat nog het bloed bezat van de laatste 
Poolse wilde paarden. Vetulani had van de konik zelfs een soort multifunctioneel paard 
gemaakt, dat uitstekend voor diverse doeleinden zou zijn te gebruiken. Door de steun van de 
Poolse staat ondervond het experiment steeds meer bekendheid en begrip in de buitenwereld. 
Ook de Russen en de Duitsers hadden inmiddels belangstelling voor het fokproject opgevat, 
zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog nog meer zou blijken. 
 In Tabel 6 zijn de fokexperimenten van zowel Ewart, de gebroeders Heck als Vetulani 
kort samengevat. 
 
De periode van september 1939 tot juli 1944 
 Toen in september 1939 de Duitsers en de Russen Polen bezetten, zat Vetulani in 
Poznań en was hij afgesneden van zijn fokexperiment in Białowieża. De Russen namen het 
beheer over de konikpopulatie in dit bosgebied over. De nieuwe machthebber was zeer 
geïnteresseerd in het fokexperiment en omgaf het met diverse beschermende maatregelen557. 
In januari 1940 werd uit het Russische natuurgebied Askania Nova een speciale delegatie 
gestuurd om aan het fokexperiment verder te werken. Nog later werden veterinaire 
medewerkers en een parasitoloog gestuurd, en werden publicaties van Vetulani vertaald in het 
Russisch. De wetenschappelijke leiding berustte bij de paardenonderzoeker Vladimir Vitt. 
Deze streefde ernaar het reservaat sterk te vergroten, om op die manier een meer natuurlijke 
situatie te creëren, waarbij ook natuurlijke selectie plaats moest gaan vinden. 
 In juni 1940 moesten de Russen zich terugtrekken en kwam het gebied in handen van 
de Duitsers. Hierdoor konden de gebroeders Heck, die ook zeer geïnteresseerd waren in het 
experiment van Vetulani, er hun gang gaan. In tegenstelling tot het stimulerende beheer door 
de Russen, kozen de Hecks ervoor het experiment zoveel mogelijk te ontmantelen en de 
koniks ten voordele van hun eigen experiment te gebruiken. Zonder twijfel op hun initiatief 
 
 
 J.C. Ewart 

 
L. & H. Heck T. Vetulani 

Jaar / 
periode 

1905 Begin jaren ’30 begonnen 
en durend tot 1945 

Van 1936 tot 1952, met 
een onderbreking van 
1939 tot 1945 
 

Kruisings- 
experiment 

♂ Welsh pony x ♀ Shetland 
pony 

óf:  ♂ przewalskipaard x ♀ 
IJslandse pony en ♀ konik 

Kruisingen binnen een 
selectie van koniks. 

                                                 
555 Davies 1981, pag. 419. 
556 Hoewel Vetulani in geen van zijn artikelen deze 16e eeuwse kwalificatie van Gratiani vermeldde, was het 
artikel van Antonius (1933) waarin het op pag. 5 stond vermeld, hem bekend (Vetulani 1933, pag. 281).  
557 Czarnowski 1957, pag. 2. Getypt manuscript, aanwezig in het Archiwum Tadeusza Vetulaniego in Poznań, 
Polen. 
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óf:  ♂ przewalskipaard x  
♀ IJslandse pony en ♀ 
Gotland pony. Vervolgens 
werd een kruisingshengst 
met een kruisingsmerrie 
gekruist. Gedurende de 
Tweede Wereldoorlog zijn 
waarschijnlijk nog ettelijke 
koniks uit Polen ingekruist 
 

Voornamelijk uit het 
district van Biłgoraj, 
maar ook elders uit 
Polen, Wit-Rusland en 
Litouwen. Ook inteelt 
werd toegepast. 

Resultaat Het kruisingsproduct, door 
Ewart ‘Schotse tarpan’ 
genoemd, zou veel op de 
Russische tarpan hebben 
geleken, zoals die beschreven 
was door P.S. Pallas 

In 1933 zou de eerste 
goedgelijkende ‘bostarpan’ 
geboren zijn, waarna de 
kruisingen werden 
voortgezet 

In 1952 was er een 
groep koniks verkregen 
die, volgens Vetulani, 
weliswaar al sterk 
leken op de 
oorspronkelijke wilde 
voorouder, maar nog 
niet voldoende 
 

Conclusie Volgens Ewart moeten de 
voorouders van het 
gedomesticeerde paard nauw 
verwant zijn geweest aan het 
przewalskipaard. De 
Russische tarpan was geen 
oorspronkelijke wilde soort 
geweest 

Hoewel de beide fokkers 
zich tevreden toonden over 
hun resultaat, kan 
betwijfeld worden of ze dat 
werkelijk waren. In elk 
geval hebben ze niet de 
gewenste korte staande 
manen kunnen infokken. 

Hoewel Vetulani 
steeds positief over zijn 
resultaten oordeelde, 
moet ook hij beseft 
hebben dat het 
gewenste resultaat niet 
geheel behaald was. 
Met name de staande 
manen en de witte 
wintervacht werden 
niet verwezenlijkt 
 

 
Tabel 6. Overzicht van de fokexperimenten, zoals uitgevoerd door Ewart, de gebroeders Heck en 
Vetulani. 
 
werden in 1942 eerst 20 koniks (van de vooroorlogse 40) naar Duitsland afgevoerd. In 
hetzelfde jaar volgden nog zeven, tijdens de oorlog geboren koniks558. In 1943 en 1944 
werden nog vijf, tijdens de oorlog geboren exemplaren naar Duitsland afgevoerd of aan 
bevriende relaties geschonken. In totaal werden door de Duitsers dus 32 koniks uit het 
reservaat in Białowieża verwijderd. Vermoedelijk zijn ze deels voor de experimenten van de 
Hecks gebruikt.  
 Nadat Vetulani door de bezetter uit zijn functie aan de universiteit van Poznań was 
gezet en het hem tevens verboden was zijn fokexperiment voort te zetten, werkte hij het 
grootste deel van de oorlog voor het Poolse Rode Kruis559. De al vóór de oorlog ontstane 
‘collegiale’ verhouding tussen Vetulani en Lutz Heck heeft zich gedurende de oorlog 
voortgezet. Of Vetulani al tijdens de oorlog wist dat Lutz Heck de hand had in het afvoeren 
van de koniks uit Białowieża, is niet bekend. De correspondentie, die de twee tijdens de 
oorlog voerden, bleef vriendelijk560. Vetulani heeft diverse keren zijn goede relatie met Lutz 

                                                 
558 Vetulani 1946, pag. 28. 
559 Vetulani 1998, pag. 293. 
560 De aanhef van de brieven, die Lutz Heck aan Vetulani stuurde, was als altijd: “Sehr geehrter Herr Kollege” 
(“Zeer geachte collega”). Deze brieven zijn aanwezig in het Archiwum Tadeusza Vetulaniego in Poznań. Dit is, 
het persoonlijk archief van Tadeusz Vetulani, beheerd door zijn zoon Zygmunt Vetulani. 



 162

Heck aangewend om mensen te helpen of informatie te verkrijgen over de verblijfplaats of de 
toestand van bepaalde personen561. Mogelijk ook heeft Vetulani ervoor gekozen om er zo 
maar het beste van te maken. Een dergelijke (geveinst) aimabele houding nam Lutz Heck ook 
aan ten opzichte van Jan Żabiński, voormalig directeur van de dierentuin van Warschau. Heck 
deed het steeds voorkomen ‘dat hijzelf maar weinig invloed had’ en ‘zou redden wat er te 
redden was’ (Ackerman 2007). Ondertussen liet hij her en der dieren uit dierentuinen en 
reservaten roven, ten bate van zijn eigen idealen.  
 Terwijl de Duitsers in Polen bezig waren om Vetulani’s levenswerk af te breken, kreeg 
zijn onderzoek juist in de internationale wetenschappelijke pers bredere belangstelling. In 
1942 verscheen in Londen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature een gedetailleerde 
uiteenzetting over het onderzoek en het fokexperiment van Vetulani. De tekst van dit artikel 
was vrijwel geheel weergegeven (inclusief foto’s uit Polen), zoals Vetulani het vaak zelf had 
verwoord (Janikowski 1942).  
 Tijdens de Duitse bezetting kon elders in Polen de selectie en het fokken van koniks 
desondanks voortgang vinden562. Met toestemming van de bezetter werd door de regionale 
landbouwafdelingen een aantal konikstoeterijen opgezet, waarbij men er bij de selectie op 
toezag dat de koniks zoveel mogelijk van het ‘tarpantype’ waren. In Nederland werd hierover 
in een nationaal-socialistisch weekblad als volgt geschreven: 
 “In Polen vindt men nog de Konik, een regelrechte afstammeling en laatste overblijfsel van het 
 Europeesche wilde paard”.563  
 “De Duitse overheid heeft deze Koniks laten opsporen ten einde ze voor volledigen ondergang 
 te behoeden en er verder mee te fokken……Men acht behoud van het Konikbloed van 
 beteekenis voor de verbetering van de panjepaarden-fokkerij”.564 
Op het eind van de oorlog werd echter het grootste deel van deze koniks óf geliquideerd óf 
afgevoerd naar Duitsland. 
 
De periode van juli 1944 tot en met 1952 
 Na de oorlog kon de stand opgemaakt worden van de schade die in het reservaat was 
aangericht. Van de 40 koniks, die zich in september 1939 in het reservaat in het Bos van 
Białowieża bevonden, waren er 20 naar Duitsland afgevoerd, negen waren gestorven of 
gedood, vier waren verdwenen, vijf nog in het reservaat aanwezig en twee nog in de 
omgeving van Białowieża terug te vinden565. Ook de hengst Tref had de oorlog niet overleefd. 
Begin 1946 bedroeg het aantal koniks in het reservaat in totaal 15 stuks, inclusief de dieren 
die tijdens of vlak na de oorlog waren geboren. Volgens M. Czarnowski, een naaste 
medewerker van Vetulani, bestond deze groep koniks in de zomer van 1948 uit dieren van 
verschillende typen met uiteenlopende vachtkleuren. Er waren zwarte, grauwschimmel en 
kastanjekleurige, ze waren van verschillende grootte en postuur en ze hadden een meer of 
minder duidelijke aalstreep566. Aan de nieuwe Poolse beheerder van het reservaat werd de 
Russische specialist Wiaczesław Demiaszkiewicz toegevoegd, die zich bezig moest gaan 
houden met de veterinaire begeleiding van de koniks (Vetulani 1946). Vetulani zelf kon zijn 
functie aan de Universiteit in Poznań weer innemen en zich ook weer met zijn fokexperiment 
in Białowieża gaan bemoeien. Na 1945 publiceerde hij tijdens zijn leven nog enkele artikelen. 
Zo was er bijvoorbeeld een artikel uit 1947, waarin hij nogmaals zijn theorie uiteenzette en 

                                                 
561 Zygmunt Vetulani 2009, mond. med. 
562 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 21. 
563 Anonymus op 15 oktober 1942 in het blad De Zwarte Soldaat, jrg. 3, nr. 6: 3. Dit blad werd door de NSB 
uitgegeven. 
564 Anonymus op 22 april 1943 in het blad De Zwarte Soldaat, jrg. 3, nr. 33: 12.  
565 Vetulani 1946, pag. 28. 
566 Czarnowski 1957, pag. 5. Getypt manuscript, aanwezig in het Archiwum Tadeusza Vetulaniego, in Poznań, 
Polen. 
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zeer uitvoerig inging op de door hem gewenste ‘witte wintervacht’. Postuum verscheen nog in 
1957 een artikel, waarin we wat meer horen over de ontwikkelingen tot 1952 in Białowieża. 
Hierin werd tevens ingegaan op de mogelijkheid tot het verkrijgen van staande manen bij de 
koniks. 
 Om nog een deel van de naar Duitsland afgevoerde koniks terug te krijgen, is Vetulani 
al in mei 1945 met een poging daartoe begonnen. In december van datzelfde jaar reisde hij af 
naar Duitsland om zijn koniks (en eventueel geroofde wisenten en przewalskipaarden) terug 
te vorderen (Daszkiewicz 2001). Het zoeken naar de koniks was moeilijk en leverde 
uiteindelijk niet de gewenste resultaten op. Volgens Daszkiewicz, op basis van gegevens in 
het Archiwum Tadeusza Vetulaniego, is slechts een van de uit Białowieża geroofde koniks 
teruggekomen567. Volgens Czarnowski (1957) had de zoekactie geen koniks opgeleverd. 
Vetulani had al kort na de oorlog het vermoeden geuit dat de gebroeders Heck hun 
fokexperiment, gebaseerd op de uit Polen geroofde koniks, zouden presenteren als een triomf 
van de Duitse wetenschap. Naar aanleiding hiervan schreef hij namelijk: 
 “Het is niet alleen een zaak van het terugkrijgen van kostbaar wetenschappelijk materiaal en 
 fokmateriaal. Het is ook een zaak van principe. Claims om onze paarden en andere rassen van 
 tarpanachtige paarden terug te krijgen worden niet alleen gedaan om de reputatie en het 
 prestige van de Poolse wetenschap te herstellen en te waarborgen. Zij moeten ook aan de 
 roofzuchtige Duitse wetenschappelijke kringen laten zien dat diefstal van wetenschappelijk 
 bezit uit Polen niet ongestrafd kan blijven”.568 
 
De verhouding tussen Vetulani en de Poolse autoriteiten werd steeds moeizamerer, vanwege 
toenemende conflicten over de manier waarop zijn experimenten uitgevoerd werden. In 
december 1947 kreeg Vetulani al geen paspoort meer om naar Duitsland te reizen en op 19 
april 1948 werd de terugvordering van koniks op bevel van het Ministerie van Buitenlamdse 
Zaken volledig gestaakt 569. Toen duidelijk werd dat de geroofde koniks niet meer terug te 
krijgen waren, is Vetulani ertoe overgegaan om nog in Polen naar geschikt fokmateriaal te 
zoeken. Zo heeft hij van 15 tot 24 september 1948 nog zeven plaatsen in de provincie Lublin 
(Zuidoost-Polen) bezocht om te proberen geschikte koniks te vinden570.  
 Het nieuwe politieke systeem begon steeds meer vat te krijgen op de Poolse 
maatschappij. De Amerikaans-Russische verhoudingen verslechterden, maar bovenal waren 
de nieuwe Poolse autoriteiten niet zo geporteerd voor Vetulani en zijn experiment. Het feit dat 
Vetulani zijn werk nog zo lang heeft kunnen voortzetten onder het nieuwe bewind heeft 
mogelijk te maken met de goede contacten die hij had met Russische wetenschappers, zoals 
bijvoorbeeld de paleontologe Vera Gromova. Enkele weken vóór zijn dood heeft hij haar nog, 
middels een brief (van 3 februari 1952), voorgesteld om ook koniks uit Białowieża uit te 
zetten in een reservaat in de Russische steppen aan de Zwarte Zee. Op dat ogenblik leefden er 
al weer 40 exemplaren in Białowieża 571. De tegenwerking die Vetulani van de Poolse 
autoriteiten ondervond had waarschijnlijk te maken met het feit dat Vetulani, vóór de oorlog, 
goede contacten had met (adellijke) grootgrondbezitters en hoge militairen. Ook had hij nauw 
samengewerkt met Otto Antonius, die van nazisympathieën werd beschuldigd. Mogelijk heeft 
                                                 
567 Daszkiewicz 2001, pag. 226. 
568 Daszkiewicz 2003, pag. 11: “It is not only a question of recovering precious scientific materials and breeding 
stock. It is also a question of principle. Claims to recover our horses and the other breeds of tarpan-like horses, 
are not only made to restore and safeguard the reputation and prestige of Polish science. They should also 
demonstrate to the rapacious German scientific circles that the theft of scientific property from Poland cannot go 
unpunished”. 
569 Gegevens in documenten, aanwezig in het Archiwum Tadeusza Vetulaniego, in Poznań. 
570 Het korte verslag hierover, gedateerd op 7 december 1948, is aanwezig in het Archwium Tadeusza 
Vetulaniego in Poznań. 
571 Czarnowski 1957, pag. 2. Getypt manuscript, aanwezig in het Archiwum Tadeusza Vetulaniego, in Poznań, 
Polen. 
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ook meegespeeld dat niet iedereen sympathiek stond tegenover Vetulani’s theorie en 
experimenten. De ontwikkelingen na 1952 zullen illustratief blijken te zijn voor dit laatste 
argument.  
 Een aantal jaren vóór zijn overlijden leed Vetulani al aan een hartkwaal. 
Waarschijnlijk was deze mede verergerd door de spanningen gedurende de oorlog en de eerste 
jaren van het nieuwe communistische bewind572. Hij was niet in staat de nodige medische 
verzorging voor zichzelf te regelen en verzoeken om opname in een sanatorium werden 
stelselmatig door de ‘autoriteiten in Warschau’ afgewezen. Op 24 februari 1952 overleed hij 
in zijn laboratorium.  
 
4.5.3  Kritiek op de theorie en de experimenten van Vetulani 
 
Kritiek op de theorie 
 Al tijdens de fokexperimenten van Vetulani is in de jaren ’30 kritiek ontstaan op diens 
theorie, schedelmetingen en onderzoeksresultaten. Als belangrijkste critici wat dat betreft 
kunnen Skorkowski (1934) en Herre (1939) genoemd worden. Dat er ook kritiek mogelijk 
was op het verslag van Brincken kwam destijds niet aan de orde. 
 Ook na de dood van Vetulani werd Brinckens versie van het uitsterven van het wilde 
paard vele malen geciteerd, als bewijs van het oorspronkelijke en primitieve karakter van de 
Poolse konik. Tot in de meest recente literatuur werd en wordt aan die versie gerefereerd als 
aan een vaststaand feit573. Het waren met name de laatste drie zinnen uit het verslag van 
Brincken (zie § 3.3), die ertoe hebben geleid dat Vetulani speciaal in de omgeving van 
Zwierzyniec naar geschikte paarden ging zoeken. 
  
Het is niet bekend of Vetulani ooit de oorspronkelijke tekst van Brincken onder ogen heeft 
gehad. Als hij het over Brincken had, citeerde hij namelijk steeds Antonius of Czapski. In elk 
geval interpreteerde Vetulani Brinckens tekst vrijelijk en in zijn eigen voordeel, waar hij 
schreef dat men de laatste wilde paarden ‘aan de naburige boeren (dus vooral ook aan de 
boeren van het naburige district Biłgoraj) uitgedeeld had’574. Vermoedelijk suggereerde 
Vetulani deze link met Biłgoraj, omdat hij zijn onderzoek aan de biłgorajkonik op die manier 
kon rechtvaardigen, maar waarschijnlijk ook omdat hij er zelf onvoorwaardelijk in geloofde.   
 De link van Zwierzyniec met Biłgoraj lijkt ook voor de hand te liggen, aangezien 
Biłgoraj zelf hemelsbreed ongeveer 20 km van Zwierzyniec verwijderd ligt. Echter het gebied 
van Biłgoraj behoorde destijds niet tot het majoraat van de familie Zamoyski575, maar vormde 
feitelijk een enclave omgeven door landerijen van dat majoraat. Gesteld al dat de 
majoraatsheer op het eind van de 18e eeuw zo ‘gul’ was geweest de laatste wilde paarden 
onder de lokale boeren uit te delen, dan zou het voor de hand hebben gelegen om dit onder de 
boeren van het eigen majoraat te doen, en niet onder die in het gebied van een andere 
eigenaar. Volgens Vetulani hadden de kruisingsproducten (wild paard x boerenpaard) zich in 
een eeuw tijd verspreid over een veel groter gebied buiten de streek van Biłgoraj: 
 “…van waaruit de zijtakken van zijn verspreiding naar alle richtingen gingen, en wel in het 
 noordwesten in de omgeving van het gebergte Świętokrzyskie Góry, in het noordoosten naar 
 Polesië en in het westen, zuiden en zuidoosten naar Kleinpolen”.576 

                                                 
572 Vetulani 1998, pag. 299. 
573 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 12. 
574 Vetulani 1936, pag. 206, 207. Zie ook voetnoot 531. 
575 Kasperek 1972, pag. 143; zie ook Afb. 12 
576 Vetulani 1925, pag. 214: “…von wo aus die Nebenäste seiner Verbreitung nach allen Richtungen ausgingen, 
u. zw. im Nordwesten in die Umgebung des Gebirges Świętokrzyskie Góry, im Nordosten nach Polesie, im 
Westen, Süden und Südosten nach Kleinpolen“. 
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Witold Pruski schreef later dat Biłgoraj destijds “dankzij de door hem [Vetulani] gevoerde 
propaganda” (“Dzięki rozwiniętej przez niego  propagandzie…” ) als het ‘Mekka’ van de 
koniks werd beschouwd (“ ’Mekką’ koników stał się Biłgoraj”). Pruski schreef dat hij zelf 
daarentegen duidelijk meer typische koniks had gezien in delen van Polesië, Wit-Rusland en 
Kleinpolen577 578. Dat er volgens Vetulani zulke grote en invloedrijke aftakkingen juist vanuit 
Biłgoraj waren geweest, vond Pruski “volledig ongegrond”(“zupełnie bezpodstawne”). 
Volgens Pruski vormde het district Biłgoraj: 
 “…een klein eiland van arme, cultureel achtergebleven beboste gebieden, gelegen op weinig 
 vruchtbare, uitgeloogde en zandige gronden, gesitueerd in een gebied van rijke gronden en 
 aangrenzende streken, die op een landbouwkundig hoger peil staan”.579  
Pruski betwijfelde of de kleine groep, onder de boeren uitgedeelde wilde paarden uit 
Zwierzyniec, uiteindelijk een belangrijk stempel had kunnen drukken op paardenpopulaties in 
een zo groot gebied als Vetulani claimde580. Als ergens de kenmerken van wilde paarden bij 
boerenpaarden zichtbaar waren geweest, dan was dat volgens Pruski eerder in Litouwen, Wit-
Rusland en Polesië. Daar hadden destijds nog lang veel wilde paarden geleefd. Desondanks 
vond Pruski het terugfokexperiment van Vetulani een “interessante gedachte” (“ciekawa 
myśl”). Uit het relaas van Pruski kan opgemaakt worden dat het feit dat de streek rond 
Biłgoraj zo achtergebleven was en een dito paardenpopulatie bezat, destijds voor Adametz de 
reden is geweest om de koniks daar door Grabowski en Schuch te laten onderzoeken. 
 Niet alleen Pruski wist te melden dat ‘tarpanachtige’ paardjes in Oost-Europa 
algemeen te vinden waren, maar ook Hilzheimer vermeldde dit581. Voor Oost-Pruisen 
vermeldden zowel Stadie582 als Rünger583 de veel voorkomende ponyachtige boerenpaarden 
met hun vacht in diverse grijs- en bruintinten, en een donkere aalstreep. Stegmann von 
Pritzwald beschreef dergelijke paarden onder de Duitse naam ‘Panjepferd’, en beschouwde de 
Poolse konik als identiek met het Litouwse ‘Panjepferd’584. Ook Vetulani zelf waardeerde de 
koniks elders in Polen, want voor het uitgangsmateriaal voor zijn fokexperimenten betrok hij 
uiteindelijk zeven van de 19 paarden van buiten het district Biłgoraj. Gezien hetgeen al 
hiervoor is geconcludeerd, is de keuze van Vetulani voor het district Biłgoraj goedbeschouwd 
een willekeurige geweest uit een zeer groot verspreidingsgebied van Pools-Russische 
boerenpaardjes. 
 
Wat betreft de gewenste vachtkleur, is Vetulani steeds op zoek geweest naar ‘muisgrijze’ 
(‘myszaty’) koniks. Hij deed dit omdat uit beschrijvingen van “wilde paarden” deze kleur 
vaak als meest vermelde naar voren kwam, of door sommigen als zodanig geïnterpreteerd 
werd. Ook heeft hij de witte wintervacht, zoals de hengst Tref die had, blijvend in zijn koniks 
willen vestigen. Dit streven heeft er in de loop van de tijd toe geleid dat de gangbare 
zomervacht van de huidige koniks over het algemeen een lichtgrijze is. Verdere kenmerken 
zijn een donkere staart, aalstreep en manen, en soms dwarsstrepen op de poten. Deze 
vachtkleur wordt ook wel aangeduid met de Engelse termen ‘blue dun’, ‘mouse’ of ‘grullo’. 
                                                 
577 Gebied in het middenzuiden van Polen. 
578 Pruski 1959, pag. 120 en 121. 
579 “…stanowi małą wyspę ubogich i zacofanych pod względem kulturalnym terenów lesistych, położonych na 
mało żyznych, bielicowatych i piaszczystych gruntach, rzuconą w strefę bogatych gleb i stojących na wyższym 
poziomie kultury rolniczej sąsiadujących powiatów“. 
580 Pruski (1959, pag. 118, 119) citeerde in dit verband een onderzoek van I. Belgowski uit 1902. Belgowski 
onderzocht honderden boerenpaarden in het grensgebied van Polen en Litouwen. Hij constateerde dat ze 
hoofdzakelijk “bruin, kastanjekleurig en zwart” van kleur waren, “en slechts bij uitzondering muiskleurig” 
(“…gniadej, kasztanowatej i karej, a tylko wyjątkowo myszatej”). 
581 Hilzheimer 1926, pag. 122, 123. 
582 Stadie 1926, pag. 121, 122. 
583 Rünger 1925, pag. 226, 227. 
584 Stegmann von Pritzwald 1931, pag. 264. 



 166

De genetische achtergrond hiervan is het dominante verdunningsgen D. Dit gen zet een 
oorspronkelijkere zwarte vachtkleur om in de lichtgrijze, zoals koniks die hebben 
(Adalsteinsson 1978). Al eerder waren er daar aanwijzingen voor en die brachten Kownacki 
(1970) ertoe te twijfelen aan de status van de Poolse konik. Hij kwam tot de conclusie dat 
oorspronkelijk zwarte gedomesticeerde paarden verwilderd waren en onder natuurlijke 
omstandigheden die grijze kleur als ‘schutkleur’ hadden verworven. Ook buiten Oost-Europa 
komt de vachtkleur ‘blue dun’ voor. Ze is bijvoorbeeld te vinden bij IJslandse paarden 
(Adalsteinsson 1978) en fjordenpaarden585, soms gecombineerd met een aalstreep en 
dwarsstrepen op de poten. In de Verenigde Staten kan de grullo vachtkleur onder mustangs 
voorkomen, soms gecombineerd met een donkere aalstreep en dwarsstreping. Dit is gebleken 
uit een weinig bekend terugfokexperiment daar, beschreven door Flaccus (2002) (zie voetnoot 
714). 
 Onderzoek, weergegeven in § 3.5.1, heeft laten zien dat de oorspronkelijke vachtkleur 
van het Europese wilde paard grijsbruin tot donkerbruin moet zijn geweest. Andere 
kenmerken waren een donkere aalstreep, staart en dito manen. Van een witte wintervacht is 
geen sprake geweest. Uit onderzoek van Stachurska (1999) is gebleken dat het voorkomen 
van een aalstreep bepaald wordt door de aanwezigheid van een dominant gen, dat 
onafhankelijk opereert van het verdunningsgen D. Aalstrepen kunnen dus ook voorkomen bij 
andere vachtkleuren dan ‘blue dun’.  Dwarsstreping op de poten komt uitsluitend voor bij 
paarden, die ook een aalstreep hebben. Aalstreep en dwarsstreping worden beschouwd als 
primitieve kenmerken, omdat ze ook voorkomen bij przewalskipaarden en onagers. Ze 
kunnen echter bij veel paardenrassen waargenomen worden. Aalstrepen worden niet alleen bij 
zogeheten ‘primitieve’ paardenrassen gevonden, maar ook bij sterk veredelde586. 
 Omdat Vetulani uit het verslag van Hacquet (1794) had opgemaakt dat het wilde paard 
korte manen had, heeft hij tijdens het fokken van zijn koniks steeds bijzondere aandacht voor 
dit kenmerk gehad. Hij heeft uiteindelijk geen paarden kunnen verkrijgen die, ook na het 
veulenstadium, korte staande manen hadden. Hooguit kon hij een bepaalde variatie 
constateren in de aard en de structuur van de manen tussen paarden onderling (Vetulani 
1957). 
 
Kritiek op de schedelmetingen  
 Een belangrijk deel van de theorie van Vetulani is gebaseerd op de uitgebreide 
schedelmetingen die hij aan de koniks in het district van Biłgoraj heeft gedaan. Het zijn met 
name Skorkowski (1934), Lundholm (1949) en Herre (1939) geweest, die veel kritiek op zijn 
werkwijze en resultaten hadden.  
 Voor die schedelmetingen en de theorievorming rond zijn ‘bostarpan’ leunde Vetulani 
niet alleen sterk op de ideeën van de ‘Weense School’, oftewel die van Adametz en Antonius. 
Ook gebruikte hij de metingen die door Tscherski (1892) waren gedaan aan de schedels van 
de Taurische tarpan en de chersontarpan. Tscherski rekende zowel de Taurische tarpan als de 
chersontarpan tot de groep van de oriëntaalse paarden. Omdat ook Adametz en Antonius al tot 
de conclusie waren gekomen, dat de tarpan tot de oriëntaalse paarden behoorde, lijkt het erop 
dat Vetulani bewust op zoek ging naar het oriëntaalse type onder de koniks van Biłgoraj. Van 
de 22 schedels, die hij in het begin van de jaren ’20 in het district van Biłgoraj had verzameld, 
verwijderde hij er later acht. Dit omdat die bij nader inzien te veel de invloed van het 
occidentaalse (westerse) paardentype vertoonden587. Ook werden nog vier schedels 
verwijderd, die hij weliswaar typisch oriëntaals vond, maar die nog te jong en onvolgroeid 
waren. Vóór hij dus met de feitelijke metingen begon, maakte hij al een schifting tussen 

                                                 
585 Sponenberg 2009, pag. 157. 
586 Sponenberg 2009, pag. 41. 
587 Vetulani 1925, pag.218. 
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oriëntaalse en occidentaalse paarden. Na de overige tien schedels uitvoerig te hebben 
opgemeten kwam hij uiteindelijk tot de conclusie dat de door hem onderzochte populatie 
koniks “op ondubbelzinnige wijze” (“in unzweideutiger Weise”) tot de groep van de 
oriëntaalse paarden bleek te behoren. Dit is niet verwonderlijk gezien de voorselectie, die hij 
had gemaakt. Toen hij in 1928 en 1929 wederom publiceerde over een inmiddels tot 20 
aangevuld aantal schedels, verschilde zijn werkwijze niet veel van de eerder gevolgde. Ook 
toen heeft hij uiteindelijk nog twee van de opgemeten schedels geschrapt, aangezien deze hem 
als zeer “atypisch” (“untypisch”) opvielen. Ze vertoonden “een duidelijk grotere bijmenging 
van kenmerken van zware koudbloedpaarden” (“eine deutlich größere Beimischung der 
Merkmale der schweren kaltblütigen Pferde”)588. 
 Een ander voorbeeld van zijn tamelijk subjectieve manier van werken betreft de twee 
paardenschedels waarover Hilzheimer in 1923 publiceerde. Deze schedels waren afkomstig 
van een opgegraven nederzetting in Lossow (Oost-Duitsland), daterend uit de 8e tot 7e eeuw 
v.C., de vroege ijzertijd. De verschillen tussen de twee, goed meetbare schedels waren zo 
groot, dat Hilzheimer concludeerde dat er destijds al twee (gedomesticeerde) paardenrassen 
aanwezig waren, een occidentaals en een oriëntaals ras589. De ene schedel was namelijk 
relatief kort en breed (oriëntaals), de ander relatief lang en smal (occidentaals), respectievelijk 
Lossow 1 en Lossow 2.  In zijn publicatie uit 1929 gebruikte Vetulani alleen de schedel 
Lossow 1, ter vergelijking met de door Tscherski gemeten tarpanschedels. Op grond van deze 
vergelijking kwam Vetulani tot de conclusie dat de schedel Lossow 1 van een oorspronkelijke 
steppetarpan was. Hij rangschikte hem onder Equus gmelini. De schedel Lossow 2 negeerde 
hij waarschijnlijk omdat deze in het geheel niet op de tarpans van Tscherski leek. Ook een 
enkele prehistorische paardenschedel uit Krakau en één uit het Romeinse fort Newstead (bij 
Melrose, Engeland) werden door Vetulani tot de steppetarpan respectievelijk de bostarpan 
gerekend. Hij deed dit uitsluitend vanwege de door hem geconstateerde gelijkenis met de 
tarpanschedels van Tscherski590. Vetulani heeft kennelijk niet bedacht dat het mogelijk om 
afzonderlijke (gedomesticeerde) paardenrassen ging of om verschillen tussen individuele 
paarden. 
 De ‘Differentialdiagnose’van Czekanowski, die Vetulani gebruikte om aan te tonen 
dat de biłgorajkoniks tot de ‘steppetarpans’ en de ‘bostarpans’ behoren, ondervond vanaf het 
begin kritiek. Deze kwam van vakgenoten van Czekanowski, namelijk S. Poniatowski en E. 
Stołyhwo591. De critici wezen erop dat de resultaten van deze methode sterk afhingen van de 
keuze van de te meten kenmerken en van de eenheden waarin deze vermeld werden 
(lengtematen, booggraden, procenten). Als de ongelijkheid van die eenheden niet in acht werd 
genomen, zouden sommige kenmerken meer gewicht in de schaal kunnen leggen dan andere.  
Schwidetzky (1935b) gaf ter illustratie een voorbeeld van een vergelijking van mediterrane 
schedels met Noord-Europese schedels, op grond van de ‘Differentialdiagnose’ van 
Czekanowski. Hieruit bleek dat de methode van Czekanowski geen onderscheid wist te 
maken tussen rasverschillen en geslachtsverschillen592. Onder druk van de kritiek ging 
Czekanowski aan het eind van de jaren ’20 over op een aangepaste methode, die deels 
gebaseerd was op het werk van de Engelse statisticus K. Pearson593. Maakte hij bij zijn eerste 
methode gebruik van (hoofdzakelijk) lengte- en breedtemetingen, in de aangepaste methode 
gebruikte hij (hoofdzakelijk) indices594. Ook in de aangepaste methode bleef het, volgens 
                                                 
588 Vetulani 1928, pag. 393. 
589 Hilzheimer 1923, pag. 21. 
590 Vetulani 1929, pag. 22. 
591 Schwidetzky 1935a, pag. 136-145. 
592 Schwidetzky 1935b, pag. 317. 
593 Schwidetzky 1935a, pag. 138. 
594 Indices zijn in dit geval de verhoudingen tussen verschillende (schedel)kenmerken, uitgedrukt in procenten. 
In de aangepaste methode (‘Methode der Ähnlichkeitskoeffiziente’) werden niet de verschillen tussen de 
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critici, de vraag of de ene index niet meer gewicht in de schaal legde dan de andere. In de 
moderne antropologie worden beide methoden tegenwoordig niet meer gebruikt, maar zijn ze 
vervangen door andere595. 
 
Juist in de periode waarin Czekanowski bezig was zijn ‘Differentialdiagnose’ aan te passen, 
publiceerde Vetulani in 1928 en 1929 over zijn metingen aan de schedels van biłgorajkoniks, 
op basis van de oorspronkelijke versie van Czekanowski’s methode uit 1909. Vetulani 
vergeleek in zijn onderzoek de diverse maten van de 20 schedels onderling én met de maten 
van de door Tscherski opgemeten schedels van de Taurische en de chersontarpan. Die maten 
verwerkte hij volgens een hiervoor al uiteengezette dubieuze werkwijze met behulp van de 
methode van Czekanowski in een diagram. Omdat de twee tarpanschedels van Tscherski in de 
ene groep vielen, bestempelde hij deze groep tot die van het type ‘steppetarpan’, om 
vervolgens de andere groep die van het type ‘bostarpan’ te noemen. Op zich lijkt de eerste 
constatering nog logisch, maar waarom de tweede groep dan die van de bostarpans is, is 
minder duidelijk. Vetulani was al eerder tot de conclusie gekomen dat de biłgorajkonik van 
het tarpantype was en een ‘oervorm van het paard’ voorstelde596. De stap om de paarden in de 
tweede groep ‘bostarpans’ te noemen was zodoende makkelijk gezet. Hoewel hij dus twee 
ondersoorten van de tarpan onderscheidde, heeft hij echter nooit duidelijk gemaakt wat 
precies de morfologische verschillen tussen die twee waren. Hij vermeldde hooguit dat de 
bostarpan zich, in tegenstelling tot de steppetarpan, aan een leven in het beboste Europa had 
aangepast. 
 De differentiaalmethode van Czekanowski voor het onderzoek van paardenschedels is 
eveneens door Prawocheński597 & Sliżyński (1931) gebruikt. Zij deden dit om een in een 
prehistorische grafheuvel gevonden (verbrande) paardenschedel te kunnen vergelijken. De 
auteurs vergeleken deze schedel met die van het przewalskipaard, de biłgorajkoniks van 
Vetulani, de tarpans van Tscherski en nog zeven paardenrassen en -vindplaatsen. Uit deze 
vergelijking bleek, volgens de onderzoekers, dat de Taurische en de chersontarpan veel meer 
op het Poolse paardenras hucuł leken dan op de biłgorajkoniks van Vetulani. Waarschijnlijk is 
dit mede de reden geweest dat Vetulani Prawocheński als een van zijn critici beschouwde. 
Tegen het onderzoek van Prawocheński & Sliżyński kan overigens aangevoerd worden dat ze 
voor sommige paardenrassen en –herkomsten slechts een of twee schedels gebruikten. 
Bovendien kan een verbrande schedel, vanwege mogelijke vervormingen, niet gebruikt 
worden als vergelijkingsmateriaal. 
 Ook Lundholm had kritiek op de uitwerking van de door Vetulani toegepaste 
differentiaalmethode van Czekanowski598. Volgens Lundholm legden bij deze methode, op de 
manier waarop Vetulani die gebruikte, schedelkenmerken met een grote variatiebreedte meer 
gewicht in de schaal dan andere. Daardoor overheersen deze sterk en geven ze een vertekend 
beeld. Een andere zwakte van de methode zou zijn dat bij de grafische weergave van de 
meetgegevens niet de absolute verschillen tussen de schedels tot uitdrukking komen, maar de 
relatieve. Zo kan een zeer afwijkende schedel toch schijnbaar overeenkomen met andere. Op 

                                                                                                                                                         
kenmerken van twee individuen bepaald, maar de richting van hun verschuiving ten opzichte van het 
groepsgemiddelde, en de relatieve grootteverhouding van die verschuiving.(Schwidetzky 1935, pag. 139). 
595 Schwidetzky 1988, pag. 96, 97. 
596 Vetulani 1925, pag. 248. 
597 Roman Prawocheński was hoogleraar aan de Jagiellonen-Universiteit in Krakau en hield zich bezig met de 
fokkerij van huisdieren, met name paarden. Prawocheński (1928, 1931, 1934) heeft zich diverse malen 
laatdunkend en negatief uitgelaten over de experimenten van Vetulani. Daarnaast stond hij een veel modernere 
fok van paarden voor dan Vetulani. Prawocheński was voorstander van kunstmatige inseminatie en toepassing 
van endocrinologisch onderzoek. Hij zou in de Tweede Wereldoorlog, bij afwezigheid van Vetulani, een 
belangrijke rol spelen bij het selecteren en fokken van koniks, buiten Białowieża. 
598 Lundholm 1949, pag. 109-111. 
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zich kon, volgens Lundholm, de methode van Czekanowski wel gebruikt worden, maar dan 
met de nodige aanpassingen. Lundholm bewerkte de gegevens van Vetulani op een 
gewijzigde manier met de methode van Czekanowski. Op die manier kon hij evenwel niet de 
onderscheiding in twee groepen (‘steppetarpan en bostarpan’) vaststellen, die Vetulani 
gevonden meende te hebben. 
 
Skorkowski599 wees erop dat Vetulani een kunstgreep toepaste om de maten van de tien 
kenmerken van de schedels van zijn biłgorajkoniks te kunnen vergelijken met de door 
Tscherski gegeven maten600. Om zijn biłgorajkoniks goed met de tarpans van Tscherski te 
kunnen vergelijken, wilde Vetulani daarbij namelijk ook de lengte van het cerebrale deel van 
de schedel en die van het faciale deel betrekken. Omdat Tscherski die twee kenmerken niet 
had gemeten, heeft Vetulani ze zelf aangevuld. Hij deed dit met de gemiddelden van de 
genoemde kenmerken van een groep van acht paarden, die volgens Adametz ook tot de 
‘tarpangroep’ behoorden. Adametz sprak zelfs van ‘de tarpan’, als hij het over deze groep 
had. Deze acht paarden bestonden uit twee Arabische paarden (volgens Adametz 
“nakomelingen van de tarpan” (“Tarpan-Abkömmlinge”)), drie Veglia ponies601, twee 
Bosnische paarden en een Poolse konik602. Door de twee bij de Tscherski-tarpans ontbrekende 
gegevens aan te vullen met de gemiddelden van die van (geheel) andere paarden, creëerde 
Vetulani, volgens Skorkowski, in feite een ‘fictief’ paard603. Dit was statistisch gezien een 
verwerpelijke methode. Paarden van geheel verschillende rassen werden hierdoor als het ware 
tot één ras (of soort) gemaakt. Skorkowski herhaalde het experiment met alleen de schedels 
van de mannelijke dieren onder de biłgorajkoniks, om zo de mogelijke invloed van 
geslachtsdimorfie te vermijden, en met weglating van de door Tscherski opgemeten 
tarpanschedels. Op die manier kwam hij zelf tot een indeling in vier groepen in plaats van 
twee (zie Afb. 16). Verder moet nog in herinnering geroepen worden wat al eerder is 
geconstateerd. Er werd namelijk vastgesteld dat de status van de Taurische tarpan en de 
chersontarpan dermate dubieus te noemen is, dat deze eerder als verwilderde paarden dienen 
te worden beschouwd dan als wilde. Ook het op jonge leeftijd gecastreerd worden, wat in elk 
geval van de chersontarpan bekend is, en het lang in gevangenschap leven kunnen invloed 
hebben op de afmetingen van de schedel (Herre 1939).  
 Antonius reageerde negatief op de kritiek van Skorkowski door te stellen dat het om 
“het overschatten van een diagram” (“Überschätzung eines Diagrammes”) ging. Dit laat 
volgens Antonius zien wat ervan komt, “als men een zuiver biologische vraag met zuiver 

                                                 
599 Edward Skorkowski had zelf veel onderzoek aan (met name Arabische) paarden gedaan en daarover 
gepubliceerd.  
600 Skorkowski 1934, pag. 200-202. 
601 Dit is een tegenwoordig niet meer bestaand ponyras, afkomstig van het eiland Veglia (tegenwoordig Krk), 
gelegen voor de Kroatische kust. Van een van de schedels van deze drie Veglia pony’s vermeldde Adametz nog, 
dat het opmerkelijk was dat deze zowel kenmerken van oriëntaalse als van occidentaalse paarden bezat 
(Adametz 1922, pag. 19).  
602 Adametz 1922, pag. 14, 15. 
603 Dit fictieve paard zou dan de (gemiddelde) kenmerken hebben gehad van tien, onderling sterk verschillende 
individuen, namelijk de Taurische tarpan, de chersontarpan en acht gedomesticeerde paarden. Deze laatste acht 
waren er door Vetulani bij betrokken, vanwege het feit dat Adametz ze als tarpans beschouwde. Adametz 
beschouwde ze als zodanig, omdat hij ten eerste vond dat ze tot de oriëntaalse paarden behoorden en ten tweede 
omdat hij bij het opmeten van twee kenmerken van hun schedel geconstateerd had dat ze in die kenmerken op 
elkaar leken. Deze twee kenmerken waren de herseninhoud en de verhouding van de herseninhoud ten opzichte 
van de schedellengte (basilaire lengte) (Adametz 1922, pag. 14 en 15). Adametz voegde er overigens nog aan toe 
dat de twee Arabische paarden, wat betreft dat laatste kenmerk, afwijkend waren van de overige zes. 
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mathematische methoden behandelt” 604. Impliciet kan de kritiek van Antonius in feite ook 
opgevat worden als kritiek op de werkwijze van Vetulani. 
 

 
Afb. 16.  Het diagram dat Skorkowski (1934, pag. 201) volgens de differentiaalmethode van 
Czekanowski samenstelde aan de hand van de twaalf mannelijke paardenschedels uit het 
meetexperiment van Vetulani (1928, pag. 390). Volgens Skorkowski konden er vier groepen 
onderscheiden worden (vierkanten, met een dunne zwarte streep omtrokken) 
  
Herre’s kritiek richtte zich deels op de individuele meningen van Vetulani, Adametz en 
Antonius, ten aanzien van de vorm van de schedel van paarden die door hen tot de ‘tarpans’ 
werden gerekend. Deels ook bekritiseerde hij het gemak waarmee, en de onwetenschappelijke 
wijze waarop, Vetulani ‘steppetarpan’ en ‘bostarpan’ van elkaar en andere paardentypen 
onderscheidde. 
 Hoewel Vetulani, Adametz en Antonius geregeld naar elkaar en Tscherski verwezen, 
zijn hun opvattingen omtrent de vorm van de schedel van de tarpan niet altijd even duidelijk. 
Zo omschreef Vetulani605 het snuitgedeelte van de tarpan als een “lage neus met schuin 
oplopende zijkanten” (“niedrige Nase mit schräg ansteigender Stellung ihrer Seitenwände”). 
Antonius606 noemde dit gedeelte “hoog en krachtig” (“hoch und kräftig”). Wat betreft de 
breedte van het voorhoofd, zeiden Adametz607 en Vetulani608 dat deze “breed” (“breit”) was. 

                                                 
604 Antonius 1936a, pag. 362: “…wenn man eine rein biologische Frage nach rein mathematischen Methoden 
angeht“. 
605 Vetulani 1925, pag. 248. 
606 Antonius 1912, pag. 514. 
607 Adametz 1926, pag. 23. 
608 Vetulani 1925, pag. 248. 
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Antonius noemde hem “tamelijk breed” (“ziemlich breit”), terwijl Tscherski609 van die van de 
Taurische en de chersontarpan vermeldde dat deze “van gemiddelde breedte” (“mittelstirnig”) 
was. Toen er ter beoordeling van de vermelde tarpankenmerken foto’s van vermeende 
tarpanschedels bij werden betrokken, werd het er volgens Herre niet duidelijker op. Herre610 
toonde foto’s, waarop een aantal van die schedels te zien is. Het zijn die van koniks van het 
type steppetarpan en het type bostarpan (beide door Vetulani gepubliceerd), de schedel van 
het paard Lossow 1, een schedel van een przewalskipaard en de schedel van de Taurische 
tarpan (‘Originaltarpan’), bewaard in St. Petersburg. De laatste was overgenomen uit 
Adametz (1926)611(zie Afb. 17 en 18).  

                                                 
609 Tscherski 1892, pag. 314. 
610 Herre 1939, pag. 347, 348. 
611 Adametz 1926, 23, 24. 
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Afb. 17.  Vergelijking van vier paardenschedels in zijaanzicht. Van boven naar beneden: de schedel 
van het paard Lossow 1, de schedel van de Taurische tarpan uit St. Petersburg (“Originaltarpan”), de 
schedel van een Poolse konik van het type ‘bostarpan’ (volgens Vetulani) en die van een Poolse konik 
van het type ‘steppetarpan’ (volgens Vetulani) (in Herre 1939, pag.347). 
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Afb. 18.  Vergelijking van vier paardenschedels in vooraanzicht. Van boven naar beneden: de schedel 
van een przewalskipaard, de schedel van de Taurische tarpan (‘Originaltarpan’), de schedel van een 
Poolse konik van het type ‘bostarpan’ (volgens Vetulani) en die van een Poolse konik van het type 
‘steppetarpan’ (volgens Vetulani) (in Herre 1939, pag.348). 
 
 
Van het door Vetulani612 geclaimde tarpankenmerk van de boven het voorhoofd uitstekende 
oogkasranden is bij de Taurische tarpan en de beide koniks niets te zien. Het paard Lossow 1 
benaderdt dit kenmerk nog het meest. De voor de tarpan geclaimde concave profiellijn is 
alleen bij de konik van het type bostarpan te onderkennen. De andere konik en de Taurische 
tarpan hebben een rechte profiellijn613. Evenzo was de als tarpankenmerk geclaimde 
koepelvorm van het schedeldak volgens Herre noch bij de koniks noch bij Taurische tarpan te 

                                                 
612 Vetulani 1925, pag. 248. 
613 Tscherski (1892, pag. 313, 314) schreef over de door hem opgemeten Taurische en chersontarpan dat de 
profiellijn van de kop van deze paarden enigszins concaaf is, hoewel zeer gering. Bij de chersontarpan bevindt 
zich een nauwelijks merkbare verdieping van 3 mm op de grens van het voorhoofdsbot en het neusbot (ter 
hoogte van de oogkassen). 
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vinden. Bij de schedels in vooraanzicht is te zien dat de relatieve breedten van de schedels en 
de verhouding van de verschillende schedeldelen ten opzichte van elkaar verschillen. 
Opvallend is dat een combinatie van de hier genoemde ‘tarpanschedelkenmerken’ volgens 
Herre alleen bij de schedel van het paard Lossow 1 goed herkenbaar is. Dit paard dateert 
echter uit de vroege ijzertijd, een periode waarin gedomesticeerde paarden al ruimschoots 
aanwezig waren. Destijds kwamen daar ook al paarden voor met verschillende 
schedelvormen. Ook omdat de schedelvorm in het algemeen onderhevig is aan invloed door 
castratie of ouderdom, valt er geen definitieve conclusie te trekken omtrent de status van het 
paard Lossow 1. In de tijd van Herre’s publicatie was nog niet bekend wat er zoal aan 
domesticatiekenmerken te onderkennen viel aan schedels van huispaarden, in vergelijking met 
die van hun wilde voorouders. Ook tegenwoordig is dat feitelijk nog niet bekend. Van het 
holocene Europese wilde paard zijn geen goed meetbare schedels bewaard gebleven (zie 
Benecke 1999 en 2002). Ook van de paarden van de Euraziatische steppen, uit de periode 
vóór de domesticatie van het paard, zijn geen volledige, goed meetbare schedels beschikbaar. 
Ze zijn te gefragmenteerd en te slecht geconserveerd om er een goed beeld van te kunnen 
vormen614. 
  
Om toch aan de weet te komen of er in een populatie wilde paarden variatie in 
schedelkenmerken voorkomt, en zo ja in welke mate, kan het nuttig zijn dit bij het 
przewalskipaard na te gaan. Tscherski (1892) had slechts de beschikking over één schedel van 
een przewalskipaard, namelijk die welke in 1878 door Przewalski uit Azië meegenomen was. 
Dit was van een 1½ - tot 2-jarig paard, dat nog een volledig melkgebit bezat. Hoewel 
Tscherski hier diverse metingen aan verrichtte en deze met die van andere paardenschedels 
vergeleek, kon dit uiteraard geen goed beeld opleveren van het przewalskipaard in het 
algemeen. In de loop van de jaren ’20 en ’30 kreeg men in Europa de beschikking over steeds 
meer schedels van przewalskipaarden. Hierdoor werd het beeld ervan steeds duidelijker. Voor 
zijn publicatie in 1939 kon Herre zelf beschikken over vier schedels van przewalskipaarden 
(drie volwassen dieren en een veulen). Daarnaast bezat hij de gegevens die Salensky (1907) 
had gepubliceerd over vijf volwassen dieren en vier jonge. De przewalskipaarden die 
Salensky had opgemeten waren in het wild gevangen of gedood. Omdat de maten van die 
waar Herre over beschikte ongeveer in de variatiebreedte van die van Salensky vielen, nam 
Herre aan dat er in die van hem nauwelijks gevangenschapsinvloeden aanwezig waren.  
 Uit dit op zich zelf niet grote aantal schedels werd het volgens Herre al goed duidelijk 
dat er binnen het zuivere przewalskipaard een “niet onaanzienlijke variatiebreedte” (“eine 
nicht unbeträchtliche Variationsbreite”) aan schedelkenmerken bestaat. De onderzochte 
paarden waren, wat betreft voorhoofdsbreedte, overwegend tot het type “breitstirnig” te 
rekenen. Verder kon het schedeldak meer of minder gewelfd zijn en kon de profiellijn van de 
schedel sterk variëren. Ter hoogte van de oogkassen kon het voorhoofd óf nauwelijks verdiept 
zijn óf sterk verdiept, of de verdieping bevond zich meer richting de neus. De profiellijn kon 
dus vrijwel recht zijn of sterk golvend. Ook varieerden de vorm van de neus, de vorm van de 
oogkassen, die van de boven- en onderkaak en enkele andere kenmerken. Van een aantal 
kenmerken kon met zekerheid aangetoond worden dat ze erfelijk waren, aangezien ze ook bij 
nakomelingen werden geconstateerd. Op deze manier werd het duidelijk dat er binnen het 
przewalskipaard, als soort, paarden kunnen worden gevonden met duidelijke individuele 
kenmerken. Omdat het onderzochte materiaal gering was, kon nog geen beeld verkregen 
worden van de totale variatiebreedte aan kenmerken.  
 Al eerder had Antonius (in 1928; geciteerd door Herre615) naar eigen zeggen, 
geconstateerd dat kleurvarianten bij het przewalskipaard overeenkwamen met verschillen in 
                                                 
614 M.A. Levine en S.L. Olsen, 2010, beide in litt. 
615 Herre 1939, pag.346. 
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schedelkenmerken. Lichte exemplaren zouden een kort snuitgedeelte hebben met een rechte 
profiellijn, en donkere exemplaren een langere schedel met in het snuitgedeelte een convex 
profiel. Antonius gaf hiermee impliciet aan dat er binnen de soort duidelijke individuele 
verschillen in schedelvorm kunnen voorkomen. Vetulani zelf was in 1939 zeer verbaasd over 
de resultaten van een studie door E. Bourdelle van grotschilderingen van pleistocene paarden 
in Zuid-Frankrijk, waarin gerelateerd werd aan waarnemingen aan przewalskipaarden. Hieruit 
bleek namelijk dat de kenmerken van de pleistocene paarden overeenkwamen met die van 
przewalskipaarden. Bovendien bleek, dat de paarden in beide groepen onderling “in de vorm 
van de kop tamelijk grote verschillen lieten zien” (“…in der Kopfform ziemlich große 
Unterschiede aufweisen”). Vetulani constateerde dat een deel van de przewalskipaarden een 
relatief grote kop had met een convexe profiellijn. Een ander deel had een relatief kleine kop 
met een duidelijk zichtbaar concaaf profiel616. Ook waren er dieren met een recht profiel. De 
onder de pleistocene paarden voorkomende dieren met het ‘tarpankenmerk’ van het concave 
profiel herkende Vetulani als exemplaren van de steppetarpan en de bostarpan. Dat er ook 
onder przewalskipaarden individuen waren met een concaaf profiel617 verklaarde Vetulani 
met het argument dat, kennelijk door kruisingen van przewalskipaarden met steppetarpans, dit 
‘typische’ tarpankenmerk in de populatie van przewalskipaarden terecht was gekomen (zie 
Afb. 19). In plaats van te twijfelen aan zijn theorie over het uiterlijk van de tarpan, zag 
Vetulani er dus juist een bevestiging in.  
 

 
 
Afb. 19. Afbeelding van een przewalskipaard, door E. Bourdelle in 1938 gepubliceerd en 
overgenomen door Vetulani (1939, pag. 238). Vetulani liet de afbeelding zien om aan te tonen dat er 
onder przewalskipaarden individuen met ‘tarpanbloed’ voorkwamen. De concave profiellijn van de 
kop van dit przewalskipaard moest duiden op inkruising met ‘tarpans’. Volgens Vetulani was dit 
namelijk een typisch tarpankenmerk.  

                                                 
616 Vetulani 1939, pag. 232: “Während ein Teil dieser Przewalskipferde sich durch einen großen und in der 
Profillinie gebogenen konvexen Kopf auszeichnet, ist bei anderen der Kopf relativ klein mit eingedrücktem und 
schon deutlich sichtbarem konkaven Profil”. (“Terwijl een deel van deze przewalskipaarden zich door een grote 
en in de profiellijn convexe kop kenmerkt, is bij anderen de kop relatief klein met een ingedrukt en al duidelijk 
zichtbaar concaaf profiel”).  
617 Toen Vetulani in 1938 op bezoek was bij Herre op de Universiteit van Halle an der Saale (Duitsland), toonde 
Herre hem een van de door hem beschreven przewalskipaardenschedels. Deze schedel vertoonde een concave 
profiellijn. Vetulani was hierover zó verbaasd, dat hij de authenticiteit van de schedel betwijfelde (Vetulani 
1939, pag. 236, 237; Herre 1939, pag. 357). 
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Uit onderzoek gedaan aan paardenschedels en uit genetisch onderzoek komt naar voren dat 
het gedomesticeerde paard is ontstaan uit een of meer ondersoorten van een paardenpopulatie 
waartoe ook de ondersoort ‘przewalskipaard’ behoort618. Daaruit volgt dat ook het huispaard 
nauw verwant is aan het przewalskipaard. Nadat het paard gedomesticeerd was, heeft er niet 
alleen een sterke uitsplitsing van bijvoorbeeld vachtkleuren en schofthoogtes plaatsgevonden. 
Ook het optreden van opeenvolgende mutaties en het selecteren door de mens daarin leverden 
een veelheid aan schedelvormen op. Zoals we hiervoor gezien hebben, heeft Vetulani zich 
sterk geconcentreerd op bepaalde kenmerken, waarvan hij vond dat deze wezenlijk en uniek 
waren voor de steppetarpan en de bostarpan. Hij besefte daarbij niet dat deze kenmerken ook 
(nog) te vinden zijn bij een verwante (natuurlijke) ondersoort als het przewalskipaard. 
Domesticatie zorgde er voor dat er bij huispaardenrassen totaal nieuwe kenmerken (bv. 
speciale vachtkleuren en lichaamsgrootten) ontstonden, die vervolgens door de mens in stand 
gehouden werden. Desondanks zijn ook nu nog soms de ‘oude’ kenmerken van de wilde 
voorouder in het huispaard terug te vinden, tezamen met nieuw verworvene.  
 Met ogenschijnlijk gemak dichtte Vetulani een grote gelijkenis met de biłgorajkoniks 
toe aan uiteenlopende, onderling nogal verschillende paardenrassen als Lofotenpaarden, 
IJslandse paarden, Veglia ponies, Arabische paarden en Bosnische paarden. Dit valt moeilijk 
te rijmen met het feit dat hij aan de hand van enkele vaak minieme kenmerken, op grond van 
een gering aantal schedels, een nieuwe ondersoort als de ‘bostarpan’ afscheidde. Dit ondanks 
het feit, dat diezelfde kenmerken ook te vinden zijn binnen de variatiebreedte van een andere 
(verwante) ondersoort, zoals het przewalskipaard. Vetulani’s gedrevenheid en starheid om aan 
zijn in de jaren ’20 ontwikkelde theorie vast te houden, lijken hem ongevoelig gemaakt te 
hebben voor reële kritiek en nuchtere feiten. Niet gehinderd door of inhoudelijk ingaand op 
deze kritieken619, zette Vetulani zijn experimenten voort. In 1938 schreef hij:   
 “Met uitzondering van enkele kritische of zelfs wrevelige geluiden van tegenstanders van mijn 
 opvattingen over de Poolse konik en het bostarpanvraagstuk (zie Prawocheński of 
 Skorkowski) vindt de beschreven poging de Midden- en Noordeuropese bostarpan in het 
 Oerwoud van Białowieża terug te fokken, welke vooral wetenschappelijke doeleinden dienen 
 zal, levendige en gunstige weerklank in gezaghebbende, zowel Poolse, als ook buitenlandse 
 wetenschappelijke kringen620”.621  
 
In Tabel 7 worden de verschillende kritieken kort samengevat, in volgorde van behandeling in 
de tekst: 
 
 
Algemeen 

 
1. Vetulani ging bewust op zoek naar de oriëntaalse paarden onder de 
biłgorajkoniks, omdat Adametz en Antonius vonden dat de Russische tarpans 
van het oriëntaalse paardentype waren. Nadat Vetulani de occidentaalse typen 
onder de konikschedels had verwijderd, kwam hij tot de conclusie dat de 

                                                 
618 Nobis 1971, Benecke 2006a, Forsten 1988, Guthrie & Stoker 1990, Kavar & Dovč 2008, Vilá et al. 2001. 
619 De kritiek die Skorkowski had geleverd werd door Vetulani eenvoudigweg afgedaan als “hippologische 
beuzelarij” (“hippologische Spielerei”)(Vetulani 1939, pag. 235). 
620 Met de Poolse wetenschappelijke kringen, die hij hier opvoerde, bedoelde Vetulani de uiversiteiten van 
Krakau en Poznań en de Poolse Academie van Wetenschappen (Polska Akademia Umiejętności). Van personen 
bij die (Poolse) instituties, die hem theoretisch ondersteunden, noemde hij nooit de naam. Wél van buitenlandse 
(namelijk Oostenrijkse) wetenschappers, zoals Adametz, Antonius en Abel. 
621 Vetulani 1938, pag. 295, 298: “Mit Ausnamhme vereinzelter kritischer oder sogar unwilliger Stimmen von 
Gegnern meiner Ansichten über den polnischen Konik und das Waldtarpanproblem (vgl. Prawocheński oder 
Skorkowski) findet der beschriebene Versuch der Rückzüchtung des mittel- und nordeuropäischen Waldtarpanes 
im Urwalde zu Białowieża, welcher vor allem wissenschaftlichen Zwecken dienen soll, einen lebhaften und 
günstigen Widerhall in autoritativen, sowohl polnischen, als auch ausländischen wissenschaftlichen Kreisen“. 



 177

biłgorajkoniks tot de oriëntaalse paarden behoren, hetgeen te verwachten was 
na de voorselectie. 
2. Vetulani ging onvoorwaardelijk uit van het oorspronkelijk wilde karakter 
van de Taurische en de chersontarpan. 
3. Van de twee ijzertijdschedels uit Lossow gebruikte Vetulani er maar één, 
omdat die door zijn oriëntaalse kenmerken op de tarpans van Tscherski zou 
lijken. Deze beschouwde hij dan ook als een steppetarpan. De ander leek er in 
het geheel niet op. Een schedel uit de Romeinse tijd uit Engeland werd door 
Vetulani op grond van zijn kenmerken tot de bostarpans gerekend. Vanaf het 
Midden-Mesolithicum leefden er echter al geen wilde paarden meer in 
Engeland. 
4. Vetulani onderscheidde aan de hand van de differentiaalmethode van 
Czekanowski (zie Afb. 15) op onduidelijke gronden twee groepen, die hij 
steppetarpans en bostarpans noemde. Hij gaf bovendien niet aan wat de 
verschillen in schedelbouw tussen deze twee waren. 
5. De door Vetulani gebruikte ‘Differentialdiagnose’ van Czekanowski 
ondervond veel kritiek van vakgenoten van Czekanowski. Eind jaren ’20 
paste Czekanowski zijn methode daarom aan. Vetulani had nog met de 
verouderde versie gewerkt. 
 

 
Prawocheński 
& Sliżyński 
(1931) 

 
Deze auteurs constateerden, eveneens op grond van de differentiaalmethode 
van Czekanowski, dat de tarpans van Tscherski veel meer op het Poolse 
paardenras ‘hucuł’ leken dan op de biłgorajkoniks, die Vetulani had 
opgemeten. 
 

 
Lundholm (1949) 

 
Volgens deze auteur gebruikte Vetulani de differentiaalmethode van 
Czekanowski verkeerd. Sommige schedelkenmerken zouden meer gewicht in 
de schaal leggen dan andere. In het vergelijkingsdiagram kwamen daardoor 
meer de relatieve verschillen tot uiting dan de absolute. In een aangepaste 
vorm van de differentiaalmethode van Czekanowski vond Lundholm niet de 
indeling in twee groepen zoals Vetulani die vond.  
 

 
Skorkowski (1934) 

 
1. Vetulani vulde de bij de tarpans van Tscherski ontbrekende meetgegevens 
aan met het gemiddelde van die van acht paarden, behorende tot vier 
onderling verschillende paardenrassen. Adametz had deze paardenrassen op 
dubieuze wijze tot ‘tarpans’ bestempeld. Door niet-verwante paarden samen 
tot één ras te verklaren, had Vetulani in feite een ‘fictief’ paard gecreëerd. 
2. Toen Skorkowski het experiment, met weglating van de ‘tarpan’-gegevens, 
met alleen de mannelijke schedels herhaalde, om geslachtsinvloeden te 
vermijden, verkreeg hij een indeling in vier groepen in plaats van twee.  
 

 
Herre (1939) 

 
1. Herre constateerde dat Vetulani, Adametz en Antonius het onderling niet 
eens waren over het uiterlijk van de oorspronkelijke tarpan. Bovendien vond 
hij dat de door Vetulani geclaimde tarpankenmerken op foto’s niet goed bij de 
Taurische tarpan en de koniks waren te herkennen.  
2. Ook bij een natuurlijke soort als het przewalskipaard bestaat er een niet 
onaanzienlijke variatiebreedte in schedelkenmerken. Ook Antonius was daar 
al achter gekomen.  
3. Kenmerken, op grond waarvan Vetulani ondersoorten als de steppetarpan 
en de bostarpan meende te kunnen onderscheiden, vallen binnen de 
variatiebreedte van het przewalskipaard. ‘Typische’ tarpankenmerken bleken 
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niet te vinden.  
4. Vetulani heeft zich te veel laten leiden door de resultaten van de door 
Tscherski gedane metingen aan tarpanschedels en de vage aannames van 
Adametz en Antonius. 
 

 
Tabel 7. Korte samenvatting van de punten van kritiek op de schedelmetingen van Vetulani, in de 
volgorde zoals in de tekst behandeld. Voor nadere uitleg wordt naar de tekst verwezen. 
 
4.6  Het terugfokexperiment van Vetulani, na 1952 
 
4.6.1  De overgangsperiode 1952-1955 
 Na de dood van Vetulani onderging het terugfokexperiment een ingrijpende 
verandering. De tegenstanders van Vetulani, die tussen 1944 en 1952 voortdurend hadden 
geprobeerd zijn experiment te ondermijnen, hetgeen door hem steeds kon worden weerstaan, 
begonnen zich na zijn dood krachtiger te roeren. Wat dat betreft kwam de dood van Vetulani 
voor sommigen als geroepen. Maciej Czarnowski (1957)622 schreef hierover in een, nooit 
gepubliceerd, overzichtsartikel voor het sociaal-politieke tijdschrift Po Prostu623. Hij 
memoreerde dat ‘enkele personen’, waarvan hij de naam niet waard vond om te noemen, in 
die tijd een actie begonnen om de naam en het werk van Vetulani in diskrediet te brengen. 
Deze personen behoorden tot wat hij noemde “de zogenaamde ‘wetenschappelijke wereld’ “ 
en “de zogenaamde ‘ambtelijke macht in onze gebureaucratiseerde staatsmachine’“624 Het 
was volgens Czarnowski niet moeilijk de reden voor deze actie na te gaan. Afgunst en haat 
vanwege de ‘successen’ van Vetulani zouden zeker de belangrijkste rol hebben gespeeld. De 
tegenstanders begonnen hun verwijten door er op aan te dringen het aantal koniks te 
verminderen, omdat ze het fokproject in Białowieża te kostbaar vonden625. Een ander verwijt 
was dat ze de theorie en de fokkerij van Vetulani een “waanidee” (“chyź”) vonden, en dat er 
nergens ter wereld ooit een wild bospaard had bestaan. Men beweerde dat zelfs àls het 
Vetulani was gelukt een dier te fokken met alle kenmerken van de tarpan, dat dat dan geen 

                                                 
622 Maciej Czarnowski was hoogleraar Bosbouw aan de Jagiellonen-Universiteit in Krakau en betrokken bij het 
beheer van het konik-fokreservaat in Białowieża. Hij was Vetulani goed gezind. Het nooit gepubliceerde artikel, 
dat hij in 1957 schreef, luidde: “Jak u nas wymierają rzadkie zwierzęta i prawdziwi uczeni. (“Hoe bij ons 
zeldzame dieren en echte geleerden uitsterven”). Dit artikel bevindt zich in het Archiwum Tadeusza Vetulaniego 
in Poznań, Polen. 
623 In een brief, gedateerd op 6 juli 1957, schreef Czarnowski aan Maria Vetulani, de echtgenote van Tadeusz 
Vetulani, dat hij het artikel enkele maanden daarvoor had opgestuurd aan Po Prostu (“Eenvoudigweg”) en aan 
een lid van de Sejm. Recentelijk was hij er echter achter gekomen dat dit tijdschrift een “vermomde wachtpost” 
(“zamaskowana placówka”) was van Gomułka, secretaris-generaal van de Poolse Verenigde Arbeiderspartij. Het 
tijdschrift werd in datzelfde jaar opgeheven. In het artikel uitte Czarnowski veel kritiek op het regeringsbeleid 
rond de koniks, en ook rond de wisenten. Deze brief bevindt zich in het Archiwum Tadeusza Vetulaniego in 
Poznań, Polen. 
624 “…do tak zwanego ‘świata naukowego’ ”, en “tak zwanym ‘czynnikiem oficialnym’ w naszej 
zbiurokratyzowanej maszynie państwowej”. 
625 Czarnowski 1957, pag. 2: “Nie trudno dociec, co mogło być przyczyną niechęci dzisiaj ‘decydujących 
czynników’ do Vetulaniego. Zazdrość, zawiść, bo wszak w tym czasie po raz drugi akcja Vetulaniego, 
uwieńczona pierwszymi sukcesami, napewno odegrała tu najważniejszą rolę”….”Akcja przeciw Vetulaniem 
zaczęła się więc od wykazywania kosztowności imprezy, zmuszania Vetulaniego do zmnejszania ilości koników 
itd.” 
(“Het is niet moeilijk na te gaan wat de reden kon zijn van de onwil van de ‘leidende krachten’ tegenwoordig 
jegens Vetulani. Afgunst en haat speelden hier zeker de belangrijkste rol, want het werk van Vetulani was toch 
maar voor de tweede maal in deze tijd bekroond met belangrijke successen”….”De actie tegen Vetulani begon 
vervolgens met aan te tonen dat het project te duur was, met het dwingen van Vetulani tot het verminderen van 
het aantal koniks etc.”). Getypt manuscript, aanwezig in het Archiwum Tadeusza Vetulaniego, in Poznań, Polen. 
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“dialectische tarpan” (“tarpan dialektyczny”)626 was geweest. Anderen beweerden dat het 
experiment van Vetulani ‘reactionair’ (anti-communistisch) was geweest. De selectie was 
namelijk gedaan zonder de leer van het ‘Mendelisme-Morganisme’627 af te wijzen. Ondanks 
het feit dat Vetulani op basis van deze leer fokte, had hij belangrijke medestanders onder 
Russische wetenschappers, waaronder de al genoemde Gromova.. Hierdoor heeft hij zijn 
experimenten nog betrekkelijk lang kunnen voortzetten. Deze wetenschappers, waarmee hij in 
voortdurend contact stond, wisten kennelijk precies wat nog wél dialectisch was en wat niet. 
Kort na Vetulani’s dood verscheen in het Russische zoölogische tijdschrift Zoologičeskij 
Žurnal nog een artikel van Vetulani over zijn tarpanonderzoek (Vetulani 1952). 
 De leer van Lysenko (zie voetnoot 626) heeft in Polen minder lang standgehouden en 
minder hevig huisgehouden dan in Rusland (Gajewski 1990). In de jaren 1949 tot 1954 werd 
in Polen een grote campagne gevoerd ter invoering en bevordering van het Lysenkoïsme, 
maar al in 1956 werd deze leer officieel verlaten. Feitelijk heeft het Lysenkoïsme de grootste 
schade aangericht in het onderwijs. In de, begin jaren ’50, herziene studieboeken werd de leer 
van Lysenko vastgelegd, wat tot gevolg had dat veel studenten in de ‘Nieuwe Biologie’ 
onderwezen zijn. Tot 1939 stonden het onderwijs en het onderzoek op het gebied van genetica 
en veredeling in Polen op een betrekkelijk hoog peil. De oorlog en de veranderingen als 
gevolg van het communistische regime hebben daarin voor veel schade en vertraging gezorgd. 
Hoewel het Lysenkoïsme door de partijtop gepropageerd werd en veel toonaangevende Poolse 
wetenschappers zich ertoe bekeerden, kwam er in de meeste onderzoeksinstituten weinig van 
terecht. De traditionele methoden van kruising en selectie bleven in het praktische werk 
overheersen. 
 
Al op 1 april 1952 werd het ‘Station voor de Herkenning van Ziekten van Bosdieren’ (Stacja 
Rozpownawcza Chorób Zwierząt Leśnych) in Białowieża stilgelegd. Hierbij kwam de 
veterinaire arts Demiaszkiewicz, die het praktische beheer voerde over het 
konikfokexperiment, op straat te staan. In de herfst van dat jaar liet het Ministerie van 
Bosbouw al de meest waardevolle merries wegvoeren, om ze over heel Polen te verspreiden. 
Ze werden in het vervolg gebruikt als trekpaarden, en een deel van de jonge dieren werd 
verkocht aan, onder andere, circussen628 629. Op deze manier had het fokreservaat van koniks 
feitelijk al opgehouden te bestaan. Tijdens een vergadering op het Ministerie van Landbouw, 

                                                 
626 Onder ‘dialectisch’ werd verstaan ‘ overeenkomend met de Marxistisch-Leninistische leer’. 
627 Met deze naam werd in Oost-Europa aangeduid wat men in de westerse wereld verstaat onder de naam 
‘genetica’. Als tegenhanger hiervan kwam vanaf de jaren ’40 in Rusland de leer van Trofim Lysenko op. De 
definitieve bevestiging ervan vond plaats in 1948. Deze leer, die deels gebaseerd was op het Lamarckisme, hield  
o.a. in dat de eigenschappen en kenmerken van individuele planten of dieren door veranderingen van de 
omgevingsfactoren blijvend zouden kunnen worden veranderd (Lecourt 1977, Gajewski 1990). Lysenko 
ontkende het bestaan van chromosomen en genen en was overtuigd van de generatio spontanea, oftewel het 
ontstaan van levende materie uit dode stof. Op grond van deze leer zouden fantastische resultaten behaald zijn, 
zoals ‘vegetatieve hybridisatie’ (bij enting op een onderstam), de verandering van wintertarwe in zomertarwe 
(door een bepaalde koudebehandeling), de verandering van rogge (een Secale-soort) in Agrostis spicaventi, en de 
creatie van de Penicillium-schimmel uit penicilline. 
Omdat Lysenko zijn leer in overeenstemming wist te brengen met die van het Leninisme, is hij door het 
partijkader steeds gesteund. Later bleken de slechte uitvoering van zijn experimenten (Lysenko haatte statistiek) 
en die van zijn medewerkers (die hun resultaten vervalsten om ontslag of erger te voorkomen) de bron te zijn van 
de onwaarschijnlijke resultaten. Lysenko zou tot halverwege de jaren ’60 een belangrijk stempel drukken op de 
Russische planten- en dierveredeling.. 
628 Czarnowski 1957, pag. 3. Getypt manuscript, aanwezig in het Archiwum Tadeusza Vetulaniego, in Poznań, 
Polen. 
629 Volgens Pruski (1959, pag. 124) werden de paarden overgedragen aan bosbouwscholen, om als werkpaarden 
te dienen. Slechts één hengst (geboren in 1943) en drie merries (geboren in 1952) werden naar het 
onderzoeksinstituut in Popielno afgevoerd (Jezierski & Jaworski 2008, pag. 41). 
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gehouden op 22 mei 1953, werd de beëindiging bevolen van het konikreservaat in Białowieża. 
Czarnowski merkte hier cynisch over op: 
 “Op deze manier wordt er in Polen over wetenschappelijke problemen beslist. Snel en vaardig, 
 zonder onnodig geklets”.630  
Verder merkte hij op dat de hele actie in feite illegaal uitgevoerd was. Bij regeringsbesluit van 
16 december 1947 was namelijk besloten dat het konikreservaat tot het Nationale Park van 
Białowieża behoorde. Alleen de directeur van dat Nationale Park kon beslissen over 
wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van planten en dieren, dus ook wat betreft het 
konikreservaat. Het Ministerie van Landbouw had de actie uitgevoerd, maar het Ministerie 
van Bosbouw, dat tot taak had om de natuurbeschermingswet te handhaven, had daar niets 
tegen gedaan. Ook de ‘Natuurbeschermingsliga’ (Liga Ochrony Przyrody) was kennelijk 
buitenspel gezet. In het jaar 1953, en ook nog in 1954, waren er tevens grote problemen met 
wisenten in diverse Poolse reservaten (Gorce, Pszczyna, Niepołomice), waarbij in die periode 
zelfs 45 % van alle Poolse wisenten was gestorven631. Aan de verwarring rond deze 
sterfgevallen was het te danken dat in het konikreservaat in Białowieża uiteindelijk in totaal 
nog zeven koniks konden achterblijven of konden terugkeren na al weggevoerd te zijn. Deze 
zeven waren dus in 1954 overgebleven van de 40 koniks die kort voor de dood van Vetulani 
in 1952 in het reservaat aanwezig waren632. In zijn brief aan Maria Vetulani, van 6 juli 1957, 
vermeldde Czarnowski nog dat hij, als vervanger van de Hoofdconservator Natuur in die 
periode, Demiaszkiewicz weer in dienst had kunnen nemen. Demiaszkiewicz ging vervolgens 
in Białowieża heimelijk verder met het selecteren en kruisen van de koniks, op de manier 
zoals Vetulani dat destijds ook gedaan had. Kennelijk mocht daar geen ruchtbaarheid aan 
gegeven worden, aangezien zoiets door de autoriteiten eigenlijk niet op prijs gesteld werd. In 
1957 was het aantal koniks in het reservaat al weer tot 14 exemplaren toegenomen.  
 Desondanks bleef het fokexperiment een onzekere basis behouden. In 1956 trad een 
nieuw hoofd aan van het ‘Centrum voor het Fokken van Zeldzame Dieren’ (Ośrodek Hodowli 
Rzadkich Zwierząt) in Białowieża. Deze bestond het om enkele paarden uit het konikbestand 
te halen, om ze als trekpaard voor zijn rijtuigen te gaan gebruiken. Ook verkocht hij sommige 
eenvoudigweg, hetgeen een weinig wetenschappelijk doel genoemd kon worden, merkte 
Czarnowski op633. Czarnowski concludeerde aan het eind van zijn artikel bitter dat het 
experiment, dat Vetulani indertijd was begonnen, door Heinz Heck in zijn dierentuin in 
München zou zijn afgemaakt. Een experiment, dat feitelijk niet het zijne was634. Eigenlijk, 

                                                 
630 “W ten sposób w Polsce rozstrzyga się problemy naukowe. Szybko i sprawnie, bez niepotrzebnego 
gadulstwa”.  
631 Czarnowski heeft het over “padają co do nogi”, oftewel “ze sterven vanwege [problemen met] hun poten”. 
Waarschijnlijk doelde hij hier op de mond- en klauwzeerbesmetting, die in 1953 en 1954 in verschillende 
wisentreservaten in Polen heerste (Jaczewski 1960).  
632 Czarnowski 1957, pag. 2. Getypt manuscript, aanwezig in het Archiwum Tadeusza Vetulaniego, in Poznań, 
Polen. 
633 Czarnowski 1957, pag. 4. Getypt manuscript, aanwezig in het Archiwum Tadeusza Vetulaniego, in Poznań, 
Polen. 
634 Czarnowski 1957, pag. 5: “Bo w tym czasie polscy zrobili wszystko, by zniszczyć pracę Vetulaniego – H. 
Heck pracując na materiale zabranym w latach wojny z rezerwatu białowieskiego i będącym już produktem 
selekcji dokonywanej przez Vetulaniego – dokonał restytucji dzikiego konia. Naszym hipologom pozostaje więc 
sprawdzić, czy otrzymane przez Hecka konie są dialektyczne czy reakcyjne”. 
(“Want in de tijd waarin de Polen er alles aan deden om het werk van Vetulani te vernietigen, voltooide H. Heck 
de restitutie van het wilde paard, werkend met materiaal dat tijdens de oorlogsjaren uit het reservaat in 
Białowieża was meegenomen en dat al een product was van selectie, die door Vetulani tot stand was gebracht. 
Het is dus aan onze hippologen om uit te zoeken of de door Heck verkregen paarden dialectisch dan wel 
reactionair zijn.”). Getypt manuscript, aanwezig in het Archiwum Tadeusza Vetulaniego, in Poznań, Polen. 
Nergens in de publicaties van de gebroeders Heck is het experiment van Vetulani direct genoemd, noch is in hun 
naoorlogse publicaties (bv. van 1949 en 1952) vermeld dat ze gebruik hebben gemaakt van de fokproducten van 
Vetulani uit diens reservaat in Białowieża.  
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vond Czarnowski, zouden de Polen een aantal koniks van Heck moeten opeisen. Anderzijds 
echter was het de vraag of de Polen er wel goed mee om zouden gaan, gezien het feit dat er in 
het toenmalige Polen van staatswege zo weinig belangstelling bestond voor het 
oorspronkelijke terugfokexperiment van Vetulani. Het beleid dienaangaande was 
lachwekkend te noemen635. 
 In zijn hiervoor vermelde brief aan Maria Vetulani schreef Czarnowski dat in dat jaar 
de belangstelling voor het restitueren van de tarpan volgens hem weer aan het opleven was. 
Om die belangstelling te vergroten, deed hij haar enkele voorstellen. Hij wilde haar 
medewerking om ten eerste een gedenksteen te laten plaatsen bij de ingang van het 
konikreservaat in Białowieża, ter ere van en ter herinnering aan Vetulani. Ten tweede diende 
Demiaszkiewicz een onderscheiding te krijgen “voor zijn opofferende werk met betrekking 
tot de restitutie van de tarpan en het fokken van wisenten in Polen”636. Ten derde wilde hij 
belangrijke zoölogen, waaronder August Dehnel637, er toe aanzetten om het project te 
ondersteunen. Mogelijk is de postume publicatie van het artikel van Vetulani in Medycyna 
Weterynaryjna (april 1957), in het licht van deze actie te zien638. Of er verder nog iets van de 
plannen van Czarnowski gerealiseerd is, is niet bekend. Feit is in elk geval dat het 
fokreservaat in Białowieża naderhand alleen nog aangehouden werd als bezienswaardigheid 
voor toeristen. Het zwaartepunt van de konikfokkerij kwam in Popielno te liggen639. 
 
4.6.2  De konikfokkerij in Popielno 
 Al tijdens de Tweede Wereldoorlog had men in Polen, met toestemming van de Duitse 
bezetter, op vijf plaatsen (Derażne, Łuka, Wacyń, Felin en Puławy) konikstoeterijen 
gevormd640. Deze koniks waren door ‘vaklieden’, waarschijnlijk zonder medeweten of 
inmenging van Vetulani, van boeren gekocht en zouden dicht bij het ‘tarpantype’ hebben 
gestaan. Hierbij heeft Roman Prawocheński, een van de critici van Vetulani, waarschijnlijk 
een belangrijke rol gespeeld. Met deze koniks werd tijdens de oorlog verdergefokt. Tijdens de 
aftocht van het Duitse leger in 1944 ging een deel van deze koniks verloren of werd naar 
Duitsland afgevoerd. Alleen in Puławy bleef een restant achter. Na de oorlog kon slechts een 
deel van de geroofde koniks naar Polen terugkeren. Het betrof  “ruim een dozijn merries en 
enkele hengsten” (“…kilkanaście matek i kilka ogierów”641)642. Deze groep werd 
aanvankelijk op het landgoed Kochcice, in Zuid-Polen, ondergebracht, en een jaar later 

                                                 
635 Czarnowski 1957, pag. 5: “Bo czyż wobec postawy polskiego świata naukowego zarzut rabunku pod adresem 
Hecka może brzmieć niefałszywie?”.  
(“Want zou, gezien de houding van de Poolse wetenschappelijke wereld, de beschuldiging van roof aan het adres 
van Heck geloofwaardig kunnen klinken?”). Getypt manuscript, aanwezig in het Archiwum Tadeusza 
Vetulaniego, in Poznań, Polen. 
Idem, pag. 6: “Można natomiast mieć wątpliwość, czy my Polscy, czy my Sarmaci, mamy moralne prawo 
domagać się oddania cennego materiału w ręce ludzi, których działalność może co najmniej wywołać śmiech 
pusty, a potem litość i trwogę….”. 
(“Men zou er daarentegen aan kunnen twijfelen, of wij Polen, of wij Sarmaten, het morele recht hebben te eisen 
het kostbare materiaal terug te geven in de handen van mensen, wier activiteit op zijn minst een luid gelach zou 
opwekken, en naderhand medelijden en ontsteltenis…..”). 
636 “za ofiarną pracę wokół restytucji tarpana i hodowlę żubra w Polsce”. 
637 Dehnel is kort daarna hoofd van het Instituut voor Zoogdieronderzoek (Zakład Badania Ssaków) in 
Białowieża geworden. Hij zou zich omstreeks 1947 positief hebben uitgelaten over de konikkruisingen van 
Vetulani (M. Czarnowski in zijn al eerder genoemde brief aan Maria Vetulani van 6 juli 1957). 
638 De tekst van dit artikel had Vetulani al gereed in februari 1952, zoals blijkt uit zijn brief aan V. Gromova van 
3-2-1952, aanwezig in het Archiwum Tadeusza Vetulaniego in Poznań.  
639 Pruski 1959, pag. 124, Jezierski & Jaworski 2008, pag. 42. 
640 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 21. 
641 Pruski 1959, pag. 124. 
642 Volgens Jaworski & Jaszczyńska (2004, pag. 1,2) ging het om 14 koniks uit de stoeterij van Puławy en 7 uit 
de stoeterij van Derażne. 



 182

overgebracht naar een nog wat zuidelijker gelegen onderzoeksinstituut in Grodziec Śląski643. 
In 1949 werd deze groep in drieën gedeeld. Een deel ging naar de Staatsstoeterij in Popielno 
in Mazurië, een ander deel naar het Staatsinstituut voor Landbouwwetenschappen in Puławy 
(Oost-Polen), waar al een groep koniks verbleef. Het derde deel bleef tot 1952 ter plaatse. De 
Staatsstoeterij in Popielno begon na de dood van Vetulani in 1952 aan een verdere uitbouw. 
Niet alleen werden er enkele koniks uit Białowieża naartoe gebracht, maar tevens de koniks 
uit Puławy en uiteindelijk ook die uit Grodziec Śląski. Aan deze groep koniks werden 
bovendien nog enkele toegevoegd, die naderhand van boeren waren gekocht644. 
 In 1954 werd in Popielno een conferentie gehouden om te bezien hoe de konikfokkerij 
gecontinueerd moest worden. Daar werd, mede als gevolg van protesten tegen het staken van 
het terugfokexperiment, besloten dat de konikfokkerij zou worden voortgezet. Popielno zou 
het centrum van deze fokkerij worden en deze moest onder organisatorische en 
wetenschappelijke leiding staan van de Poolse Akademie van Wetenschappen (Polska 
Akademia Nauk)645. Pruski beargumenteerde het verder afzien van de fokactiviteiten in 
Białowieża als volgt:  
 “Na zijn [Vetulani’s] dood was niemand in staat zich met het tarpanreservaat in Białowieża 
 bezig te houden, en de hele onderneming dreigde te mislukken”.646  
Gezien in het licht van het artikel van Czarnowski (1957), lijkt het dat andere argumenten hier 
eerder een rol bij hebben gespeeld dan de door Pruski genoemde. Als volgens Pruski niemand 
in staat was zich met het ‘tarpanreservaat’ in Białowieża bezig te houden, waarom kon 
iemand dat dan wél in Popielno? Men heeft om verschillende redenen voor Popielno gekozen. 
In de eerste plaats omdat het Centrale Bestuur voor de Paardenfokkerij al in 1949 besloten 
had om daar een stoeterij te beginnen, waarin koniks van diverse fokkerijen bijeengebracht 
werden. Dit waren koniks die de Tweede Wereldoorlog in Puławy of elders in Polen overleefd 
hadden647. In de tweede plaats had men in Popielno veel ruimte om een groot experiment op 
te zetten. Popielno ligt in de provincie Mazurië, die op het eind van de jaren ’40 van de 20e 
eeuw grotendeels ontvolkt was geraakt, vanwege de verdrijving van de lokale Duitse 
bevolking. Het gebied, waar men het tarpanexperiment gepland had, was het voormalige 
landgoed van een Duitse familie. Dat Mazurië in de 16e eeuw het laatste leefgebied had 
gevormd van het wilde paard, is waarschijnlijk van ondergeschikt belang geweest. Bovendien 
heeft als reden mogelijk meegespeeld dat men in Białowieża in 1952 begonnen was om 
wisenten, vanuit een reservaat daar, in het wild uit te zetten. Vanaf 1952 tot 1966 zijn in totaal 
38 wisenten vrijgelaten (Krasiński 1967). De aandacht en de problemen648 die dat met zich 
meebracht hebben er mogelijk mede toe doen besluiten het omvangrijke ‘tarpanexperiment’ 
elders onder te brengen. 

                                                 
643 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 22. 
644 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 24. 
645 De Polska Akademia Nauk is in 1952 opgericht en verving de vorige Akademie van Wetenschappen, de 
Polska Akademia Umiejętności, die in een andere vorm bleef voortbestaan. De Poolse Akademie van 
Wetenschappen is momenteel nog steeds formeel eigenaar van de koniks en de grond in Popielno. Het fokken 
van de koniks en het bijhouden van het stamboek worden geleid door de Poolse Bond van Paardenfokkers 
(Polski Związek Hodowców Koni) (T. Jezierski, 20 februari 2008, in litt.). 
646 Pruski 1963, pag. 11: “Nach seinem Tode war niemand in der Lage, sich mit dem Tarpanen-Reservat in 
Białowieża zu befassen und der ganze angebahnte Versuch war dem Scheitern nahe“. 
647 Los van het tarpan-terugfokexperiment in Białowieża, bestonden er al sedert 1927 enkele konikfokkerijen 
(bijvoorbeeld in Białka), waarin gefokt werd op koniks als gebruiksdieren voor de landbouw (zie § 4.5.2: ‘De 
periode 1923 tot en met 1927’).  Uit Puławy, Białka en andere fokkerijen werd een aantal van deze 
‘landbouwkoniks’ overgebracht naar Popielno, waar ze later ingezet zouden worden in het ‘tarpan-
terugfokexperiment’. In de jaren ’50 beschikte het proefstation Popielno over het beste en grootste konikbestand 
van Polen (Jezierski & Jaworski 2008, pag. 24). 
648 Een bijkomend probleem was de mond- en klauwzeerepidemie, die in verschillende wisentreservaten in Polen 
in 1953 en 1954 had geheerst en die veel slachtoffers had gemaakt (Jaczewski 1960). 
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Het in Popielno voor de konikfokkerij bestemde gebied ligt op een, gedeeltelijk door 
grovedennenbos ingenomen, schiereiland van 9 km lang en 4 km breed. De grond is er 
tamelijk voedselarm en het gebied wordt vrijwel geheel omgeven door drie meren. 
Aanvankelijk werd vanaf 1949 de hele konikpopulatie daar als conventionele ‘stalgroep’ 
gehouden. Op grond van het besluit op de conferentie in 1954 werd de populatie vanaf 1955 
in drie groepen verdeeld649. De eerste groep moest geheel vrij van menselijke bemoeienis in 
een deel van het gebied kunnen leven. Volgens Jezierski & Jaworski zou deze groep als de 
directe voortzetting van het tarpan-terugfokexperiment van Vetulani beschouwd moeten 
worden650. In een ander gedeelte werd een tweede groep extensief gehouden, met een zekere 
inmenging door de mens. Die bemoeienis bestond uit het beperken van de populatiegrootte 
(door het wegvangen van veulens), het tegengaan van inteelt, het verlenen van veterinaire 
zorg bij verwondingen, en het bijvoederen tijdens de winter651. De derde groep werd de 
conventioneel gehouden stalgroep, die moest dienen als vergelijkingsmateriaal voor de andere 
twee groepen. Al na twee tot drie jaar werd het houden van de eerste groep gestaakt; omdat de 
doelstelling daarvan feitelijk niet te realiseren was. Volgens T. Jezierski652 is het niet mogelijk 
gebleken de koniks van deze groep werkelijk te laten verwilderen, omdat met name de 
oppervlakte van het gebied te klein was. Andere redenen waren dat er steeds meer toeristen 
naar toe kwamen, dat het bosbeheer geïntensiveerd werd en dat er gevaar voor landmijnen 
was. Ook de criminaliteit (plundering van voormalige Duitse bezittingen) was toegenomen. 
Een andere factor, die een rol gespeeld kan hebben, was het feit dat Witold Pruski, die vanaf 
het begin de leiding had over de konikfokkerij in Popielno, niet van de vrije groep hield653. 
Pruski werkte al vóór de oorlog bij het Ministerie van Landbouw en Landbouwhervorming, 
waar hij de leiding had over de Commissie voor de Paardenfokkerij. In die hoedanigheid was 
hij van 4 tot 5 juli 1936 aanwezig geweest bij het konikfokreservaat in Białowieża, om daar 
met Vetulani over diens fokexperiment en de financiering ervan te overleggen654.   
  
Na het opheffen van de (geheel) vrije groep, bleven alleen de extensief gehouden groep en de 
stalgroep over, een situatie die globaal tot op de dag van vandaag zo gebleven is. Pruski 
omschreef het beleid ten aanzien van de extensieve groep (1) en de stalgroep (2) 
respectievelijk als volgt: 
 “1. Voortzetting van het door T. Vetulani begonnen werk aan de regeneratie van de door de 
 mens uitgeroeide ondersoort bostarpan door het houden van een kudde, ofwel verscheidene 
 kudden van de Poolse tarpanachtige konik, onder leefomstandigheden, die zo veel mogelijk op 
 die van wilde paarden lijken, alsmede het doen van wetenschappelijk onderzoek aan deze 
 paarden.    
 2. Het als stalhouderij uitvoeren van een gewone fokkerij van primitieve Poolse koniks door 
 middel van het vormen van een inheems ras van kleine, goedkoop te onderhouden, sterke en 
 praktische werkpaarden, die de eigenschappen van onze primitieve koniks moeten bezitten, 
 d.w.z: uitstekende gezondheid, vitaliteit, soberheid, uithoudingsvermogen, uitstekende 
 benutting van goedkoop voer, grote trekkracht in verhouding tot zijn geringe gestalte, alsmede 
 een evenwichtig zenuwstelsel, dat een bereidwilligheid en volharding bij het werk 
 verzekert”.655 

                                                 
649 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 24. 
650 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 24. 
651 Gedurende het winterhalfjaar werd 5 kg hooi per paard per dag gegeven. Bij strenge vorst werd dit verhoogd 
tot 6 à 8 kg hooi (Pruski 1963, pag. 14). 
652 T. Jezierski 2009, mond. med. 
653 T. Jezierski 2009, mond. med. 
654 Vetulani 1938, pag. 292. 
655 Pruski 1963, pag. 11, 12: “1. Fortsetzung der von T. Vetulani angebahnten Arbeit an der Regeneration der 
durch den Menschen ausgerotteten Unterarten des Waldtarpans durch Haltung einer Herde bzw. von mehreren 



 184

De groep koniks, die in 1955 als vrije en extensief gehouden groep (‘Reservatszucht’) in het 
reservaatgedeelte werd losgelaten, bestond uit de hengst Gordyj (geboren in 1943 in 
Białowieża) en acht merries. Van die acht merries waren drie in 1952, na de dood van 
Vetulani, in Białowieża geboren656. De overige vijf merries kwamen van elders. In 1961 werd 
Gordyj naar het konikreservaat in Białowieża teruggebracht, omdat hij te oud werd bevonden. 
Om de toenemende inteelt in de betrekkelijk kleine groep koniks tegen te gaan werd in 1960 
een extra hengst, uit de stalgroep, in de extensief gehouden groep gezet. Een dergelijke 
ingreep werd gedurende de eerste 14 jaar van het experiment (Pruski leidde het beheer van 
1955 tot 1969) geregeld doorgevoerd657. De hengsten mochten in onderlinge strijd uitmaken 
wie leidhengst van een harem werd en welke merries daartoe gingen behoren. Op den duur 
ontstonden meerdere harems658. Tot 1979 werd de stalgroep uitsluitend met eigen 
nakomelingen, en die uit de extensieve groep, gerund. Pas vanaf dat jaar werd er, om inteelt te 
voorkomen, geregeld toe overgegaan koniks uit fokkerijen elders in Polen te betrekken, 
bijvoorbeeld uit het reservaat in Białowieża. De uit de extensief gehouden groep 
weggevangen jonge dieren werden met jonge dieren uit de stalgroep bij elkaar in groepen 
gehouden. Uiteindelijk werden ze later definitief in de stalgroep geplaatst of ze werden 
verkocht659.  
 Van 1969 tot 1980 werd het beheer in Popielno geleid door Mirosław Kownacki. Deze 
stond een wat natuurlijker beheer voor en bepaalde dat uitsluitend de in de extensieve groep 
geboren hengsten en merries in die groep ingezet mochten worden. Alleen in 
uitzonderinggevallen mochten hengsten en merries van elders betrokken worden. Dit heeft 
zich, te beginnen in 1996, vijf keer voorgedaan660. Daarnaast voerde Kownacki in dat 
gedurende vier jaar elk jaar alle veulens werden verwijderd, maar in het vijfde jaar geen. 
Kownacki is uiteindelijk uit Popielno weggegaan, na gerezen onenigheid over het te voeren 
beheer. Zo vond de gedragsonderzoeker Jaworowska bijvoorbeeld dat de paarden beter 
verzorgd moesten worden661. Kownacki zou later, in 1982, in het Nationale Park van 
Roztocze (Roztoczański Park Narodowy) bij Zwierzyniec een aparte fokkerij van koniks 
beginnen662. Ook daar ging men de koniks extensief houden. Tegenwoordig is het menselijk 
ingrijpen in deze populatie er uitgebreider dan in Popielno. Het aantal koniks in de extensief 
gehouden groep in Popielno varieerde in de loop van de tijd van 12 tot 20 merries en van 2 tot 
5 hengsten per jaar663. 
 Gedurende de jaren ’50 en ’60 heeft men zich bij het fokken van de stalgroep sterk 
geconcentreerd op het fokken van een werkpaard, geschikt voor kleine land- en 
tuinbouwbedrijven. Dit deed men door te fokken op een vergroting van de lichaamsmassa en 
vergroting van de schofthoogte, “waarbij gelijktijdig de gunstige eigenschappen van een 

                                                                                                                                                         
Herden des polnischen tarpanartigen Koniks, in an die Umweltbedingungen der Wildpferde möglichst 
angenäherten Verhältnissen, sowie die Führung von wissenschaftlichen Untersuchungen an diesen Pferden.  
2. Die Führung einer gewöhnlichen Wirtschaftszucht von primitiven polnischen Koniks bei Stallhaltung zwecks 
Bildung einer einheimischen Rasse von kleinen, billig zu erhaltenden, starken und praktischen Arbeitspferden, 
welche die Eigenschaften unserer primitiven Koniks aufweisen sollen, d.h.: hervorragende Gesundheit, 
Lebenskraft, Genügsamkeit, Ausdauer, vorzügliche Ausnutzung billigen Futters, große Zugkraft im Verhältnis 
zum kleinen Wuchs, sowie ein ausgeglichenes Nervensystem, welches eine Zugwilligkeit und Arbeitszähigkeit 
sichert“. 
656 Pruski & Jaworowska 1963, pag. 27, 28. Jezierski & Jaworski 2008, pag. 41. T. Jezierski 2010, in litt. 
657 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 44. 
658 Aan de extensief gehouden koniks werd sedert 1960 gedragsonderzoek gedaan door Magdalena Jaworowska. 
659 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 25. 
660 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 45. 
661 T. Jezierski 2009, mond. med. 
662 Na de Tweede Wereldoorlog werd dit nationale park op een deel van het voormalige majoraat van de familie 
Zamoyski gevestigd. 
663 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 45, 46. 
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primitief paard behouden moesten blijven”664. Onder die gunstige eigenschappen werden 
verstaan de aanleg voor een lang leven, een goede gezondheid en vruchtbaarheid, een goede 
voedselomzetting en bepaalde gewenste gedragseigenschappen. Dit fokdoel is gedurende 20 
jaar consequent nagestreefd. Het fokken op vergroting van de schofthoogte bleek uiteindelijk 
niet verder mogelijk, aangezien de genetische variatie daarvoor te gering was665. In de 
stalgroep bevonden zich meestal 14 tot 17 merries en 2 tot 5 hengsten. Uit deze groep, 
aangevuld met de aanwas uit de extensief gehouden groep, worden jaarlijks 15 tot 25 koniks 
verkocht. Ze gaan zowel naar andere plaatsen in Polen alsook naar het buitenland, 
bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Zwitserland, Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en 
Hongarije666.  
 In de loop van de jaren ’60 begon men zich te realiseren dat de rol van het werkpaard 
in de Poolse landbouw steeds geringer werd, en dat paarden steeds meer vervangen gingen 
worden door tractoren. Deze inzichten, gevoegd bij het feit dat werkelijke verwildering van de 
koniks in de extensief gehouden groep niet mogelijk bleek, maakten dat het beheersdoel 
geleidelijk gewijzigd werd: het fokken van de ‘bostarpan’ werd opgegeven: 
 “Sedert de jaren ’60 wordt het extensief houden van koniks in het reservaat niet meer als de 
 terugfokking van de bostarpan gezien, maar als een vorm van instandhoudingsfok van een 
 primitief paardenras, onder natuurlijke omstandigheden gehouden”.667  
 
De vraag kan gesteld worden of het streven naar het aanvankelijke door Pruski gestelde doel, 
namelijk “Voortzetting van het door T. Vetulani begonnen werk aan de regeneratie van de 
door de mens uitgeroeide ondersoort bostarpan” eigenlijk ooit op die manier in Popielno 
gepraktiseerd is. Weliswaar was ook Vetulani zelf er een voorstander van om zijn koniks 
extensief te houden. En ook de latere konikfokkers hielden vast aan de lichtgrijze 
vachtkleur668. De selectiecriteria aan de hand waarvan Vetulani zijn koniks beoordeelde, op 
weg naar de gewenste ‘bostarpan’, kwamen echter niet in alle opzichten overeen met die van 
de fokkers (o.a. Pruski) in Popielno. De verschillen van inzicht wat betreft het tarpan-
terugfokexperiment, tussen Vetulani en zijn opvolgers, zijn de volgende: 
 
1. Pruski was het niet eens met het standpunt van Vetulani, dat de te fokken bostarpan een 
‘witte’ wintervacht moest hebben. Vetulani heeft hier altijd sterk de nadruk op gelegd,  
maar Pruski interpreteerde de kleur van de tarpan als een lichtgrijze of lichtvale kleur, zoals  
de meeste koniks die al hadden. De witte wintervacht werd dus door Pruski, maar ook door  
de latere beheerders in Popielno, niet nagestreefd. Ook in het tegenwoordige konikfokbeleid,   
verwoord door Jaworski & Jaszczyńska (2004), komt hij niet meer voor.  
 Bij het selecteren van de koniks werden en worden de paarden met een (relatief) grote 
kop of een concave profiellijn van de kop niet geschikt bevonden om aan verdere kruisingen 
deel te nemen669. Een relatief grote kop (zoals het przewalskipaard die heeft) kwam 
waarschijnlijk ook voor bij het uitgestorven Europese wilde paard. Hacquet (1794) vermeldde 
dat en Vetulani moet er van af geweten hebben. Vetulani beschouwde de concave profiellijn, 

                                                 
664 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 24: “…wobei gleichzeitig die günstigen Eigenschaften eines Primitivpferdes 
erhalten bleiben sollten“. 
665 Onder het huidige fokbeleid (Jaworski & Jaszczyńska  2004, pag. 4) dient de schofthoogte tussen de 130 en 
140 cm te bedragen. 
666 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 26. 
667 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 43: “Seit den Sechzigerjahren wird die Reservatszucht nicht mehr als die 
Rückzüchtung zum Wald-Tarpan sondern als eine Form der Erhaltungszucht einer primitiven Pferderasse unter 
natürlichen Haltungsbedingungen betrachtet“. 
668 Soms worden er koniks met een roodachtige vachtkleur geboren. Deze worden weggeselecteerd, als zijnde 
ongewenst (G. Cholewiński, pers. med.). 
669 T. Jezierski 2009, mond. med. 
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van de kop, als een van de markante kenmerken van de tarpan. Door het consequent 
verwijderen van koniks met een concave profiellijn, hebben de huidige koniks een rechte of 
licht convexe profiellijn670.  
 Een aantal wezenlijke kenmerken, die Vetulani nastreefde, zijn dus bij de latere fok 
genegeerd. Ook het fokken op staande manen, waar Vetulani zich op had toegelegd, is 
opgegeven. Pruski had zich nog wel voorgenomen daar op te letten, maar er is verder niets 
meer van vernomen671.  
 
2. Hengsten uit de stalgroep werden geregeld in de extensief gehouden groep van koniks 
(‘Reservatszucht’) gepaatst, met name in het begin. Later werden ook merries van daaruit  
betrokken. In de stalgroep werd consequent gefokt op een economisch rendabel werkpaard. 
Bij de extensief gehouden koniks was het de bedoeling dat deze door de natuur 
geselecteerd werden. Om in de natuur te overleven zijn andere fysieke en mentale  
eigenschappen van belang dan voor een leven op het boerenbedrijf. Door de extensief 
gehouden koniks van tijd tot tijd te kruisen met de ‘boerenpaarden in spe’ hebben de eerste 
meer eigenschappen van boerenpaarden gekregen en minder eigenschappen die vereist zijn 
voor een leven in de natuur. Oftewel het was contraproductief en de beide populaties  
moeten steeds meer op elkaar zijn gaan lijken. 
 Het inzetten van hengsten en merries uit de stalgroep in de extensief gehouden groep 
was nodig geweest om te veel inteelt te voorkomen. Vetulani gebruikte juist inteelt (vader- 
dochter krusingen en moeder-zoon kruisingen) om bepaalde gewenste eigenschappen vaster 
in de populatie te vestigen. Dit wil zeggen: hij maakte dergelijke eigenschappen op die manier 
homozygoot. Vetulani zelf vermeldde dergelijke kruisingen terloops als zijn werkwijze 672, en 
Pruski bevestigde dit673.  
 
3. Vetulani heeft waarschijnlijk nooit gebruik gemaakt van de koniks die tijdens de Tweede   
Wereldoorlog, met toestemming van de bezetter, zijn geselecteerd en op diverse fokkerijen  
buiten Białowieża zijn gehouden. Dit valt af te leiden uit het feit dat Vetulani, in elk geval 
in 1948, op een aantal plaatsen in de provincie Lublin zelf nog naar geschikte koniks heeft  
gezocht. Kennelijk heeft hij alleen met door hem zelf geselecteerd materiaal willen werken.  
Tijdens de oorlog speelde Prawocheński, die Vetulani als een van zijn critici beschouwde, een  
belangrijke rol bij het selecteren en fokken van koniks door in die tijd een kudde koniks in 
Puławy te vormen674. Als we onder andere afgaan op wat Czarnowski (1957) vermeldde, dan 
zijn de jaren 1952 tot 1955 voor de konikfokkerij tamelijk wanordelijk verlopen. Van 
staatswege was er geen duidelijke lijn te vinden in het beleid ten aanzien van de 
konikfokkerij. In Białowieża moest door Demiaszkiewicz heimelijk worden gewerkt aan het 
selecteren en fokken van koniks, op de manier waarop Vetulani dat steeds gedaan had. Van de 
9 koniks die volgens Pruski het basismateriaal vormden voor de extensief gehouden groep in 
Popielno, was alleen de hengst Gordyj door Vetulani zelf destijds gezien en goed bevonden. 
De drie merries die in 1953 vanuit het reservaat in Białowieża naar Popielno zijn gebracht, 
zijn in 1952 na de dood van Vetulani geboren en dus niet door hem beoordeeld. 

  Het beleid ten aanzien van het selecteren en beheren van de koniks in de extensief  

                                                 
670 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 111. 
671 Pruski 1963, pag. 26. 
672 Bijvoorbeeld: Vetulani 1947, pag. 2: “…par la voie d’élevage à l’état pur et d’accouplement inceste…“ (door 
middel van zuivere fok [fokken binnen het ras] en incestkruising“). Vetulani 1938, pag. 293: “Bei der 
Rückkreuzung von Liliputka mit ihrem Vater Liliput…” (“Bij de terugkruising van Liliputka met haar vader 
Liliput…”). 
673 Pruski 1963, pag. 22: “Daher wandte er für Białowieża die Inzestzucht an…“ (“Daarom paste hij in 
Białowieża incestteelt toe…“). 
674 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 21. 
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gehouden groep varieerde al naar de beheerder. Niet alleen Pruski was het niet eens met 
de inzichten van Vetulani, maar ook Kownacki (1970) niet. Deze laatste was van mening dat  
het bij de koniks om van oorsprong verwilderde huispaarden van de steppen ging. Niet  
alleen Pruski’s en Kownacki’s manier van beheren verschilden van elkaar, maar de eveneens  
aanwezige meningsverschillen met de gedragsonderzoeker Jaworowska moeten nóg  
verwarrender hebben gewerkt. 

 
Dat het in Popielno om een voortzetting ging van het door Vetulani begonnen werk, is dus 
maar ten dele waar. Weliswaar werd het behoud van een betrekkelijk klein primitief 
paardenras nagestreefd, zowel in stalhouderij als in halfwilde staat, maar zeker niet op de 
manier zoals Vetulani het had bedoeld. Zowel het doel als de wijze waarop dat volgens 
Vetulani bereikt diende te worden, werden verlaten. Wat overbleef was een beperkte selectie 
uit een (voorheen) grote populatie Poolse boerenpaarden, die gehouden werd op een aantal 
fokkerijen. Op zich moet Vetulani met dit (beperkte) resultaat al tevreden zijn geweest, want 
eens heeft hij geschreven: 
 “Zelfs als de hele actie om door middel van de bescherming van de konik de wedergeboorte 
 van de Poolse konik na te streven, uiteindelijk zou mislukken, dan nóg staat het ons niet vrij 
 om, vanwege onze verantwoordelijkheid tegenover latere generaties, rustig te kijken naar de 
 vernietiging van een van de meest oorspronkelijke paardenpopulaties van Europa, zonder 
 geheel en al zijn waarde te hebben uitgeprobeerd voor praktische fokdoeleinden”.675  
Maar het moet wel het minimale zijn geweest, dat hij zich gewenst had. 
 Met de voortzetting van de konikfokkerij in Popielno werd de mythe, die rond de 
konik hing, door Pruski en de Poolse staat verder ondersteund en uitgedragen. Het verslag van 
Brincken en de interpretatie die Vetulani en anderen daaraan gegeven hadden, werden vanaf 
1955 voor de buitenwereld nog steeds als ‘waar’ en als ‘degelijk onderzocht’ gepresenteerd. 
Onkundig van de kritiek die op het experiment was geuit en van de gewijzigde doelstelling 
van de konikfokkerij, verkeerde de buitenwereld in Polen en in het buitenland in de 
veronderstelling dat in Popielno, ook na de jaren ’60, gewerkt werd aan de terugfokking van 
de ‘bostarpan’676.  
  
Het oorspronkelijke terugfokken van de bostarpan sedert de dood van Vetulani verwaterde 
dus steeds meer. Ook bleek het andere doel, namelijk het uit de konik fokken van een 
economisch rendabel trekpaard voor de landbouw, na de jaren ’60 niet meer realistisch te zijn. 
Tractoren en andere gemotoriseerde voertuigen namen in de landbouw steeds meer de functie 
van trekpaarden over. Daarmee verviel het ‘landbouwdoel’ van de konikfokkerij en moest 
worden omgezien naar andere economisch interessante doelen. Dit werden de ruitersporten, 
het toerisme, het kruisen met andere paardenrassen, de export en, vanwege het vriendelijke 
karakter van de konik, de hippotherapie677. De verkoop van koniks naar andere fokkerijen in 
Polen werd geleidelijk uitgebreid met de verkoop naar het buitenland. Daar raakte men steeds 
meer geïnteresseerd in dit ras. Met name in Duitsland bestond er belangstelling voor en 
koniks werden aangekocht om ze in wildparken, dierentuinen en dergelijke uit te zetten. Later 
ging men er ook in Nederland belangstelling voor krijgen. Momenteel worden er jaarlijks 
zo’n 15 tot 25 koniks vanuit Popielno verkocht, hoofdzakelijk naar plaatsen binnen Polen. 
Naar het buitenland (met name Duitsland en Nederland) zijn er vanuit die fokkerij, van 1965 
tot 2001, in totaal 78 koniks verkocht. Vanuit andere fokkerijen (Racot, Dobrzyniewo en 
                                                 
675 Vetulani 1998, pag. 290: “Nawet gdyby cała akcja zmierzająca przez ochronę konika do odrodzenia – konika 
polskiego – miała ostatecznie zawieść, nie wolno nam, pod odpowiedzialnością wobec następnych pokoleń, 
patrzeć spokojnie na zagładę jednego z  najwięcej pierwotnych w Europie odłamów konia, nie wypróbowawszy 
pod każdym względem jego znaczenia dla  zamierzeń praktyczno-hodowlanych”. 
676 Poortinga 1981a, pag. 42. 
677 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 250. 
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Sieraków) tussen 1990 en 2005 31 stuks678. Binnen Polen ging men er steeds meer toe over 
om de koniks in te zetten in de ruitersport. Vooral voor kinderen en jongeren ging men ze 
gebruiken als rijdier en als trekdier van lichte wagens679. Toen men ze als rijdier wilde gaan 
gebruiken, bleek echter dat ze daarvoor weinig geschikt zijn. Tot de jaren ’80 had men de 
koniks nooit op rijeigenschappen getest. De belangrijkste reden van deze ongeschiktheid is 
dat koniks een te steile schouder bezitten680. Een te steile schouder (eigenlijk: schouderblad) 
maakt niet alleen dat de romp minder ‘verend’ opgehangen is aan het schoudergewricht. Ook 
de paslengte is verkleind ten opzichte van die van paarden met een minder steile schouder. 
Vanwege deze steile schouder, kunnen ze niet voluit galopperen681.  Deze loopeigenschap was 
indertijd ook al aan Grabowski en Schuch bij de biłgorajkoniks opgevallen. Ze schreven 
daarover: 
 “Ze kunnen ook lang galopperen, maar het is, strikt genomen, een korte galop (canter)”. 682 
Ook de Litouwse boerenpaarden waren destijds niet zo geschikt als rijdier, hetgeen door 
Stegmann von Pritzwald geweten werd aan een “meestal lange rug en een vlakke schoft” 
(“infolge eines meist langen Rückens und flachen Widerristes”)683. Voor het doel waarvoor de 
Poolse en Litouwse boerenpaarden eeuwenlang gefokt waren, namelijk het trekken van 
ploegen en wagens op vaak moeilijk begaanbare wegen en akkers, was een dergelijke bouw 
klaarblijkelijk niet bezwaarlijk. Mogelijk was ze daarvoor zelfs gewenst. 
 
Ongeveer in dezelfde periode waarin men in Popielno besloot het terugfokken van de 
‘bostarpan’ te staken en tot de conclusie kwam dat het verder geen zin had om een rendabel 
trekpaard te fokken, werden in 1972 in een fabriek voor landbouwvoertuigen in Poznań de 
eerste exemplaren van een serie pick-up trucks en terreinwagens afgeleverd. Deze kregen de 
naam ‘Tarpan’684. Lizet & Daszkiewicz (1995) zijn van mening dat deze naamgeving bewust 
gedaan is door de regering van Edward Gierek (van 1970 tot 1980) om het nationale 
sentiment te mobiliseren: 
 “In het begin van de jaren ‘70 voert de regering van E. Gierek een propaganda om het succes 
 te onderstrepen , dat verkregen is door de machthebbers. Een voertuig, exclusief voor 
 landbouwgebruik, wordt dan ‘Tarpan’ gedoopt. Het doel is het mobiliseren van het nationale 
 sentiment (Polen is er in geslaagd een van de belangrijkste dieren van het Europese bos te 
 reconstrueren), door het te verbinden met het beeld van het maatschappelijke succes van de 
 nieuwe politiek (de kleine boeren gaan steeds meer vooruit, zij hebben hun kleine paarden 
 vervangen door moderne voertuigen)”.685  
Onder Gierek was een nieuwe politiek doorgevoerd van meer maatschappelijke vrijheden en 
meer financiële armslag voor de bevolking. Om duidelijk te laten zien dat de Poolse 
boerenstand vooruitging en zijn kleine paarden inruilde voor moderne landbouwvoertuigen, 

                                                 
678 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 240. 
679 Jaczewski 1992, pag. 151. 
680 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 209; G. Cholewiński 2009, mond. med.; Van Dijk 1981. 
681 Door de steile stand van het schouderblad kunnen de voorpoten niet ver genoeg naar voren gegooid worden 
bij het galopperen. Een steile schouder werkt negatief uit op het uithoudingsvermogen (Smythe 1992, pag. 112). 
Paarden met een dergelijke schouder kunnen wel hard lopen, maar moeten er meer moeite voor doen, aangezien 
de paslengte relatief klein is. Daarnaast is een paard met een steile schouder minder in staat schokken op te 
vangen tijdens het draven, waardoor het niet prettig is om erop te rijden. De hoek tussen het schouderblad (i.c. de 
spina scapulae) en een horizontale lijn dient normaliter tussen 450 en 550 te liggen (Straßer 2007, pag. 69).  
682 Grabowski & Schuch 1921, pag. 744: “Może także długo galopować, a właściwie ‘cantrować’ “. 
683 Stegmann von Pritzwald  1931, pag. 266. 
684 Stefanowski 1976, pag. 7. 
685 Lizet & Daszkiewicz 1995, pag. 69:  “Au début des années 1970, l’équipe d’E. Gierek mène une propagande 
de valorisation des succès obtenus par le pouvoir. Une voiture à usage agricole exclusif est alors baptisée 
‘Tarpan’. L’objectif est de mobiliser le sentiment national ( la Pologne a réussi à reconstruire l’un des animaux 
les plus importants de la forêt européenne), en lui associant l’idée de l’efficacité sociale de la nouvelle politique 
(la petite paysannerie est en progrès, elle a remplacé ses petits chevaux par des voitures modernes).”.  
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zou de naam ‘Tarpan’ aangewend zijn, geheel passend in die positieve sfeer. De naam 
‘Tarpan’ was echter al eerder voor een voertuig gebruikt. In 1960 werd in Polen het prototype 
van een eenmotorig sport- en lesvliegtuig gebouwd, dat de naam ‘M-4 Tarpan’ kreeg. Verder 
dan het prototype kwam dit vliegtuig niet. Het is vanwege allerlei gebreken nooit in productie 
genomen (Krzyżan 1983). In 1963 is een postzegel uitgegeven, met daarop afgebeeld twee 
Poolse koniks, omschreven als ‘tarpany’ (‘tarpans’). Ook in 1989 werd nog een postzegel 
uitgegeven, met daarop afgebeeld de kop van een konik686. Het lijkt er dus op dat de 
naamgeving ‘Tarpan’, voor een landbouw-terreinwagen, eerder paste in de opkomende 
traditie om het bestaan van de Poolse konik te memoreren, zonder politieke bijbedoeling. 
Daarnaast kan de naam ‘tarpan’ gebruikt zijn, omdat dit waarschijnlijk een aansprekende en 
stoere naam was, die bij veel Polen bekend werd verondersteld.  
 Of de naam ‘Tarpan’ voor het landbouwvoertuig door de fokkers in Popielno zo 
geapprecieerd is, is de vraag. Zelf hadden ze daar moeite gedaan om een tarpanachtig 
trekpaard te fokken en toen dat niet realistisch bleek, werd ‘hun’ naam ironisch genoeg 
gebruikt voor de moderne mechanische vervanger van het paard. Mogelijk wisten de 
naamgevers in de fabriek in Poznań niet hoe op dat ogenblik de stand van zaken in Popielno 
was, en was hun actie als goedbedoelde promotie bedoeld. Wat dat betreft, past ook dit laatste 
in het beeld dat de laatste tientallen jaren gevormd is van de Poolse konik. Hij zou door 
Vetulani succesvol gecreëerd zijn naar het evenbeeld van de bostarpan. Dit is het beeld zoals 
dat tegenwoordig zowel in populaire publicaties (Volf 1978, Wajrak 2000, Markerink 2002)) 
als in wetenschappelijke (Jansen 2002, Daszkiewicz 2003, Ząbek et al. 2005, Jezierski & 
Jaworski 2008) wordt geschetst en als vaststaand wordt verondersteld.  
  
4.7  DNA-onderzoek en de plaatsing van de konik 
 We kennen nu het ontstaan van de Poolse konik en weten wat er voor kritiek mogelijk 
is ten aanzien van de claim die er op dat dier rust. Het kan vervolgens waardevol zijn om te 
zien of het huidige DNA-onderzoek duidelijkheid kan verschaffen over de genetische 
achtergrond van dit dier. Is misschien aan het DNA van koniks vast te stellen hoe de plaats 
van de konik is te midden van de huidige paardenrassen? Of hoe zit het met de geclaimde 
nauwe relatie van de konik met zijn uitgestorven wilde voorouder? Met name de laatste tien 
jaar is veel onderzoek gedaan om aan de hand van kenmerken van paarden-DNA uit te zoeken 
hoe het met de onderlinge verwantschap tussen paardenrassen zit. Ook is gekeken hoe hun 
fylogenie is en waar en wanneer de domesticatie van het paard plaatsvond. Ging het 
aanvankelijk vooral om mitochondriaal-DNA onderzoek, tegenwoordig wordt hier steeds 
vaker ook celkern-DNA bij betrokken. Dit onderzoek wordt niet alleen aan het DNA van 
huidige gedomesticeerde paarden en przewalskipaarden gedaan, maar ook aan fossiel DNA 
uit botten van pleistocene en vroeg-holocene paarden.   
 Hoe meer dit DNA-onderzoek vordert, des te meer blijkt onder andere dat het 
przewalskipaard zeer nauw verwant is aan het gedomesticeerde paard. De eerste zou zelfs niet 
als een zelfstandige groep (‘clade’) beschouwd kunnen worden, apart van de gedomesticeerde 
paarden687 688. Volgens Orlando et al. (2013) zou het przewalskipaard wél apart daarvan staan. 
Lippold et al. (2011) vonden onder andere dat przewalskipaarden, wat hun Y-chromosoom 

                                                 
686 Michel Europa-Katalog 2007/2008, pag. 138 respectievelijk 245. 
687 Lau et al. 2009, pag. 203. Lippold et al. 2011, pag. 3. 
688 Weliswaar bezit het przewalskipaard 66 paar chromosomen en het huispaard 64 paar, maar dat hoeft niet te 
betekenen dat het totale aantal werkzame genen verschilt. Dit verschil tussen przewalskipaard en huispaard 
berust op een Robertsonian translocatie, waarbij vier acrocentrische chromosomen tot twee metacentrische 
chromosomen zijn getransformeerd (Chandley et al. 1975). Deze verschillende typen hebben óf al van nature in 
populaties van steppepaarden bestaan óf de translocatie is opgetreden tijdens het domesticatieproces en 
vervolgens aanwezig gebleven. Przewalskipaard en huispaard kunnen gekruist worden en leveren vruchtbare 
nakomelingen op, met 65 paar chromosomen. 
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betreft, meer verwant zijn aan gedomesticeerde paarden dan aan pleistocene O-Siberische en 
N-Amerikaanse paarden. Verder is gebleken dat van alle huisdieren het huispaard de grootste 
variatie in zijn mitochondriaal DNA bezit689. Deze grote variatie is niet alleen het gevolg 
geweest van het vele fokken en kruisen van paardenrassen sedert het ogenblik van 
domesticatie, maar was in feite in zekere mate al aanwezig bij het wilde paard. Cieslak et 
al.(2010) konden dit nagaan door mitochondriaal DNA van laat-pleistocene en holocene (tot 
in de Middeleeuwen) paarden te analyseren en te vergelijken met dat van huidige 
paardenrassen. Hiervoor kon een aantal haplotypen690 worden vastgesteld. Door Cieslak et al. 
werden in totaal 87 haplotypen gevonden. Bij gedomesticeerde paarden werden 56 haplotypen 
gevonden, waarvan er in moderne rassen nog 39 zijn overgebleven. Uit de huidige grote 
variatie in het mitochondriaal DNA en de geringe variatie in DNA op het Y-chromosoom kan 
worden geconcludeerd dat veel verschillende merries hebben bijgedragen aan het 
domesticatieproces en slechts weinig verschillende hengsten691. Lippold et al. (2011) konden 
aantonen dat er bij het wilde paard oorspronkelijk veel meer Y-chromosoom haplotypen 
bestonden. Ook gedurende de eerste paar duizend jaar van hun bestaan was er bij 
gedomesticeerde paarden nog redelijk wat variatie aanwezig wat betreft Y-chromosoom-
DNA. Geleidelijk trad er, als gevolg van het voortgaande domesticatieproces, een sterke 
verarming op wat dat betreft. Momenteel is er practisch geen variatie op het Y-chromosoom 
van gedomesticeerde hengsten meer aanwezig (Ling et al. 2010, Lippold et al. 2011). Volgens 
Cieslak et al. (2010) moeten er meerdere domesticatiecentra zijn geweest en ook meerdere 
tijdstippen waarop domesticatie plaats vond. Vanaf het ogenblik, waarop er op paarden 
gereden kon worden of dat men ze voor (strijd)wagens spande, moeten mensen zich snel en 
ver hebben kunnen verplaatsen. 
 De mens is al ruim 5500 jaar bezig met het verplaatsen, fokken en kruisen van 
paarden, die van oorsprong een bepaalde variatie in hun DNA vertoonden. Dit feit is er 
waarschijnlijk de oorzaak van dat van de huidige paardenrassen moeilijk te achterhalen is 
waar en hoe ze precies zijn ontstaan692. Tot nog toe is het niet mogelijk gebleken een 
stamboom te maken, die vanaf het wilde paard de verschillende ontwikkelingen weergeeft tot 
aan de huidige paardenrassen. Niet alleen de duizenden jaren lange wereldwijde verspreiding 
en vermenging van genen tussen paardenpopulaties (gene flow) (Achilli et al. 2012, Warmuth 
et al. 2012) is hier debet aan. Ook de al genoemde ontbrekende variatie op het Y-chromosoom 
vormt een belemmering693. Nóg grootschaliger onderzoek zou mogelijk meer duidelijkheid 
kunnen scheppen. 
 Voorlopig zijn individuele paardenrassen hooguit in groepen van min of meer 
verwante rassen in te delen. Pflugradt (2007) kon zijn onderzochte 36 huispaardenrassen, 
waaronder de konik, op grond van de in het mitochondriaal DNA vastgestelde haplotypen 
indelen in 14 groepen. De konik bleek in vijf van die groepen voor te komen, met 
respectievelijk percentages van 35, 21, 15, 15 en 12 van het totaal aantal koniks694. De groep 
waar 35 % van de koniks in voorkomt is de groep waarin ook 58 % van alle onderzochte 

                                                 
689 Cieslak et al. 2010, pag. 9. 
690 Een haplotype is een bepaalde opeenvolging van nucleotiden (bouwstenen van DNA) op een DNA-streng van 
een chromosoom of van het mitochondriaal DNA. Bij de hier besproken onderzoeken gaat het om het HVR1-
gebied van de D-lus (‘D-loop’) van het mitochondriaal DNA (HVR – ‘hypervariable region’). Vanwege een 
bepaalde mate van mutatiefrequentie in dit gebied leent dit DNA-gedeelte zich goed om 
verwantschapsverhoudingen via de moederlijke lijn vast te stellen. 
691 Jansen 2002, Lau et al. 2009, Cieslak et al. 2010. 
692 Jansen 2002, Aberle et al. 2007, Pflugradt 2007, Cieslak et al. 2010. 
693 J.A. Lenstra, in litt., 26-3-2013. 
694 Pflugradt 2007, pag. 32. Het totaal van de door de auteur op deze pagina vermelde percentages is niet 100 %. 
Daarnaast wordt de ’35 %’ op pag. 36 ook wel als ’36 %’ vermeld.  
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sorraia’s695 voorkomt. Hieruit blijkt een duidelijke (mitochondriale) verwantschap tussen 
koniks en sorraia’s. Ook Jansen (2002) had al een duidelijke verwantschap tussen koniks en 
sorraia’s kunnen vaststellen696. De (Portugese) sorraia vertoont daarentegen geen enkele 
(mitochondriale) verwantschap met een ‘buurras’ als het Iberische rijpaard. Van de Goor et al. 
(2011) hebben van 35 paardenrassen, aan de hand van onderzoek aan STR-loci697 op het 
celkern-DNA, de onderlinge verwantschap vastgesteld. Ook hier kon een indeling in groepen 
gemaakt worden. Daarbij bleek dat de konik een opvallende verwantschap vertoont met 
fjordenpaarden en in mindere mate met IJslandse paarden. In één van de door Pflugradt 
onderscheiden groepen (cluster C1), waarin met name rassen als exmoorpony’s, IJslandse 
paarden en fjordenpaarden zaten, zat daarentegen geen enkele konik698. Onduidelijk is hoe dit 
verschil in herkomstgeschiedenis van het mitochondriale DNA en het celkern-DNA bij de 
konik te verklaren is. Mogelijk kan het te maken hebben met het feit dat koniks voortkomen 
uit een aanvankelijk zeer grote heterogene groep van Poolse en Litouwse boerenpaarden en 
zijn ze in hun mitochondriaal DNA nog tamelijk heterogeen. Voorzover er al van inteelt 
sprake was, heeft er in het celkern-DNA van koniks nog maar weinig of geen verlies van 
genetische variabiliteit plaatsgevonden (Ząbek et al. 2005). Om mogelijk meer duidelijkheid 
over de plaats van de konik te verkrijgen, zou bij een en dezelfde groep koniks zowel het 
mitochondriaal DNA als het celkern-DNA bekeken moeten worden. 
 
4.8  Beeldvorming 
 Zoals al in § 3.6 is uiteengezet, kwam de hernieuwde belangstelling voor het Europese 
wilde paard zowel voort uit het gedachtegoed van de Romantiek als uit de opkomende 
paleontologie. Nadat de invloed van de Romantiek aan het eind van de 19e eeuw al verflauwd 
was, werkte die van de paleontologie steeds sterker door. De paleontologie, de genetica, de 
beschrijving van het in 1878 gevonden przewalskipaard en de zich ontwikkelende 
(wetenschappelijke) veefokkerij vormden de achtergrond voor de terugfokexperimenten van 
Vetulani in de 20e eeuw. 
 Nadat Brincken zijn boek over het Bos van Białowieża had gepubliceerd, kwam in 
1830 de publicatie van Eichwald (1830) over dat bos uit. Eichwald had het ook over (wilde) 
paarden, maar alleen over “paarden uit de oertijd” (“Pferde der Vorwelt”), waarvan de botten 
geregeld bij opgravingen tevoorschijn kwamen699. Klonk in de publicatie van Eichwald nog 
enigszins de kritiek van De Ronca op Brincken door700, in latere publicaties van andere 
auteurs uit die eeuw kwam die kritiek niet meer ter sprake. Smith (1841) noemde Brincken 
niet, maar gaf wél een uitgebreide, hoewel verwarrende verhandeling over “wilde paarden” in 
Europa en Azië. Hierin mengde hij feiten en fictie zonder goede onderbouwing dooreen.  
 Een volgend moment in de ontwikkeling, die leidde tot het ontstaan van de huidige 
konik, was het onderzoek dat twee Poolse studenten (Grabowski & Schuch 1921) in de winter 
van 1914 deden aan de koniks van Biłgoraj. In feite betrof het een veeteeltkundig onderzoek, 
dat ze uitvoerden op instigatie van hun hoogleraar Adametz. Deze had grote belangstelling 
opgevat voor huisdierrassen in afgelegen streken. Ondanks de voortgaande veredeling van 

                                                 
695 De sorraia is een Portugees paardenras. 
696 Jansen 2002, pag. 59. 
697 Bij het zoeken naar STR-loci (‘markers’; STR – ‘short tandem repeat’) wordt gekeken naar een bepaalde 
herhaling van twee of meer nucleotiden in het DNA. De aard van de STR’s is kenmerkend voor een individu of 
ras. Bij mensen wordt deze methode aan de hand van STR-loci op het Y-chromosoom toegepast om 
vaderschapstests uit te voeren.  
698 Pflugradt 2007, pag. 41. 
699 Eichwald 1830, pag. 258. 
700 Zie hiervoor de pagina’s 237, 238 en 251 in Eichwald (1830). Eichwald heeft voor zijn boek diverse gegevens 
over het genoemde bos van De Ronca vernomen. 
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huisdierrassen, waren er in afgelegen streken nog nauwelijks-veredelde landrassen701 te 
vinden. Dergelijke landrassen waren bijvoorbeeld de huisrunderen in een bepaald deel van 
Polesië en de boerenpaarden in de streek van Biłgoraj. In de publicatie over hun onderzoek 
gaven ze een beschrijving van het Europese wilde paard en zijn uitsterven, zoals vermeld in 
Brinckens verslag. Ook Adametz zelf had bepaalde ideeën over de relatie van de konik met de 
‘tarpan’. Het onderzoek van Grabowski en Schuch betekende een belangrijke reden en 
stimulans voor het latere onderzoek van Vetulani. 
 Vanwege het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, verscheen de publicatie van 
Grabowski en Schuch pas in 1921, het jaar waarin Polen vrede sloot met Rusland. Met die 
vrede kwam niet alleen een einde aan de naweeën van de Eerste Wereldoorlog, maar tevens 
kon Polen weer als zelfstandig land bestaan, na 126 jaar lang opgedeeld te zijn geweest. Dit 
moet een belangrijke stimulans hebben betekend voor het nationaal bewustzijn van de Polen. 
Polen stond weer op de kaart, en alles wat bij kon dragen aan het versterken van dat 
bewustzijn moet zeer welkom zijn geweest. Zo kan waarschijnlijk het kader gezien worden, 
waarin Vetulani in 1923 zijn onderzoek begon. Het ging om onderzoek aan een inheems Pools 
paardentype. Dit paard werd verondersteld een bijzondere relatie te hebben met de laatste 
wilde paarden, die vrijwel uitsluitend op Pools grondgebied hadden geleefd (Bos van 
Białowieża702 en Zwierzyniec). In geen enkel ander Europees land waren deze 
omstandigheden aanwezig. In zijn speech uit 1927 in Tarnogród refereerde Vetulani dan ook 
duidelijk aan Pools-nationalistische gevoelens bij het uiteenzetten en promoten van zijn 
experimenten. Door met de ‘veelbelovende’ ‘eigen’ konik te gaan fokken zou Polen veel faam 
en profijt kunnen verwerven703. Vetulani refereerde in die speech aan het feit dat men in 
Engeland en Oost-Pruisen, te beginnen in de 17e en 18e eeuw, respectievelijk de Engelse 
volbloed en het Trakehner paard had gefokt. Deze paardenrassen zijn wereldberoemd 
geworden vanwege hun uitzonderlijke rijkwaliteiten. Men had ze gefokt door inheemse 
paarden te kruisen met uitheemse (Arabische) paarden. Deze beide iconen van 
paardenfokkerij werden in de respectievelijke landen als een nationale triomf beschouwd, 
hoewel hun genetisch materiaal voor een belangrijk deel uit het buitenland kwam (Nissen 
2003, Edwards et al. 2012). Beide paardenrassen hebben veel bijgedragen aan de vorming van 
de respectievelijke nationale identiteit en het zelfbewustzijn van het volk. In Engeland 
gebeurde dat juist in de periode dat het land zijn commerciële macht en rijkdom sterk aan het 
uitbreiden was704. De Engelse volbloed werd gezien als een symbool van vooruitgang en was 
onderdeel van het begrip ‘Englishness’, ook in politieke zin (zie § 2.8)705. Dit nieuw 
ontwikkelde paardenras stond, in combinatie met een meer geavanceerde manier van 
paardrijden, symbool voor de Engelse vrijheid. Dit in vergelijking tot de, volgens de 
Engelsen, ‘achterlijke’ manier waarop men nog op het continent paardreed706. Een dergelijke 
stimulans voor het nationaal bewustzijn moet Vetulani voor ogen hebben gestaan, toen hij 
voorstelde iets vergelijkbaars te doen, uitgaande van de ‘eigen’ konik. Volgens Vetulani was 

                                                 
701 Onder een ‘landras’ wordt een genetisch nog zeer diverse populatie dieren (of planten) verstaan. Dit in 
tegenstelling tot een ‘ras’, waarvan de individuen vanwege voortgaande veredeling (o.a. door inteelt) zeer veel 
op elkaar lijken. 
702 Het Bos van Białowieża lag tot 1795 binnen Polen-Litouwen op Litouws grondgebied. Toen het onder 
Russisch beheer was gekomen, vermeldde ook Brincken het in 1826 nog steeds als zijnde gelegen ‘in Litouwen’. 
Pas vanaf 1921 kwam het geheel in het nieuw ontstane Polen te liggen. Sedert het einde van de Tweede 
Wereldoorlog ligt het half op Pools, half op Wit-Russisch grondgebied. 
703 Zie § 4.5.2: De periode 1923 tot en met 1927.  
704 Edwards 2012, pag. 296. 
705 Edwards 2012, pag. 297. 
706 Idem. 
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men in Oost-Pruisen uitgegaan van de lokale “tarpanachtige Litouwse schweiken”707 (“…na 
podkładzie tarpanowatych szwejków litewskich”708), en in Engeland van de ‘Celtic pony’. Net 
als de Engelsen en de Duitsers zou men ook in Polen een eigen “Poolse volbloed” (“polski 
Vollblut”) moeten kunnen fokken, maar dan uitgaande van koniks. Van oudsher hadden de 
Polen veel contacten met de Turken, waarvan ze geregeld paarden betrokken709. Het fokken 
van een Poolse volbloed zou meehelpen het prestige van Polen te vergroten, nu dit land bezig 
was zijn plaats op het wereldtoneel weer in te nemen. Niet zonder trots haalde Vetulani een 
passage aan uit de Engelse pers, met betrekking tot de successen van Poolse ruiters op een 
concours hippique in Nice (Frankrijk). Een Engelse ‘fokker of sportman’ schreef daarin, dat 
de Poolse ruiters hun successen zonder twijfel niet alleen te danken hadden aan “...hun 
aangeboren moed, voortkomend uit het onderzoek aan de Poolse konik uit de omgeving van 
Biłgoraj”, maar ook omdat “in Poolse paarden veel bloed van de Tarpan stroomt”710. Voor 
zover bekend, heeft Vetulani zich verder zelf niet met het fokken van zo’n volbloedpaard 
beziggehouden. 
 Van 1923 tot 1939 heeft Vetulani van universiteiten en ministeries alle financiële en 
praktische steun gekregen om aan zijn onderzoek aan de konik te werken en het 
fokexperiment in Białowieża op te zetten. De steun, die hij van de militairen kreeg, heeft 
mogelijk ook verhinderd dat de experiment-koniks in Białowieża bij de mobilisatie in 1939 
gevorderd werden ten behoeve van het leger of anderszins. Ze behielden hun bijzondere status 
in verband met het onderzoek. 
 Niet alleen de wisent, die in 1919 in het Bos van Białowieża in het wild uitstierf en in 
dierentuinen verder gefokt werd, maar ook de konik moest zo tot een symbool van herrijzend 
Polen kunnen uitgroeien. Met het herstel van het land Polen werd zo ook aan het herstel van 
inheemse diersoorten gewerkt. De terugkomst van de wisent en de op de wilde voorouder 
gelijkende konik zou de Polen terug kunnen doen denken aan vroeger. Deze hang naar het 
verleden betrof de roemruchte tijd van de grote Poolse koningen en hun voorliefde voor de 
jacht op groot wild, onder andere in het Bos van Białowieża711. Ook kon nationale trots 
ontleend worden aan het hebben kunnen verwezenlijken van de ‘wederopstanding’ van een 
uitgeroeide soort. Dit zou dan het geval zijn met de konik, die nog een tijdlang ‘tarpan’ werd 
genoemd712. Ter vergelijking: in Duitsland wordt door de leden van de VFA (Verein zur 
Förderung der Auerochsenzucht) het heckrund gewoon weer ‘Auerochs’ (‘oeros’) genoemd. 
De gebroeders Heck waren bij hun experimenten niet alleen uit op de oorspronkelijke vorm 
van het wilde paard, daarbij refererend aan het ‘Oud-Germaanse verleden’. Zoals al in § 4.4 is 
aangegeven, vormden hun experimenten ook een onderdeel van de nazistische ideologie 
(Daszkiewicz & Aikhenbaum 1999). De Poolse zoöloog J. Żabiński schreef later over de 
terugfokexperimenten van de broers: 

                                                 
707 ‘Schweik’ was de benaming voor de lokale boerenpaarden, die van oudsher in Litouwen gebruikt werden. 
Tegenwoordig wordt voor hen de benaming ‘žemaitukai’ gebruikt. Deze paarden hebben in de 18e eeuw aan de 
basis gestaan van de fokkerij van het Trakehner paard in Trakehnen (Trakenai), in het voormalige Oost-Pruisen. 
708 Vetulani 1927, pag. 491. 
709 Ook de Engelsen hadden voor het fokken van hun volbloed een Turkse hengst (‘Byerly Turk’ genaamd) 
gebruikt (Edwards et al. 2012). 
710 Vetulani 1927, pag. 491: “…że poza ich wrodzoną brawurą , wnosząc z badań nad konikiem polskim z okolic 
Biłgoraja, w koniach polskich płynie dużo krwi Tarpana”. ”. 
711 Dit bosgebied was aanvankelijk het jachtgebied van Litouwse hertogen, en van 1386 tot 1795 van Poolse 
koningen. Net als de wisent kan ook dit bos zelf als een icoon van de oorspronkelijke Europese wildernis gelden. 
712 In een kleine dierentuin in het Bos van  Białowieża, waar het publiek o.a. wisenten en koniks kan zien 
(vroeger Rezerwat Pokazowy Żubrów i Tarpanów geheten), werden de koniks in 1972 nog ‘tarpans’ genoemd 
(W. Pirożnikow, mond. med., 25 mei 1972).  
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 “Het doel van Heck was de natie te overtuigen dat onder de Führer alle oude Germaanse 
 kenmerken weer terugkomen, inclusief de natuur”.713 
Bij het terugkeren van die natuur nam het Bos van Białowieża in hun ideologie een 
belangrijke plaats in. Lutz Heck vond dat dit bos voortaan voor altijd bij het Duizendjarige 
Rijk behoorde, en vooral ten dienste moest staan van de grandeur en de overwinning van nazi-
Duitsland714. De nazi-propaganda rond de terugfokexperimenten miste ook in Nederland zijn 
uitwerking niet. Lutz Heck stond in Nederland, waar hij wel eens lezingen gaf, bekend als een 
gevierd dierentuindirecteur. Eind jaren ’30 en begin jaren ’40 werd in de Nederlandse pers, 
waaronder de nationaal-socialistische, alleen geschreven over de experimenten van de 
gebroeders Heck. Van de experimenten van Vetulani werd niet gerept. Pas met de publicatie 
van Poortinga (1981a) werd Vetulani’s naam in Nederland bekend. 
 In tegenstelling tot de doelstelling van de gebroeders Heck, werd in Polen aan de 
konik gewerkt als aan een soort multifunctioneel paard. De konik moest niet alleen een 
natuurlijke wildvorm gaan voorstellen, maar diende ook een beter gebruikspaard te worden, 
voor het leger en de landbouw. In dat laatste geval was het ook economisch interessant. 
Vandaar dat de ministeries van zowel Oorlog als Landbouw, overtuigd door de sterk lijkende 
argumenten van Vetulani, er financieel en logistiek actief aan meewerkten. Vetulani heeft zelf 
nooit goed duidelijk kunnen, of willen, maken hoe het mogelijk was een paard te fokken met 
zó veel uiteenlopende kenmerken in zich verenigd. De vereisten van trekpaarden op de 
boerderij zijn immers wezenlijk anders dan die van het vroegere Europese wilde paard om in 
het wild te overleven. 
  
 Op basis van de suggestie van Brincken, dat de laatste wilde paarden gekruist waren 
met lokale boerenpaarden, zou geredeneerd kunnen worden dat er nog een aantal genetische 
eigenschappen van dat verdwenen wilde paard in nog bestaande (Poolse) paardenpopulaties 
aanwezig moest zijn. Dit moet de (romantische) hoop gewekt hebben dat dat wilde paard nog 
geheel of grotendeels terug te krijgen zou zijn door op een bepaalde manier te gaan fokken. 
De gebroeders Heck hebben, om de oeros terug te krijgen, op die manier de heckrunderen 
gecreëerd (‘teruggefokt’). Iets vergelijkbaars gebeurt momenteel met de quagga (Equus 
quagga quagga) en de berberleeuw (Panthera leo leo). Het feit dat de heckrunderen eigenlijk 
niet zo’n geslaagde nabootsing zijn van de oeros, heeft ettelijke groepen mensen en 
individuen in Europa er recentelijk toe aangezet om opnieuw dergelijke terugfokpogingen te 
ondernemen. Dit in de veronderstelling dat het beter moet kunnen. Men zou kunnen zeggen 
dat terugfokken ‘leeft’ onder de mensen, en dat het kennelijk fascineert om uitgestorven 
dieren uit een voorbije wereld weer terug te krijgen715. De populariteit van het Jurassic-
Parkthema (de terugkeer van dinosaurussen) en van de fauna van de mammoetsteppe, zoals 
o.a. mammoet, reuzenhert en sabeltandtijger, zijn er het voorbeeld van. Het gaat in al deze 
gevallen om grote, opvallende en ‘stoere’ diersoorten, waar de ‘maker’ of bezitter ervan om 
psychologische redenen veel eer aan kan ontlenen of een bepaalde geestelijke behoefte mee 
kan bevredigen. Om diezelfde redenen creëerde Jan Zamoyski destijds zijn grootse dierentuin 
in Zwierzyniec. Ook het onbestemde verlangen naar ‘oerdieren’ in een ‘oerlandschap’, dat 

                                                 
713 J. Żabiński in 1960 (geciteerd in Daszkiewicz & Aikhenbaum 1999, pag. 114): “Heck’s purpose was to 
persuade the nation that under the Führer all ancient Germanic features regenerate, including nature”. 
714 Lutz Heck, in Daszkiewicz & Aikhenbaum 1999, pag. 50. 
715 Na de Tweede Wereldoorlog is er nóg een poging gedaan om de wilde voorouder van het gedomesticeerde 
paard terug te fokken. In de jaren ’60 namelijk heeft Harry Hegardt in de Verenigde Staten, met mustangs als 
uitgangsmateriaal, een paardenras gefokt, dat zeer goed op de wilde voorouder zou lijken (Flaccus 2002). Na de 
dood van Hegardt werden deze paarden verkocht aan een nieuwe eigenaar, die ze in 2002 verder verkocht aan 
diverse kopers. Onduidelijk is waar deze paarden momenteel zijn. Deze paarden hadden / hebben een lichtgrijze 
vachtkleur (‘grullo’), een donkere aalstreep en soms dwarsstreping op de poten. Volgens zeggen zouden ze 
staande manen hebben, maar dit blijkt niet uit de bij het artikel van Flaccus gevoegde foto. 
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destijds ten grondslag lag aan Herman Görings bestuurlijke omvorming van het Bos van 
Białowieża en omstreken, kan waarschijnlijk gezien worden als een diep gekoesterde wens 
van veel mensen. Afgezien dan van de verwerpelijke methode die Göring gebruikte om zijn 
doel te verwezenlijken. Hadden mensen vroeger een grote angst en afkeer voor de 
(ongeordende en improductieve) wildernis (zie § 3.6), tegenwoordig bestaat daar juist een 
grote fascinatie voor. De populariteit van natuurfilms en nieuwe 20e eeuwse trends in het 
natuurbeheer laten zien dat een begrip als ‘wildernis’ ook positieve gevoelens kan opwekken, 
en zelfs enthousiasme teweeg kan brengen. Het voorvoegsel ‘oer’ roept associaties op met 
spannende, onverwachte en woeste natuur (zie ook § 5.5.1). De tegenwoordige 
ontwikkelingen in het natuurreservaat Oostvaardersplassen laten dit zien. De mededeling 
alleen al, door de beheerders van dit reservaat, dat de natuur in de Oostvaardersplassen ‘haar 
gang kan gaan’, doet het grote publiek makkelijk geloven dat het er werkelijk om een 
‘oerlandschap’ gaat: 
 “Ondenkbaar bijna dat dit moerasgebied van 5600 hectare pas dertig jaar oud is……Het ziet 
 eruit als een oerlandschap. Alsof het altijd zo geweest is. Alsof het precies zo en niet anders 
 kan zijn”.716 
Ook diersoorten, die in het wild waren uitgestorven, maar weer naar het land van herkomst 
terugkeerden, kunnen op veel sympathie van de bevolking van dat land rekenen. Hierbij wordt 
geappelleerd aan een bepaald soort nationaal gevoel of zelfbewustzijn: het hebben van ‘iets 
eigens’ of een positieve herinnering aan ‘vroeger’. Of, zoals Lutz Heck het, bij het 
terugbrengen van uit Duitsland verdwenen diersoorten, uitdrukte: “…zur Stärkung des 
Heimatgefühls” (“…ter versterking van het vaderlandgevoel”)717. Voorbeelden van 
diersoorten die nationale trots kunnen oproepen zjn die van het przewalskipaard in Mongolië, 
de panda in China en de wisent in Polen. Zij waren bijna uitgeroeid, maar verkregen een 
beschermde status en nemen weer in aantal toe. Niet alleen in Polen, maar ook in Rusland 
werd en wordt de wisent gezien als “…, dat overblijfsel uit het verleden, onze nationale 
trots”718. Sedert het uitsterven van de wisent in het wild, wordt er aan het herstel van de 
wereldpopulatie van dit dier gewerkt. Gedurende de communistische periode werd de wisent 
in Rusland niet alleen als een symbool van de oorspronkelijke Russische natuur en cultuur 
gezien. Het fokken en behouden van dit dier vormden tevens een onderdeel van de strijd vóór 
de wetenschap en tegen het stalinisme (Weiner 2000). Ondanks het feit dat de wisent in 
Rusland als ‘nationale trots’ werd en wordt gezien, werden vanaf 1921, door Russische 
wetenschappers, in Askania Nova wisent-bizon kruisingen tot stand gebracht. Ditzelfde deed 
Lutz Heck tijdens de naziperiode, in een poging via verdringingsfok de wisentpopulatie 
sneller te doen groeien. De Russische hybriden hebben de oorlog niet overleefd, en die van 
Lutz Heck zijn uit het wisentstamboek verwijderd. Dit laatste gebeurde niet alleen om het 
zuiver houden van de oorspronkelijke soort, maar ook omdat de wisent verondersteld werd 
het best te zijn aangepast aan de Europese natuur. 
 Dieren als de hiervoor genoemde pandabeer, de wisent en het przewalskipaard kunnen 
als iconen beschouwd worden. Alle drie staan ze symbool voor diersoorten, die vroeger een 
bijna fatale soortbedreigende fase hebben doorgemaakt, maar waarvan de bescherming 
momenteel als succesvol is te beschouwen. Ze hebben grote bekendheid onder het publiek 
verworven. Met hun bestaan is een stuk (menselijke) geschiedenis verbonden, en een 
herinnering aan een vroegere, meer oorspronkelijke natuur. Maar vooral gaat het om 
aansprekende dieren. Dit laatste is vooral belangrijk, omdat het juist de bedoeling van een 
icoon is om op een bepaalde manier sterk de aandacht te trekken en een bepaalde associatie 

                                                 
716 Dagblad De Telegraaf, 8 juli 2000. 
717 Heck 1943, pag. 154. 
718 Weiner 2000, pag.  20: “…, that fragment of the past, our national pride”.  Zowel in Polen als in Rusland zijn 
postzegels uitgebracht, met daarop de wisent afgebeeld. 
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op te roepen. Via hen wordt een bepaalde problematiek of ontwikkeling herkenbaar voor het 
publiek. Onder de dieren met een iconische weerklank kan ook de Poolse konik geschaard 
worden719. In Nederland kan eveneens de in de Oostvaardersplassen weer verschenen 
zeearend (Haliaeetus albicilla) daar toe gerekend worden. Beide dieren vervullen een 
iconische rol. Zo staat de konik momenteel symbool voor een geheel nieuwe vorm van 
natuurbeheer, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien. De op natuurlijke wijze 
teruggekomen zeearend roept herinneringen op aan een vroegere wildernissituatie, waarvan 
hij het symbool vormt. Beide dieren roepen associaties en gevoelens op. Opvallende en 
sympathieke dieren komen in dit verband eerder voor publiciteit en waardering door het grote 
publiek in aanmerking dan onopvallende en weinig aansprekende als bijvoorbeeld een 
onopvallend en obscuur insect. De elders in Nederland zeldzame, maar in de 
Oostvaardersplassen massaal optredende (zwartgekleurde) oeveraaskever (Necrodes 
littoralis), met name levend van grote dode dieren, heeft nooit veel publiciteit mogen 
ondervinden. Dit terwijl deze kever bij uitstek beschouwd kan worden als een icoon van juist 
dat aspect van het nieuwe natuurbeheer, namelijk ‘grote dode dieren in de natuur’. De 
associatie met de dood (van dieren) vormt hier waarschijnlijk een te grote drempel om dit dier 
voor het genoemde aspect in te zetten. Andere insecten kunnen daarentegen wél als icoon 
fungeren, maar dan gaat het wel om grote, mooie of anderszins bizarre soorten. Voor iets 
dergelijks komen grote opvallende soorten als het vliegend hert (Lucanus cervus) en de 
alpenboktor (Rosalia alpina) eerder in aanmerking. Beide leven van dikke dode bomen en 
staan zodoende symbool voor een natuurlijke situatie met oerwouden..De alpenboktor vormt 
het logo van het Donau-Ipoly Nationale Park in Hongarije. Over het nut van iconen voor het 
natuurbeheer komen we in § 5.5 nog verder te spreken. 
 
Naast het fokken van koniks, en het publiceren daarover, werd in Polen na de 2e 
Wereldoorlog gewerkt aan een verdere naamsbekendheid van tarpan en konik door het 
benoemen van een terreinwagen en het uitbrengen van postzegels. De weinige kritiek, die er 
vóór de Tweede Wereldoorlog binnen Polen op de experimenten van Vetulani was, is niet in 
staat gebleken afbreuk te doen aan diens overtuigingskracht720. Vetulani heeft zich van de 
kritiek niets aangetrokken en bleef tot zijn dood consequent bij zijn in het begin van de jaren 
’20 ontwikkelde theorie. De maatschappelijke krachten, die de ‘Poolse konik van het 
tarpantype’ als icoon van Poolse daadkracht en tevens praktisch hulpmiddel in de landbouw 
en het leger toejuichten, zijn hem tot in 1939 blijven steunen.   
 Hoe groot de kritiek op Vetulani in Polen werkelijk was, is eigenlijk nooit goed 
duidelijk geworden. Na 1945 kreeg Vetulani in elk geval veel tegenwerking te verduren van 
de nieuwe machthebbers. Tot zijn dood in 1952 heeft hij zijn experimenten nog kunnen 
voortzetten, maar na dat jaar begon een chaotische periode, die duurde tot 1955. In dat jaar 
werden enkele koniks van Vetulani’s experiment in Białowieża, tezamen met een groter 
aantal koniks van elders in Polen, naar Popielno overgebracht. Tot hoofd van de konikfokkerij 
daar werd Pruski benoemd. Deze had feitelijk weinig op met het experiment, zoals Vetulani 
dat voor ogen stond. Pruski zou, gezien zijn in 1959 geuite standpunten, een stuk nuchterder 
en praktischer dan Vetulani genoemd kunnen worden. Pruski was het in sommige opzichten 
niet eens met Vetulani’s theorie en was weinig ingenomen met het extensief houden van de 
koniks in Popielno (de ‘reservaatsfok’). Hij was meer geporteerd voor het fokken van koniks 
voor de landbouw, hetgeen in feite zijn achtergrond en deskundigheid was. Voor het laten 

                                                 
719 In tegenstelling tot de konik, heeft het heckpaard nooit veel publiciteit gekregen. Tijdens het nazi-regime is 
dit paard ook nooit op postzegels afgebeeld (Michel Deutschland-Katalog 2011/2012), zoals dat in Polen in 1963 
en 1989 wél met de konik gebeurde. 
720 Tadeusz Vetulani was volgens zijn zoon Zygmunt Vetulani (2009, mond. med.) een zeer gedreven 
onderzoeker. 
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verwilderen van paarden, en de biologische en ecologische aspecten daarvan, moet hij weinig 
belangstelling hebben gehad. Daarnaast heeft Pruski (1959) eindelijk werk gemaakt van het 
bijeenbrengen van veel literatuur en bronnen betreffende het uitgestorven wilde paard, iets 
wat Vetulani eigenlijk al veel eerder had kunnen doen721. De tweeledige opzet van de fokkerij 
in Popielno lijkt een compromis te zijn geweest tussen degenen die het experiment van 
Vetulani wilden voortzetten en degenen die een meer praktisch gebruik van de konik 
nastreefden, door te proberen er een (beter) landbouwpaard van te maken. Het ene doel was 
idealistisch (de ‘bostarpan’) en kostte veel geld, het andere was praktisch en moest geld 
opleveren. Het feit dat de beide doelen niet strikt gescheiden waren, er vond uitwisseling van 
paarden plaats, en de betrekkelijk korte periode dat deze doelen werden nagestreefd, van 1955 
tot ± 1970, maakte dat beide feitelijk niet verwezenlijkt werden. Het eerste doel bleek niet 
mogelijk, het tweede was niet meer nodig. Voor de buitenwereld zijn de koniks uit de 
reservaatsfok in de beeldvorming blijven voortleven als ‘(bijna) teruggefokte tarpans’. 
   
Door de bemoeienis van Tadeusz Vetulani in de vorige eeuw staat de Poolse konik 
momenteel wereldwijd sterk in de belangstelling. De vermeende link van de konik met het 
Europese wilde paard is in feite de reden geweest dat dit paardenras, als Pools cultureel 
erfgoed en ‘vervanger van het Europese wilde paard’, nog steeds bestaat. Had Vetulani zich 
niet met paarden bemoeid, dan zouden veel van de lokale Poolse boerenpaarden tijdens de 
communistische periode mogelijk zijn verdwenen. Ze hadden misschien net aan kunnen 
overleven, zoals dat met de Litouwse žemaitukai722 het geval was. Dit oude paardenras kon in 
een lichtveredelde vorm, als boerenpaard, nog maar net de communistische periode overleven 
en is nu een beschermd zeldzaam ras. Had Vetulani zich alleen maar met schapenfokken 
bezig gehouden, zijn nevenactiviteit, dan had de buitenwereld mogelijk nooit van de konik 
gehoord. Of iemand anders zou later, bij het lezen van het verslag van Brincken of dat van 
Grabowski & Schuch, zich hebben kunnen afvragen of er mogelijk daar bij Zwierzyniec nog 
kruisingen van wild paard en huispaard rondliepen. Te denken wat er dan gebeurd zou zijn, is 
speculatief. 
 Aan de vooravond van de introductie van de konik in Nederland, in 1981, was dit 
paard in Polen in feite niet alleen een bescheiden toeristische attractie geworden, maar was 
men ook bezig er een bepaald fokdoel voor te ontwikkelen. Met de introductie van de konik in 
Nederland werd de rol van dit paard uitgebreid met een rol in het natuurbeheer. Op dit vervolg 
van de beeldvorming rond de konik wordt in § 5.5 verder ingegaan. 
 

                                                 
721 Zelfs Lydekker had daar in zijn publicatie van 1912 al veel gegevens over bijeengebracht. 
722 Rzączyński (1742, pag. 310) vermeldde deze paarden al onder de naam ‘zmudzinek’. 
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5  De Poolse konik en het natuurbeheer 
 
5.1  Inleidng 
 In 1981 vond de introductie van de konik in het Nederlandse natuurbeheer plaats. Die 
introductie was feitelijk het gevolg van een aantal economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen, waaronder de opkomst van nieuwe inzichten inzake 
ecologie en natuurbeheer, vonden plaats in de jaren ’70 en ’80 van de 20e eeuw. In dat 
veranderende maatschappelijke en natuurbeheersklimaat bleek de Poolse konik voor velen 
een welkome aanwinst en een praktisch hulpmiddel te zijn. In dit hoofdstuk worden de 
aanleiding voor de introductie van de konik, de introductie zelf en de inzichten ten aanzien 
van de rol van dit dier in het natuurbeheer uiteengezet.  
 Met de introductie van de konik in Nederland werd een nieuw aspect toegevoegd aan 
de beeldvorming rond dit paard. Door het gebruik van de konik voor een nieuwe vorm van 
natuurbeheer, ging dit dier ook daarin een iconische rol spelen. Ook het beheer in het 
natuurgebied Oostvaardersplassen droeg bij aan die beeldvorming. Het nut van iconen voor 
het natuurbeheer zal ter sprake komen, evenals rewilding en de discrepantie tussen de ideeën 
van het (ecologisch) natuurbeheer en die van de beweging tot bescherming van dieren. 
 
5.2  Ontwikkelingen in het Nederlandse natuurbeheer, tot in de jaren ’70 
 Het gedachtengoed, dat zou leiden tot wat in de 20e eeuw ‘natuurbescherming’ en 
‘natuurbeheer’ ging heten, ontwikkelde zich in Nederland in de loop van de 19e eeuw
723. In het begin van die eeuw al publiceerden individuele onderzoekers van ‘in het wild’ 
voorkomende planten- en diersoorten over hun onderzoekingen en begonnen ze zich steeds 
meer te organiseren. De veldbiologie nam steeds vastere vormen aan, en op scholen was sinds 
1857 het vak ‘Kennis der Natuur’ verplicht geworden. Vooral de oprichting van het tijdschrift 
‘De Levende Natuur’, in 1896 door Eli Heimans en Jac P. Thijsse, legde de basis voor een 
hechtere organisatie van de diverse natuuronderzoeksgroepen.  
 Vanaf het prille begin van het onderzoek aan wilde planten en dieren, hebben er 
verschillende meningen bestaan over wat er eigenlijk onder ‘natuur’ verstaan diende te 
worden. In de tweede helft van de 19e eeuw overwogen nog de verwondering over de 
‘schoonheid’ van de natuur, en het streven die te willen beschermen. Toen het echter later, na 
het ontstaan van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in 1905, aankwam op het 
beheer van de verworven natuurreservaten, begonnen de uiteenlopende opvattingen daarover 
steeds manifester te worden. Bij het beheer moest toen daadwerkelijk een bepaald beheersdoel 
worden nagestreefd. Vooral vanaf de jaren ’70 van de 20e eeuw worden er discussies gevoerd 
over wat natuurlijk is, hoe het vroegere natuurlijke landschap van Nederland er feitelijk uitzag 
en of er ingegrepen moet worden door de mens. Ook in de 19e eeuw liepen de meningen over 
wat onder ‘oernatuur’ moest worden verstaan sterk uiteen. Mensen als bijvoorbeeld de 
plantkundige en museumdirecteur Frederik van Eeden en de bosbouwer A.J. van Schermbeek 
beschouwden het oerwoud als de ‘hoogste vorm van natuur’. Anderen spraken dit tegen of 
vonden op zijn minst andere vormen van natuur interessanter724. In zijn pleidooi voor het 
behoud van ‘monumenten der natuur’ vestigde Van Eeden de aandacht op het teloorgaan van 

                                                 
723 Van der Windt 1995, pag. 39-48. 
724 Van der Windt 1995, pag.176. Het begrip ‘natuur’ is feitelijk een nogal rekkelijk begrip. In de loop van de 19e 
eeuw ging men het woord ‘natuur’ specifiek gebruiken voor ‘het (schijnbaar) niet door de mens gewijzigde 
landschap om ons heen’ (Philippa et al. 2003-2009). Persoonlijke voorkeur en interesse hebben ervoor gezorgd 
dat ‘natuur’ momenteel kan variëren van een gecultiveerde stadstuin, via het agrarische landschap tot een 
volledig en oorspronkelijk ecosysteem. In Nederland spelen biodiversiteit en heimwee naar de ‘natuur’ van de 
19e eeuw vaak een belangrijkere rol bij de bepaling van de wijze van beheer en het beheersdoel in 
natuurgebieden, dan het streven naar ongereptheid.  
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het oude Beekbergerwoud. Dit was in 1869 verkocht en in de jaren daarna gekapt en gerooid. 
Vervolgens was de grond daar geschikt gemaakt voor landbouw. Dit bos vormde nog een 
aandenken aan de vroegere ongerepte oerwouden725. Het had volgens Van Eeden door 
aankoop, door de Koninklijke Academie van Wetenschappen, behouden moeten blijven als 
‘monument van de voormalige natuur van ons land’. Van Schermbeek stond een vorm van 
bosbouw voor, die gebaseerd was op de bosontwikkeling in natuurbossen (Van Schermbeek 
& Gayer 1898). Een dergelijke vorm van bosbouw was al in de tweede helft van de 19e eeuw 
in Duitsland ontwikkeld. Van Schermbeek had weliswaar medestanders in de bosbouwwereld, 
maar zijn ideeën hebben weinig weerklank gevonden. Hoewel er elders in Europa meer 
sympathie was voor een natuurlijker vorm van bosbouw, bestond ook daar weinig begrip voor 
het beschermen van oerwoudrestanten en het instellen van bosreservaten. Ongeveer in de 
zelfde tijd, als waarin het Beekbergerwoud gerooid werd, werd in 1875 in Oostenrijk het 
oerwoudrestant Rothwald voor de ondergang behoed. Dit werd gerealiseerd door de 
toenmalige eigenaar van dat bos, de bankier Albert Rothschildt. Deze was beïnvloed door de 
Romantiek. Voor de vrijwaring van dit bos voor houtoogst bestond destijds nauwelijks begrip. 
Rothwald heeft, als onderdeel van een veel groter boscomplex, in de grenszone van twee 
bestuursgebieden gelegen. Om die reden heeft er lang onenigheid bestaan over wie het gebied 
feitelijk mocht bezitten en benutten. Bovendien was het moeilijk bereikbaar en dus niet 
makkelijk te exploiteren (Kral & Mayer 1968, Pekny 2012). Zodoende kon dit bos er 
eeuwenlang als ongerept oerwoud blijven liggen, inclusief grote herbivoren en predatoren (let 
op de parallel met de Grote Wildernis). De afschuw die de aanblik van een dergelijk oerwoud 
vroeger in bosbouwkringen teweeg kon brengen, moge blijken uit de volgende passage uit het 
verslag van een bosbouwexcursie in 1869 naar dat bos:  
 “…geen ongebreidelde weelde in onverminderde oerkracht, gehuld in een schitterende  
 volheid van geuren, romantische vormenrijkdom en levenskracht, maar een dodenakker, 
 gebroken kracht, aftakeling en de geur van verrotting, verval, zoals overal daar, waar de 
 ordenende hand van de mens niet komt”.726 
  
Hoewel er dus verschillende meningen bestonden over de wenselijkheid van het al of niet 
ingrijpen door de mens in de natuur, hebben de voorstanders van ingrijpen toch steeds de 
boventoon gevoerd. De discussie erover leidde, afgezien van periodieke opflakkeringen, tot 
de jaren ’70 verder een sluimerend bestaan. Dit natuurbeheersbeleid, waarin de mens door 
middel van beheer een dominerende rol speelt, was met name gevestigd en wetenschappelijk 
vormgegeven door de vegetatiekundige Victor Westhoff727. In bossen had Westhoff de rol van 
de mens wel willen beperken, om de natuur daar wat meer haar gang te laten gaan, maar hij 
had daarvoor weinig sympathie bij bosbouwers kunnen verwerven. De enkele stukken bos die 
destijds aan de natuur werden overgelaten lagen afgelegen, waren klein, lastig bereikbaar, of 
waren economisch gezien toch al niet rendabel.    
 In dit gangbare natuurbeheersbeleid begon begin jaren ’70 verandering te komen. 
Aanleiding hiervoor waren in de eerste plaats de steeds stijgende loonkosten, waardoor het 
beheer van natuurreservaten (door middel van maaien, plaggen en kappen) steeds duurder 
werd. Om die kosten te drukken werd omgezien naar een goedkopere manier van beheer. Die 
werd gevonden in de vorm van begrazing door landbouwhuisdieren, zoals koeien, schapen en 
paarden. Vanaf 1971 werd, naar het voorbeeld van extensieve beweiding met paarden en 

                                                 
725 Hoewel dit moerasbos indrukwekkend moet zijn geweest vanwege zijn wildheid, onbegaanbaarheid en 
interessante plantensoorten, was het geen ongerepte wildernis meer. Er werd geregeld in gekapt en zelfs geplant 
(Van Lohuizen 1980). 
726 Pekny 2012, pag. 15: “…nicht ungezügelte Üppigkeit in ungeschwächter Urkraft, eingehüllt in rauschende 
Duftfülle, romantischer Gestaltenreichtum und Lebensfrische, sondern Leichenhof, gebrochene Kraft, Verfall 
und Modergeruch, Verkommenheit, wie überall dort, wo die ordnende Hand des Menschen nicht hinkommt”. 
727 Van der Windt 1995, pag. 92, 93. 
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runderen in Zweden, overgegaan tot het daadwerkelijk inzetten van dergelijke dieren, als 
vervanging van het beheer door de mens (Van Leeuwen et al. 1971). De stijgende loonkosten 
hadden eveneens invloed op de rentabiliteit van de bosbouw. Deze laatste verslechterde nog 
meer door het feit dat de bosbouw te maken kreeg met een sterk verminderde vraag naar 
mijnhout vanwege sluiting van de kolenmijnen in Limburg. De tweede, feitelijk de meest 
cruciale en onverwachte, aanleiding om eens na te denken over een ander bos- en 
natuurbeheer werd door de natuur zelf geleverd. In november 1972 en april 1973 raasden twee 
grote stormen over Nederland, waardoor duizenden hectaren bos omwaaiden. Het waren met 
name deze gebeurtenissen, die de discussie losmaakten over de manier waarop in Nederland 
bosbouw en natuurbeheer werden bedreven, en over hoe het eventueel anders kon728.   
 Na de genoemde stormen werd in de bosbouwwereld druk bediscussieerd hoe de 
ravage aan bomen opgeruimd diende te worden, en hoe de vrijgekomen percelen op de meest 
rendabele wijze weer ingeplant moesten worden. Tegelijkertijd leefde onder biologen en 
andere natuurliefhebbers, over het algemeen buiten de bosbouwkringen, de behoefte weer op 
om de invloed van de mens in natuurgebieden te verminderen en zelfs te streven naar 
‘oerbossen’. Ook tijdens bijeenkomsten van Natuurmonumenten werden discussies 
georganiseerd met betrekking tot het te voeren bosbeheer. Die discussies vormden de 
aanleiding voor C. Piël om, middels een ingezonden brief in het dagblad De Volkskrant729 tot 
actie over te gaan. Piël had een persoonlijke ‘werkgroep Kritisch Bosbeheer’ opgericht. Naar 
aanleiding van die brief werd in dat zelfde jaar de Landelijke Werkgroep Kritisch Bosbeheer 
(LWKB) opgericht. De LWKB is in 1982 overgegaan in de Stichting Kritisch Bosbeheer 
(SKB).  
 Het ontstaan van de LWKB is dus het gevolg geweest van een combinatie van 
factoren730. In de eerste plaats was er het al sedert Van Eeden bij veel mensen bestaande 
verlangen om cultuurbossen in oerwouden om te vormen. In de tweede plaats bestonden al 
tientallen jaren vóór de oprichting van de LWKB bij diverse mensen ideeën om bevers, 
lynxen en wisenten in Nederland uit te zetten. Zo is al eens in 1957 door ‘een aantal 
dierenvrienden’ geprobeerd wisenten in Nederland in het wild uit te zetten. Eerst werd 
geprobeerd het Nationale Park De Hoge Veluwe daarvoor te interesseren, maar daar vond 
men het risico vanwege mogelijk agressieve stieren te groot. Ook is nog een ander terrein 
onderzocht: 
 “Een terrein met veel loofbos in de omgeving van Ommen zou in aanmerking kunnen komen, 
 ware het niet, dat ook Ommen beslist geen prijs stelt op wilde runderen in voor het publiek 
 toegankelijke bossen”.731 
Dergelijke plannen en verlangens vonden lang geen weerklank, omdat ze overstemd werden 
door de dominante gangbare standpunten. In de derde plaats waren er de twee stormen en de 
daarop volgende discussies daarover. Als gevolg van die discussies nam uiteindelijk één 
persoon het voortouw en richtte met sympathisanten een organisatie op. Hierdoor ontstond 
een platform voor een maatschappelijke stroming, die vervolgens aan kracht kon winnen. De 
tijdgeest was er kennelijk rijp voor. De grote maatschappelijke weerstand tegen dit soort 
dwarse ideeën, niet alleen bij bosbouwinstanties maar ook in natuurbeschermingskringen, 
werd doorbroken. Door het breed bekend worden van de nieuwe ideeën nam de belangstelling 
toe, waardoor er steeds meer onderzoek rond deze thematiek aan verschillende universiteiten 
plaats ging vinden. Dit had gevolgen voor de praktijk van het bosbeheer en het denken over 
natuurbeheer in het algemeen.  

                                                 
728 Kleijn & Cosijn 1980; Van der Windt 1995, pag. 181 ff. 
729 De Volkskrant, 19 maart 1977, pag. 21. Het artikel had als titel: “Nederland heeft alleen maar cultuurbossen”. 
730 R. Cosijn (bioloog; vrijwel vanaf het begin bij de LWKB betrokken), 6-4-2012, in litt. 
731 Anonymus in het dagblad Het Vrije Volk, 2 november 1957, pag. 7. 
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 De LWKB was al voorafgegaan door andere groeperingen, die zich kritisch opstelden. 
Al in 1965 was de Waddenvereniging opgericht en in 1976 de Stichting Kritisch Faunabeheer. 
Ook deze waren ontstaan uit onvrede met het tot dan toe door bestaande organisaties gevoerde 
natuurbeheer. Hun ontstaan was mede bevorderd door de in de jaren ’60 en ’70 toegenomen 
mondigheid van de Nederlandse burger.  
 
Het onstaan van de LWKB, en later de SKB, bracht de discussie over bosbeheer in een 
stroomversnelling. In vele artikelen in kranten (met name NRC Handelsblad) en tijdschriften 
(met name het Nederlands Bosbouwtijdschrift) werden discussies gevoerd tussen biologen, 
bosbouwers en andere geïnteresseerden (Kleijn & Cosijn 1980). De LWKB hield zich niet 
alleen bezig met het voeren van discussies met natuurbeheerders en bosbouwers, maar gaf 
daarnaast ook voorlichting om het grote publiek meer bekend te maken met een andere vorm 
van natuurbeheer. Die voorlichting ging soms gepaard met acties in het bos (‘natuurtechnisch 
bosbeheer’). Door te ringen (het rondom de stam verwijderen van bast) of bomen om te 
trekken (‘de natuur alvast een handje helpen’), werd getoond hoe een echt natuurlijk bos eruit 
kon gaan zien (Hendrikse & Van der Lans 1982, Van der Lans & Poortinga 1986). In die tijd 
waren omgevallen bomen of staande dode bomen een zeldzaamheid in het Nederlandse bos. 
Beheerders beschouwden ze als een bron van infecties en als verspilling van kapitaal. In de 
visie van de LWKB maakten dode bomen, evenals dode dieren, juist een wezenlijk 
bestanddeel uit van het natuurlijke ecosysteem. 
 Aanvankelijk ondervond het streven om het onnatuurlijke uiterlijk van de Nederlandse 
bossen en natuurgebieden te veranderen, grote weerstand bij gevestigde 
natuurbeheersinstanties als Staatsbosbeheer (SBB) en Natuurmonumenten. Aan het eind van 
de jaren ’70 en het begin van de jaren ’80 begon bij de officiële natuurbeheersinstanties, maar 
ook in bosbouwkringen, steeds meer begrip te ontstaan voor de ideeën van de LWKB732. In 
diverse natuurgebieden werd door SBB en Natuurmonumenten vanaf de jaren ‘80 een steeds 
natuurlijker bosbeheer nagestreefd. Ook het Ministerie van LNV ruimde daar in zijn 
opeenvolgende beleidsplannen meer en meer plaats voor in. In bosbouwkringen vonden de 
nieuwe ideeën eveneens weerklank. De daar opererende Pro Silva groep voert in bepaalde 
boswachterijen een ‘geïntegreerd bosbeheer’, waarin ideeën van de in Duitsland ontwikkelde 
‘naturgemäße Waldbau’ (‘bosbouw, overeenkomstig de natuur’) zijn verwerkt. In veel 
gevallen bleek een natuurlijker, op houtoogst gericht bosbeheer zelfs financieel 
aantrekkelijker te zijn dan het vroeger gevoerde beheer (Kuper 1992). 
  
De ideeën van de LWKB, en later SKB, beperkten zich niet alleen tot de bomen, maar 
bestreken ook de rol van planteneters en hun predatoren. Producenten, consumenten en 
reducenten vormen in hun onderlinge relaties samen het natuurlijke ecosysteem. Het 
bevorderen van natuurlijke processen, zoals begrazingsprocessen en predatieprocessen, kreeg 
een meer prominente plaats in het natuurbeheersdenken. Wat predatoren betreft, werd de 
herintroductie bepleit van de wolf en de lynx. Dode dieren (en bomen) dienden te blijven 
liggen en niet te worden afgevoerd. Bovendien werd de rol van de grote planteneters sterk 
benadrukt. In Europa zouden het juist deze dieren zijn geweest, die het oerlandschap733 van 
Europa vorm hadden gegeven. Voordien werd algemeen aangenomen dat Europa destijds 
vrijwel geheel met dichte bossen was bedekt. De eerste die een dergelijke invloed van die 

                                                 
732 Van der Windt 1995, pag. 196 ff. 
733 Onder ‘oerlandschap’ wordt hier verstaan het holocene landschap dat in Europa voorkwam in de tijd dat de 
mens nog jager-verzamelaar was en niet of nauwelijks invloed uitoefende op de vegetatie en de dierpopulaties. 
Het betreft hier zodoende vooral de periode van het Mesolithicum.  
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grote planteneters in Europa naar voren bracht was de bioloog H.E. van de Veen734. Hij achtte 
met name de wisent in staat een dergelijke open bosstructuur tot stand te brengen. Deze 
zienswijze heeft grote invloed gehad op het denken van de LWKB en SKB, en vervolgens 
ook op andere natuurbeheerders. Aan die invloed van de wisent werden later die van oeros, 
wild paard, edelhert en eland toegevoegd. Ook zij werden geacht in staat te zijn (geweest), zij 
het wat minder dan de wisent, om bosgroei te reguleren en het (oer)landschap een meer open 
(bos)structuur te geven.  
 Aan het eind van de jaren ’70 had de discussie over het natuurlijke landschap en de rol 
van grote planteneters daarin zich zover ontwikkeld dat de geesten rijp waren geworden voor 
praktijkproeven op dat gebied. Voorheen werden paarden en runderen in bepaalde 
natuurgebieden gehouden, waarbij ze ’s winters op stal werden gezet of bijgevoerd. Nu moest 
de mogelijkheid onderzocht gaan worden om zoiets op een meer natuurlijke manier te doen, 
namelijk jaarrond en zonder bijvoedering. Met name op de Rijksuniversiteit Groningen werd 
er al lang begrazingsonderzoek gedaan op de Waddeneilanden en in Oost-Afrika, en was veel 
kennis daarover bijeengebracht. In februari 1980 verzocht Natuurmonumenten aan het 
Instituut voor Milieuvraagstukken (VU, Amsterdam) om een projectvoorstel voor te bereiden 
betreffende het uitvoeren van een praktijkproef in het gebied van de Imbos. Aanvankelijk zou 
dit experiment met wisenten en huisrunderen uitgevoerd gaan worden, maar uiteindelijk werd 
voorzichtigheidshalve gekozen voor een proef met (alleen) Schotse hooglandrunderen. In 
december 1982 werden deze runderen in het omheinde gebied losgelaten. Hun invloed op de 
natuurlijke processen in dit halfopen bosgebied werd, tezamen met die van de daar al 
aanwezige edelherten, gedurende een periode van vijf jaar bestudeerd (Van Wieren 1988). De 
resultaten van dit onderzoek leidden ertoe dat begrazing met runderen als beheersmaatregel in 
natuurgebieden daarna steeds meer werd toegepast.   
 
5.3  De introductie van de konik in het Nederlandse natuurbeheer 
 
5.3.1  Besluitvorming  
 Ongeveer in dezelfde tijd als waarin de plannen voor het experiment in de Imbos 
ontwikkeld werden, leefden binnen de LWKB ook andere plannen op dat gebied. Op 11 
januari 1980 richtte de bioloog Gerben Poortinga de Stichting ‘De Tarpan’ op (Poortinga 
1981a). Hij werd hiertoe geïnspireerd door de ontwikkelingen in diverse natuurgebieden, waar 
al begrazing werd toegepast. Ook inspireerden de ideeën rond de mogelijke verwezenlijking 
van een ‘reservaat voor oerdieren’ in het nog droog te maken Markermeer735. Een ander, wat 
minder ambitieus, plan was er aan voorafgegaan. In 1969 heeft het WNF geprobeerd een 
‘groot wildreservaat’ van 300 ha op de Veluwe te realiseren. De bedoeling was om er dieren, 
die in Europa met uitsterven werden bedreigd, ‘vrijelijk te laten rondlopen’: 
 “Herten, wilde zwijnen, maar ook de tarpan, een vrijwel uitgestorven wild paard, dat 
 slechts sporadisch in Polen voorkomt, zullen in het park worden opgenomen”.736 

                                                 
734 Van de Veen 1975, pag. 38: “Wanneer men de ontwikkeling naar een meer open gestructureerd bos zou 
willen bevorderen, is men of aangewezen op – kapitaalintensieve – menselijke hulp of op de reïntroductie van de 
hier oorspronkelijk thuishorende grote herbivoren. Daarvan is alleen de Europese bison of wisent nog over”. 
735 In 1977 is een verkennend onderzoek gepubliceerd met betrekking tot de instelling van een natuurreservaat 
(‘reservaat voor oerdieren’) in de Markerwaard (Segeren et al. 1977). Dit reservaat moest een oppervlakte 
beslaan van 10.000 tot 15.000 ha. Het zou alle oorspronkelijke grotere en kleinere holocene zoogdieren van 
Nederland moeten gaan herbergen, zoals wisent, oeros, wild paard, eland, edelhert, ree, wolf, beer, lynx en wilde 
kat. Het gebied moest zowel voor wetenschappelijk onderzoek als voor recreatie beschikbaar zijn, en een 
bezoekerscentrum hebben.  
736 Anonymus in het dagblad De Telegraaf, 24 juni 1969: voorpagina. 



 203

Het doel van de Stichting ‘De Tarpan’ was om oorspronkelijke diersoorten of welke daar zo 
veel mogelijk op lijken, te (her)introduceren. In de statuten van de Stichting wordt het als 
volgt omschreven:  
 “De stichting heeft als doel de herintroductie in de natuur van de ‘tarpan’ als een 
 oorspronkelijk paardtype op een ecologisch verantwoorde wijze. De stichting zal zich 
 evenzeer inzetten voor de herintroductie van andere oorspronkelijke diersoorten die voor het 
 natuurherstel onmisbaar zijn”.737 
Allereerst ging het dus om de ‘tarpan’, maar ook aan dieren als eland, bever, wisent, oeros, 
wolf en lynx werd gedacht. Het uiteindelijke doel was het herstel en de completering van de 
oorspronkelijke natuur, zoals ook de LWKB voor ogen stond. Indien de oorspronkelijke 
soorten, zoals in het geval van de oeros en het wilde paard, waren uitgestorven, moesten 
goedgelijkende vervangers ingezet worden. Zelfs overwoog de Stichting nog om ecologische 
vervangers te zoeken voor de wolharige mammoet (Mammuthus primigenius) en de wolharige 
neushoorn (Coelodonta antiquitatis), die op het eind van de laatste ijstijd door de mens 
zouden zijn uitgeroeid. Voor deze konden respectievelijk de Indische olifant (Elephas 
maximus) en een van de huidige neushoornsoorten aangewend worden. Wat betreft de laatste 
werd gesteld dat “de wolharige neushoorn alleen in beharing scheen af te wijken van de 
huidige neushoorns”738. De in te voeren diersoorten en het doel waarvoor ze ingevoerd 
moesten worden, beschreef Poortinga in zijn in 1981(a) verschenen publicatie. De ‘tarpan’ 
kwam hierin uitgebreid ter sprake. Poortinga oordeelde met instemming over het in Popielno 
door de Polen gevoerde fokbeleid om de tarpan terug te fokken:  
 “In Polen is men nu al meer dan een halve eeuw en drie generaties onderzoekers bezig om de 
 tarpan terug te fokken uit de meest tarpanachtige exemplaren van de boerenpaarden. Men 
 heeft zo een goedgelijkend, en wat meer zegt voor het natuurbeheer, een kerngezond dier 
 gekregen. Dit dier is een redelijk alternatief voor één van de verdwenen paarderassen”.739 
 
Gedurende de jaren ’70 zocht men op het Groningse landgoed De Ennemaborgh, een 
natuurreservaat in bezit van de Stichting Het Groninger Landschap, naar een nieuwe vorm 
van beheer van dit gebied. Het gebied was oorspronkelijk grotendeels opgezet als 
productiebos, maar door de stormen in het begin van de jaren ’70 waren veel bomen 
omgewaaid. De in 1972 aangestelde beheerder van het gebied raakte geïnteresseerd in de 
ideeën van de LWKB en in een meer natuurlijk beheer van bossen. Hierdoor en door het 
bezoeken van bosreservaten in Duitsland en Engeland kwam hij in contact met de Stichting 
Tarpan (Huizinga 2007). In samenwerking met de Stichting Het Groninger Landschap vroeg 
de Stichting Tarpan subsidie aan om Poolse koniks op het landgoed De Ennemaborgh uit te 
zetten. Voor dit project is in 1981  f 46.000 subsidie van het Prins Bernhardfonds verworven 
(Poortinga 1981b), waarmee in Polen koniks werden aangekocht.  
 In de loop van de jaren ’70 was begrazing met paarden in Nederland alleen 
gerealiseerd in de natuurgebieden Baronie Cranendonck (Oost-Brabant) en De Groede 
(Terschelling). Door het contact van Poortinga met Popielno, eind jaren ’70 ontstaan tijdens 
zomerse ‘studievakanties’ daar740, was al ervaring met koniks opgedaan. Daaruit was 
duidelijk geworden dat koniks tamelijk rustige, goed te houden dieren zijn. Hoewel ze aan 
mensen gewend waren, vertoonden ze toch een zeker ‘wild’ gedrag741. In september 1981 
kocht de Stichting Tarpan bij de konikfokkerij in Popielno drie koniks, namelijk een 3-jarige 
hengst en twee 4-jarige drachtige merries. In deze drie paarden waren in feite drie 
verschillende hengstlijnen vertegenwoordigd, om op die manier van zoveel mogelijk 

                                                 
737 Poortinga 1981a, achterblad. 
738 Poortinga 1981a, pag. 9, 10. 
739 Poortinga 1981a, pag. 11. 
740 G. Poortinga 2-2-2011, in litt.  
741 G. Poortinga 2010, mond. med. 
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genetische diversiteit verzekerd te zijn. De hengst was op vruchtbaarheid getest742. Koniks die 
in Popielno verkocht worden zijn afkomstig uit de gemengde groep van jonge dieren, die uit 
paarden van zowel de stalgroep als de extensief gehouden groep is samengesteld743. Dieren uit 
deze gemengde groep krijgen, na gekeurd te zijn, een naam en worden in het stamboek 
opgenomen. 
 Op 28 oktober van datzelfde jaar kwamen de drie koniks in Nederland aan744. Eerst 
werden ze tijdelijk bij het Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen in Haren 
gehuisvest. Korte tijd later zijn ze overgebracht naar de Ennemaborgh. Ze konden zich daar, 
zonder bijvoedering in de winter, goed handhaven op de 170 ha die hun ter beschikking 
stonden, en hun aantal groeide gestaag. Momenteel wordt het aantal koniks er op 30 tot 35 
gehandhaafd, en worden overtollige dieren afgevoerd.  
  
Een ander markant voorbeeld van de introductie van koniks in Nederland vormt het 
natuurreservaat de Oostvaardersplassen. Dit gebied is in 1968 in de IJsselmeerpolder 
Zuidelijk Flevoland ontstaan en kon een eigen, meer natuurlijke ontwikkeling doormaken. Het 
daar gecreëerde natuurreservaat omvat momenteel ca. 5600 ha. Het gedeelte ‘water en 
moerassen’ beslaat 3600 ha en het drogere deel 2000 ha. De doelstelling voor dit gebied was 
“het ontwikkelen van een zo kompleet mogelijk ecosysyteem”745. Zuidelijk Flevoland werd 
tot 1989 beheerd door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), waarna de Directie 
Flevoland van Rijkswaterstaat het beheer overnam. In 1986 werden de Oostvaardersplassen 
tot staatsnatuurmonument verklaard en in 1996 werd het beheer van dat reservaat 
overgedragen aan Staatsbosbeheer. Per 1 januari 1998 is Staatsbosbeheer deels 
verzelfstandigd. 
 Door de natuurlijke ontwikkeling die de Oostvaardersplassen gedurende de jaren ’70 
doormaakten, was het gebied met name interessant geworden voor veel vogelsoorten, 
waaronder de grauwe gans (Anser anser) (Vera 1980). Deze ganzensoort werd als een 
belangrijke begrazer van moerasgebieden gezien. Een van de nevendoelstellingen voor dit 
natuurgebied was dan ook om het moerasgebied met name voor de grote aantallen grauwe 
ganzen ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Daarvoor moesten er permanent grote 
oppervlakten kort jong gras, het voedsel voor de ganzen, in de directe omgeving beschikbaar 
zijn746. Om vast te stellen of dat mogelijk door een bepaald begrazingsregime te realiseren 
was, werd eind 1982 begonnen met een experiment met jonge huisrunderen. Hiervoor werden 
Maas-Rijn-IJsselvee, Fries vee en Schotse Hooglandrunderen gebruikt. Dit vond plaats op een 
oppervlakte van 20 ha, met ’s winters vier en ’s zomers acht dieren. De runderen werden ’s 
winters bijgevoerd met hooi, en na zes tot negen maanden geregeld vervangen door andere 
huisrunderen. Het experiment duurde tot 1988747.   
 Mede geïnspireerd door de ideeën van de SKB, wat betreft de invloed die grote 
planteneters mogelijk kunnen uitoefenen op de vegetatie, werd daarnaast gekeken naar 
mogelijkheden om in de Oostvaardersplassen een meer natuurlijke vorm van begrazing toe te 
passen. De achterliggende gedachte was dat een dergelijke begrazing kon zorgen voor een 
parkachtig landschap met natuurlijke graslanden748. Onderzoek had er al toe geleid dat 

                                                 
742 Idem. 
743 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 25. 
744 Dagblad Trouw, 24 oktober 1981: “Wilde paard moet het oerbos naar Groningen terugbrengen”.  
Dagblad De Telegraaf, 29 oktober 1981: “Wilde paarden op proef in Nederland”. 
745 Vera 1985, pag. 2. In: ‘Voorstel betreffende de introductie van paarden (koniks) in de Oostvaardersplassen. 
Juni 1985’. Vergadernotitie ten behoeve van de Beheerscommissie Oostvaardersplassen. Aanwezig in het archief 
van het Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad. 
746 Vulink 2001, pag. 224. 
747 Vulink 2001, pag. 40. 
748 F.W.M. Vera 1982, mond. med.. Vera 1985, pag.4. 
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heckrunderen, als ecologische vervangers van de oeros, de eerstaangewezene waren om die 
natuurlijke graslanden te realiseren (Vera 1982). Begin 1983 werden de eerste heckrunderen 
door Staatsbosbeheer749 naar Nederland gehaald. Vanwege onenigheid over de bestemming 
werden ze eerst uitgezet in het natuurreservaat Slikken van Flakkee in Zeeland. Eind 1983 
bracht men ze samen met nog later aangekochte heckrunderen over naar de 
Oostvaardersplassen. Daar werden ze uitgezet in een deelgebied, genaamd ‘het Stort’. 
 Ondertussen werd nagedacht over nog andere in te voeren grote planteneters, om op 
die manier tot een meer gedifferentieerde vorm van begrazing te komen. Runderen en paarden 
zouden een verschillende voorkeur hebben voor graslengte en een verschillende 
voedselplantkeuze. In 1984 en 1985 werd op het Ministerie van LNV studie gemaakt van de 
mogelijkheden om ook een vervanger van het uitgestorven wilde paard bij het beheer te 
betrekken (Vera 1984 en 1985). Die vervanger zou niet alleen fysiek en ecologisch goed 
moeten functioneren. Ook qua uiterlijk zou hij de wilde voorouder zo goed mogelijk moeten 
benaderen. Op grond van die studie koos Staatsbosbeheer voor de Poolse konik. De konik zou 
“qua gehardheid, weerstandsvermogen en dergelijke” vergelijkbaar zijn met primitieve 
paardenrassen als de exmoor-, de IJslandse en de shetlandpony’s. De IJslandse en de 
shetlandpony’s worden als ‘primitief’ beschouwd, omdat ze eeuwenlang onder extreme 
klimatologische omstandigheden als werkpaard zijn gehouden. De exmoorpony’s, omdat die 
eeuwenlang in halfwilde staat hebben geleefd en ook morfologisch wel in verband gebracht 
zijn met het wilde paard750. In vergelijking met deze rassen, zou de konik op ze voor hebben 
dat hij “de kortste domesticatieperiode achter de rug heeft” 751. In diezelfde vergadernotitie 
(Vera 1985) werd geconcludeerd: “Dit type stamt in rechte lijn af van de laatste Tarpans en 
staat met zijn wildkleur en -tekening ook uiterlijk het dichtst bij de Tarpan”. Kort samengevat 
werden de volgende argumenten aangevoerd om de konik als vervanger van zijn uitgestorven 
wilde voorouder aan te bevelen:  
 “- Koniks leven reeds enige generaties in een Pools natuurgebied in wilde staat en hebben 
 getoond zeer geharde dieren te zijn, waarbij zich zelden problemen bij bij voorbeeld de 
 geboorte van veulens voordoen en de dieren anderszins zeer goed opgewassen blijken te zijn 
 tegen zeer extreme natuuromstandigheden. 
 - In Nederland is sinds 1981 op de Ennemaborg in Groningen ervaring opgedaan met vrij 
 levende Koniks. Deze dieren zijn sinds hun komst alle winters zonder bijvoedering in goede 
 gezondheid doorgekomen. 
 - Koniks zijn, evenals Heckrunderen, in Nederland niet als huisdier in gebruik en bekend, i.t.t. 
 andere ponyrassen. Mede daardoor en vanwege hun uniforme wildkleur en –tekening worden 
 ze niet direct geassocieerd met verzorgde huispaarden. Een vergelijking door het publiek met 
 doorvoede rasgenoten op stal of bij huis is niet mogelijk. Dit verhoogt de kans op acceptatie 
 als vrijlevend dier en bijvoorbeeld van vermagering in de winter, wat met de in de zomer 
 opgebouwde vetvoorraad helemaal geen kwaad kan en onder natuurlijke omstandigheden 
 normaal is. Een grotere emotionele afstand van het publiek ten opzichte van deze dieren heeft 
 daarom het voordeel dat de Konik beter zal kunnen functioneren in een natuurgebied. 
 - Koniks lijken uiterlijk van alle rassen het meest op de uitgestorven Tarpan. De paardjes zijn 
 muisgrijs met zwarte manen, een zwarte staart en aalstreep en zebrastrepen op de donkere 
 benen. De halfwilde levenswijze indertijd bij de boeren, het nog laat ingekruist zijn met wilde 
 Tarpans, de korte domesticatiegeschiedenis en de wilde levenswijze weer daarna in de natuur, 

                                                 
749 Staatsbosbeheer ressorteerde destijds onder het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), die het beheer voerde over de Oostvaardersplassen, ressorteerde 
onder het Minsiterie van Verkeer en Waterstaat. 
750 Ook nu nog leven exmoorpony’s in halfwilde staat in het zuidwesten van Engeland. Hoewel er geen 
overtuigend bewijs in de vorm van botten is dat het wilde paard in Engeland gedurende het Holoceen heeft 
kunnen overleven, gaan sommigen er toch van uit dat dit het geval was. Raadpleeg § 6.2.2 voor een nadere 
uiteenzetting hierover.  
751 Vera 1985, pag. 14. 
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 zullen ertoe hebben bijgedragen dat vele eigenschappen die het wilde paard nodig had om zich 
 in de natuur staande te kunnen houden in de Konik bewaard zijn gebleven”.752   
In 1984 werd door Staatsbosbeheer contact opgenomen met Popielno en werd een bezoek 
gebracht aan de konikfokkerij daar. De studie naar een mogelijke ecologische vervanger voor 
het uitgestorven wilde paard was toen nog gaande. Het definitieve besluit over de 
gecombineerde begrazing, door heckrunderen en koniks, was toen nog niet door de 
Beheerscommissie Oostvaardersplassen genomen. Het bezoek aan Popielno resulteerde in de 
aankoop van 22 koniks. In november 1984 kwamen de aangekochte koniks naar Nederland. 
Van hen werden 18 dieren (acht merries en tien hengsten) voorlopig apart in een 30 ha groot 
deelgebied van de Oostvaardersplassen geplaatst, en vier tijdelijk in het Natuurpark 
Lelystad753. Aanvankelijk was het de bedoeling om de koniks direct bij de heckrunderen op 
het Stort te zetten. Echter, de moeizame besluitvorming hierover in de Beheerscommissie 
Oostvaardersplassen heeft deze stap vertraagd. In die commissie heeft namelijk lang een 
discussie gespeeld met betrekking tot de mogelijke begrazingseffecten van de koniks en de 
heckrunderen. In de commissie waren sommige leden voorstander van het onmiddellijk bijeen 
zetten van de koniks en de heckrunderen op het Stort, om zo de gewenste begrazingseffecten 
tot stand te brengen. Slechts één lid van die commissie verzette zich hier lang tegen. Volgens 
deze moest eerst goed uitgezocht worden wat precies de begrazingseffecten van de koniks en 
die van de heckrunderen apart waren, alvorens de populaties van deze dieren samen te 
voegen. Tevens was deze zelfde persoon kritisch ten aanzien van de argumenten om speciaal 
voor de konik te kiezen:   
 “Ten tweede: welk type paard; waarbij [X] zelf van mening is dat er te weinig kennis en 
 literatuur is over de Koniks om deze keuze te rechtvaardigen. Dit laatste wordt door [Y] 
 tegengesproken onder verwijzing naar de uitgebreide bijgevoegde literatuurlijst754 ”.755  
In de loop van 1986 was de discussie zo ver gevorderd dat in mei van dat jaar, naast aparte 
begrazingsproeven, ook een gemengde begrazing door heckrunderen en koniks op het Stort 
aangevangen kon worden. Naderhand is het begraasde deel van de Oostvaardersplassen steeds 
verder uitgebreid, tot uiteindelijk de heckrunderen en de koniks en de in 1992 geïntroduceerde 
edelherten het hele gebied voor zover mogelijk konden benutten. Tot 1993 konden daar nog 
de aparte begrazingseffecten van paarden en koeien nagegaan worden756. In navolging van de 
Ennemaborgh en de Oostvaardersplassen werden in de loop van de jaren ’80 en ’90 ook elders 
in Nederland koniks in natuurreservaten uitgezet. 
 
Om de gebeurtenissen rond de Poolse konik, zoals die in dit en het vorige hoofdstuk zijn 
behandeld, overzichtelijk in een tijdskader te plaatsen, is in Afb. 20 een tijdbalk van de 20e 
eeuw weergegeven. 
 

                                                 
752 Idem. 
753 Wigbels 1987, pag. 6. Notitie voor de Werkcommissie Oostvaardersplassen; 31 augustus 1987. Aanwezig in 
het archief van het Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad. 
754 Bedoeld wordt hier de literatuurlijst in Vera (1985). Van de 79 items in deze lijst hebben er slechts zeven 
specifiek betrekking op dit discussiepunt.  
755 Beheerscommissie Oostvaardersplassen, 10 september 1985. Besprekingsverslag nr.11, punt 9. De notulen 
van deze commissie zijn aanwezig in het archief van het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad. 
756 Vulink 2001, pag. 181. 
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Afb. 20.   Tijdbalk van de 20e eeuw, waarop een aantal gebeurtenissen staat weergegeven rond het 
fokken en uitzetten van koniks. 
 
 
5.3.2  Evaluatie van de keuze voor de konik 
 Zoals hiervoor gebleken is, waren er globaal twee redenen om juist voor de konik te 
kiezen. In de eerste plaats werd een, als ‘natuurlijk’ verondersteld, halfopen boslandschap 
nagestreefd. In dit landschap paste een zo primitief mogelijk, weerstandskrachtig paardentype 
als grazer. Op grond van de beschikbare gegevens zou de konik zo’n paardentype zijn. 
Bovendien kon een grazer als het paard, in combinatie met runderen, een meer 
gedifferentieerde vegetatie tot stand brengen, was de veronderstelling757. Omdat het paard (als 
niet-herkauwer) een andere voedselstrategie heeft dan het rund, zou het nóg meer variatie in 
het landschapsbeeld kunnen doen ontstaan. Zowel op de Ennemaborgh als in de 
Oostvaardersplassen voldoet de konik als begrazingsinstrument in de huidige situatie over het 
algemeen goed. Er zijn geen noemenswaardige problemen opgetreden wat betreft geboortes, 
hoefafslijting of ziektes. De commotie rond de massale wintersterfte in de 
Oostvaardersplassen, vanaf de winter 2002/2003, en de eventuele toekomstige ontwikkelingen 
daar komen later nog aan de orde.  
 Hoewel de gecombineerde begrazing van heckrunderen, koniks en edelherten in de 
Oostvaardersplassen een zeer open landschap heeft opgeleverd, dient de rol van de konik 
hierbij toch wat genuanceerd te worden. Vóór de komst van de edelherten was al uit 
onderzoek gebleken dat begrazing door de andere twee grote planteneters een positief effect 
had op de vestiging van vlier (Sambucus nigra) en wilg (Salix sp.)758 759. In door hen jaarrond 
begraasde vegetaties ontstonden voor deze boomsoorten meer kiemingsmogelijkheden dan in 
onbegraasde. Mogelijk had dit te maken met het opentrappen van de grond en de voor 

                                                 
757 Vera 1985, pag. 10. 
758 Cornelissen & Vulink 1996, pag. 89. 
759 Vulink 2001, pag. 179. 
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kieming gunstigere lichtomstandigheden. Ook bleek de dichtheid aan vlierstruiken in 
begraasde situaties veel hoger te zijn dan in onbegraasde. Verder bleek de dichtheid van deze 
struiken in een door koniks begraasd gebied groter te zijn dan in een door heckrunderen 
begraasd gebied. In tegenstelling tot heckrunderen eten koniks nauwelijks vlier760. In de loop 
van de jaren ’90 breidde de oppervlakte vlierbos zich in de Oostvaardersplassen steeds meer 
uit. Als de edelherten niet ingezet waren, zou het gebied grotendeels met vlier en wilg 
begroeid zijn geraakt. De sterke groei van de populatie edelherten in het eerste decennium van 
deze eeuw deed de oppervlakte vlier- en wilgenbos snel afnemen, en veroorzaakte aftakeling 
en vertrapping van andere vegetaties (Bijlsma 2008). In die zin zou van ‘overbegrazing’ 
gesproken kunnen worden. Ook trad in de nawinter een ongewoon grote sterfte van grote 
planteneters op. 
 Het effect van de koniks in de Oostvaardersplassen beperkt zich dus feitelijk vooral tot 
het kort houden van de gras- en rietvegetaties. Dit is gunstig voor de voedselvoorziening van 
de grauwe ganzen, hetgeen de bedoeling was van de beheerders. 
 
In de tweede plaats werd voor de konik gekozen vanwege diens gelijkenis met het 
uitgestorven Europese wilde paard. De onderzoeken van Poortinga en Vera, waarop die keuze 
gebaseerd was, zijn hoofdzakelijk gedaan op basis van een artikel van Pruski (1963), en in 
mindere mate op dat van Slob (1966). Dit is een tamelijk smalle basis om te kunnen oordelen. 
Het heeft niet alleen als nadeel dat men de persoonlijke kennis en interpretatie verneemt van 
slechts twee auteurs. Tevens wordt men in dit geval alleen geïnformeerd over een 
momentopname in de kennisontwikkeling omtrent de konik. Feitelijk wordt zo niet 
onderzocht en dus niet meegenomen in de beoordeling van de konik wat er aan overige 
onderzoeken en aan discussies vóór 1963 gedaan respectievelijk gevoerd zijn. Datzelfde geldt 
voor de ontwikkelingen na 1966, aangaande nieuwere ontwikkelingen in het beleid in 
Popielno ten aanzien van de konikfokkerij. Poortinga noch Vera hebben veel aandacht aan 
Vetulani besteed. Dit ondanks het feit dat Vetulani zich toch alle moeite getroost heeft, en 
daar ook in geslaagd is, om (vrijwel) al zijn artikelen niet alleen in Poolstalige tijdschriften, 
maar ook in buitenlandse tijdschriften (in het Duits of Frans) gepubliceerd te krijgen. Op die 
manier konden namelijk ook geïnteresseerde wetenschappers in het buitenland kennis nemen 
van zijn onderzoekingen en theorie.  
 Als men zich alleen op Pruski en Slob baseert, dan kan de indruk ontstaan dat Vetulani 
een degelijk wetenschappelijk onderzoek heeft uitgevoerd en dat zijn theorie in orde is. 
Bovendien was Slob negatief over het experiment van de gebroeders Heck. In voorgaande 
hoofdstukken is gebleken dat de mythevorming rond de konik ontstaan was als gevolg van 
verkeerde interpretaties van de beschikbare gegevens en het, al of niet gebrekkig, 
doorvertellen daarvan. Ook Pruski, die in zijn publicatie van 1959 uitgebreid literatuur- en 
bronnenonderzoek heeft verricht, heeft daaraan meegedaan. Zo beschreef hij in zijn publicatie 
van 1963 Vetulani’s experiment als waardevol, en gaf hij bovendien bepaalde essentiële 
gegevens niet correct weer761. Waar Poortinga (1981a) zich baseerde op de gegevens van 
Pruski, gaf hij diens betoog correct weer, in volgorde van alinea’s. Aangezien een 
samenvattende beschrijving van de terug te fokken tarpan bij Pruski ontbrak, nam Poortinga 
die van Slob over762. Ondanks de correcte weergave van de tekst van Slob, werd daarbij 
echter onbewust toch een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Van Slob nam Poortinga 
namelijk over dat de tarpan een kop had “met een convexe voorhoofdslijn, neuslijn recht of 

                                                 
760 De Jong et al. 1997, pag. 21. 
761 Hacquet (1794) vermeldde dat de laatste wilde paarden “schwarzbraun” van kleur waren. Pruski nam dit in 
zijn (Poolse) publicatie van 1959 (pag. 19) correct over met de term “czarno-brunatne”. In zijn Duitse publicatie 
van 1963 (pag. 3) verzuimde Pruski echter, bewust of onbewust, de term “schwarzbraun” te vermelden. 
762 Slob 1966, pag. 2. 
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tamelijk sterk concaaf”. Slob zei zich hierbij te baseren op gegevens van onder andere 
Antonius en Vetulani. Zowel Antonius als Vetulani hebben echter steeds benadrukt dat de 
tarpan een kop had met een concave (holronde) voorhoofdslijn763. Voor Vetulani was dit 
kenmerk zelfs een van de meest wezenlijke van de tarpan. Slob citeerde deze auteurs in feite 
verkeerd door de termen ‘concaaf’ en ‘convex’ te verwisselen.  
 Vera (1985) vatte de gegevens van Pruski beknopt samen, waarbij sommige passages 
wat anders geïnterpreteerd werden. Pruski schreef dat de boeren in de uitgestrekte Pools-
Russische grensstreek tot aan de Tweede Wereldoorlog paarden bezaten die “sterk aan de 
vroegere wilde tarpans deden denken”764.  Vera ging iets verder en vermeldde dat ze 
“sprekend op de Tarpans leken”. Pruski schreef dat deze boeren hun paarden “zo goedkoop 
mogelijk op een zeer primitieve en halfwilde manier hielden”, deze “slechts gedeeltelijk 
bijgevoederd werden met hoofdzakelijk wat hooi” en “behendig vochten met roofdieren” 765. 
Vera maakte de situatie wat extremer door te vermelden, dat ze “vrij levend” waren, en 
“zichzelf zonder verzorging in leven [moesten] zien te houden met bruine beer en wolf als 
predator”. Dat Pruski in zijn beschrijving zelf ook wat overdreef, kan blijken uit een 
mededeling bij Bołdyrew766. Deze vermeldde dat zelfs de destijds “wild” gehouden paarden 
onder volledige controle van de boeren stonden. Ze werden ’s winters bijgevoerd en naar 
behoefte gebruikt. Die boeren zullen er niet mee gebaat zijn geweest hun paarden aan wolven 
bloot te stellen en slecht te onderhouden. 
 Vera vermeldde dat de laatste wilde paarden in de dierentuin van de familie Zamoyski 
van hooi moesten worden voorzien door boeren uit de omgeving. Toen die daartoe “gezien de 
armoedige omstandigheden waarin ze moesten leven, minder bereid waren”, had de eigenaar 
(de familie Zamoyski) van de wilde paarden ze “omstreeks 1800 aan deze boeren 
uitgedeeld”767. Ondersteunend bewijs voor deze gang van zaken is verder nergens in de 
literatuur of bronnen te vinden. Het fokexperiment van Vetulani werd door Vera als volgt 
verwoord: 
 “Uiteindelijk zijn rond 1920 circa 20 exemplaren die het meest representatief waren voor het 
 tarpantype door prof. Vetulani van de slager gered en te zamen in een klein terrein (circa 40 
 ha) gedaan in het woud van Bialowilza [= Białowieża; T.v.V.]. Deze groep vormde de basis 
 voor de dieren die nu in Polen in een natuurgebied van 1.600 ha in het Mazurische 
 merengebied wild leven”.768 
Toen Vetulani destijds met zijn onderzoek begon, heeft hij 22 koniks in het district van 
Biłgoraj uitgezocht, die hij vervolgens niet ‘van de slager redde’, maar juist naar de slager 
toebracht, omdat hij hun schedels wilde opmeten. Pas in 1936 is een groep geselecteerde 
koniks uit, voornamelijk, het district Biłgoraj in een omheind terrein in het Bos van 
Białowieża geplaatst. Dat deze groep koniks de basis vormde van de huidige halfwild levende 
koniks van Popielno kan moeilijk gezegd worden. Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog 
en de chaotische periode 1952-1955 is slechts één door Vetulani goedgekeurde konik, als 
nakomeling van de groep uit 1936, in Popielno terecht gekomen. De andere koniks, die vanaf 
1955 de basisgroep van Popielno gingen vormen, zijn door anderen in Białowieża en elders in 
                                                 
763 Antonius 1912, pag. 514: “Kopf: groß, dick, mit……konkavem Profil” (“Kop: groot, dik, met……concaaf 
profiel”). Vetulani 1925, pag. 248: “Von diesen Merkmalen sind nun vor allem die folgenden hervorzuheben: die 
konkave Profillinie,… …” (“Van deze kenmerken zijn nu vooral de volgende te benadrukken: de concave 
profiellijn,……”). 
764 Pruski 1963, pag. 7: “…an die ehemaligen wilden Tarpane ungemein erinnerten”. 
765 Pruski 1963, pag. 7: “…auf billigste weitgehend primitive und halbwilde Art und Weise“; “Sie erhielten nur 
teilweise Zufutter, hauptsächlich geringes Heu“; “…kämpften geschickt mit den Raubtieren“ .  
766 Bołdyrew 2005, pag. 126 en 127. 
767 Vera 1985, pag. 13. Voorstel betreffende de introductie van paarden (koniks) in de Oostvaardersplassen. Juni 
1985. Vergadernotitie ten behoeve van de Beheerscommissie Oostvaardersplassen. Aanwezig in het archief van 
het Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad. 
768 Idem. 
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Polen geselecteerd. Grotendeels had de selectie van die andere koniks al tijdens de Tweede 
Wereldoorlog (o.a. door R. Prawocheński) plaats gevonden.Vetulani was vermoedelijk verre 
van tevreden over deze dieren, omdat hij na de oorlog nog op zoek is gegaan naar nieuw 
geschikt fokmateriaal. 
 
De besluitvorming, die leidde tot de introductie van de koniks in Nederland, is mogelijk 
geworden door de onderzoeken van Poortinga en Vera. Die onderzoeken vormden de basis op 
grond waarvan instanties als het Prins Bernhard Fonds, Het Groninger Landschap, 
Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders uiteindelijk het besluit namen tot 
subsidieverlening of de aanschaf en het inzetten van deze paarden. Deze instanties zullen 
uitgegaan zijn van de objectiviteit en degelijkheid van het aangeleverde onderzoek. Wat 
betreft de rol van de konik als grazer heeft het genomen besluit goed uitgepakt. De konik 
heeft bewezen, zoals al eerder vermeld, zich onder de extreme omstandigheden van de 
Ennemaborgh en vooral die van de Oostvaardersplassen goed te kunnen handhaven. Andere 
als gehard of primitief bekend staande paardenrassen hadden het er waarschijnlijk niet beter 
afgebracht, maar sommige van hen vermoedelijk ook niet slechter.  
 Voor een ander deel van het genomen besluit geldt daarentegen dat het ongefundeerd 
gebleken is. De konik heeft geen bewezen recentere relatie met het Europese wilde paard dan 
andere paardenrassen, en qua morfologische kenmerken is er bij de konik feitelijk alleen de 
donkere aalstreep, die aan dit wilde paard doet denken (zie hiervoor ook § 6.2.2). Uit het 
onderzoek van Poortinga en Vera kwam naar voren dat de theorie en de praktische uitvoering 
van de terugfokexperimenten van Vetulani op een degelijke en wetenschappelijke basis 
berustten. Van mogelijke kritiek daarop was men niet op de hoogte769. Een andere conclusie, 
namelijk ten ongunste van de konik, was nauwelijks mogelijk. Het feit dat juist voor de konik 
gekozen werd, kan echter niet alleen verklaard worden uit de aanlevering van een bepaald 
onderzoeksresultaat. Ook kunnen de gretigheid van de beslissende instantie en een mogelijk al 
bestaande voorkeur voor de konik meegespeeld hebben. Ook de positieve stemming, die er 
begin jaren ‘80 rond de effecten van begrazing in het te creëren ‘oerlandschap’ hing, kan een 
rol gespeeld hebben. Los van deze argumenten, zou de vraag gesteld kunnen worden of 
Poortinga en Vera ‘hadden kunnen weten’ hoe de zaak werkelijk in elkaar stak. In principe 
moet dit mogelijk zijn geweest, maar het lijkt destijds vooral ontbroken te hebben aan tijd en 
geduld. Was het voorbereidende onderzoek breder opgezet en was er (veel) meer tijd voor 
uitgetrokken, dan had de werkelijke geschiedenis van het ontstaan van de Poolse konik toen 
misschien al duidelijker kunnen worden. Was de mythe rond de konik op die manier 
ontzenuwd, dan was het argument komen te vervallen om voor de konik te kiezen op grond 
van diens geclaimde nauwe relatie met de uitgestorven wilde voorouder. Langdurig en goed 
onderzoek is echter zeer tijdrovend en verre van makkelijk, en het ontbreken ervan vormt 
mede de reden dat een mythe als die van de konik zo lang kon voortbestaan. Sommige mythen 
zijn nu eenmaal makkelijker te creëren dan te weerleggen.  
  
5.4  Ontwikkelingen in het Nederlandse natuurbeheer sedert de introductie van de 
konik, en hun achtergrond 
 De populatie koniks in de Oostvaardersplassen kon na de introductie daar sterk 
groeien, omdat het natuurlijke voedselaanbod er relatief groot is en er geen predatoren van 
deze dieren aanwezig zijn. Momenteel schommelt de stand rond de 1000 dieren. Aanvankelijk 
waren de meningen over de ontwikkelingen in dit natuurgebied voor het merendeel lovend. 
De heckrunderen en de koniks handhaafden zich goed en de vogelstand kenmerkte zich door 

                                                 
769 Pruski (1963, pag. 9) vermeldde terloops in zijn betoog dat er indertijd kritiek op het werk van Vetulani 
geweest was: “Gegen das Bestehen von Waldtarpanen traten W. Herre, E. Skorkowski und M. Kownacki auf“ 
(“Tegen het bestaan van bostarpans betoonden zich W. Herre, E. Skorkowski en M. Kownacki”). 
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een ongekend grote omvang en soortenaantal. Door de groei van de populaties heckrunderen 
en koniks, maar vooral door de toegenomen aantallen edelherten, begon in de loop van het 
eerste decennium van de 21e eeuw een kentering in de meningsvorming op te treden. 
Edelherten bleken, anders dan de heckrunderen en de koniks, in staat de toename van de vlier- 
en wilgenbossen tot staan te brengen en deze te veranderen in een afname. Door de toename 
van de aantallen grote planteneters, momenteel ongeveer 4000 à 5000 dieren, begonnen meer 
veranderingen op te treden.  
 In de eerste plaats trad al vanaf de winter 2002 / 2003, met name in de nawinter, door 
verhongering elk jaar een ongewoon grote sterfte van 25-30 % onder de grote planteneters op. 
Dit was een nieuw fenomeen in Nederland en met name het grote publiek had moeite met de 
in de pers verschenen beelden van de vele sterk vermagerde, stervende of dode grote dieren. 
In de tweede plaats bleek dat het aantal grote planteneters de grenzen van de draagkracht van 
de Oostvaardersplassen had bereikt, en waarschijnlijk al had overschreden. Dit was niet alleen 
af te leiden uit de toegenomen wintersterfte en de stabilisering van de dieraantallen, maar ook 
uit een voortgaande aftakeling van vegetatie en bodem770 771. Uit het onderzoek van Bijlsma 
(2008) bleek dat die aftakeling tot gevolg had dat het aantal broedvogelsoorten er in tien jaar 
tijd met bijna een kwart was verminderd. Van veel andere vogelsoorten waren de aantallen 
drastisch afgenomen. Ook het feit dat zoogdiersoorten als mol, haas, konijn, ree en veldmuis 
er uitermate schaars zijn geworden, wordt gezien als een gevolg van de grote begrazingsdruk. 
Uit een recent rapport van SOVON over de broedvogelsoorten in het begraasde deel van de 
Oostvaardersplassen blijkt dat het aantal broedvogelsoorten inmiddels met 36 % is afgenomen 
(Van Manen 2013). Ook Van Manen wijt deze afname aan de intensieve vraat van de grote 
planteneters. In een rapport over de broedvogels in het moerasgedeelte van de 
Oostvaardersplassen wordt de verwachting uitgesproken dat het merendeel van de Natura 
2000-vogelsoorten daar in de toekomst in aantal zal afnemen. De oorzaken hiervan zijn de 
veroudering van moerasvegetaties (door verminderde dynamiek) en de toegenomen betreding 
door edelherten772. Om het aantal vogelsoorten weer te doen toenemen, werd voorgesteld om 
het moerasgedeelte een dynamische fase te laten doormaken, door het droog te leggen. Dit 
voorstel is in 2013 door Staatsbosbeheer overgenomen: het zal in 2015 worden uitgevoerd. 
 Vanwege de vele kritiek op het beheer in de Oostvaardersplassen, werd door de 
regering de ICMO-commissie ingesteld om duidelijkheid in de problematiek te brengen en 
advies te geven773. Omdat dit vraagstuk raakt aan de theoretische achtergrond van de 
Oostvaardersplassen, is het goed om nog eens terug te gaan naar de jaren ’70 en ’80 van de 
vorige eeuw, om te zien hoe de feitelijke basis voor het nieuwe natuurbeheer destijds werd 
gevormd. Daarmee kan dan die theoretische achtergrond nader belicht worden.   
 
Toen Van de Veen zich in de jaren ’70 met zijn onderzoek naar de voedselstrategie van het 
edelhert bezighield, kwam hij in aanraking met het onderzoek van R.R. Hofmann (1973). 

                                                 
770 Bijlsma 2008, pag. 139: “…verdwijning en aftakeling van ruigtevegetaties, aftakeling van bos en struweel, 
verdroging, afname van voedselaanbod”. 
771 Dit huidige overbegrazingsbeeld is met name door de edelherten ontstaan. In zekere zin kunnen de edelherten 
daar als een ‘plaag’ worden beschouwd, zoals dat ook het geval was met de edelherten in Nieuw-Zeeland en de 
konijnen in Australië. Met dit verschil dat de konijnen en edelherten in de genoemde landen exoten zijn en daar 
terechtgekomen zijn in een situatie zonder natuurlijke vijanden. Edelherten zijn weliswaar in Nederland inheems, 
maar leven in de Oostvaardersplassen zonder hun evolutionaire predator de wolf.  
772 Beemster et al. 2012, pag. 94. 
773 Deze commissie bestond uit biologen en veterinair deskundigen en moest het gevoerde beleid in de 
Oostvaardersplassen beoordelen. Tevens moest advies uitgebracht worden omtrent een ecologisch en 
maatschappelijk verantwoord beheer (zie ICMO2 2010). Het was niet de taak van deze commissie om helderheid 
te brengen in de principiële discussie omtrent het uiterlijk van het oerlandschap en de daarin vroeger aanwezige 
diersoorten en –aantallen. 
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Deze deed in diezelfde periode onderzoek aan de voedselstrategieën van de verschillende 
soorten herkauwers in Afrikaanse savannegebieden, en meende deze dieren in drie 
categorieën te kunnen indelen774. Aan de hand van zijn eigen en Hofmanns 
onderzoeksresultaten begon Van de Veen een lans te breken voor het procesmatige denken in 
het natuurbeheer. Dit in tegenstelling tot het strikt soortgerichte denken, dat voordien de 
boventoon voerde. In dit procesmatige denken was een belangrijke plaats ingeruimd voor de 
effecten van vraat op de vegetatie, met name door de verschillende soorten herkauwers. Om 
het belang hiervan, en van predatieprocessen, te onderstrepen voerden Van de Veen & Van 
Wieren (1980) als voorbeeld de Afrikaanse savannen aan, met name Serengeti (in Tanzania / 
Kenia). Daar bestaan gevarieerde relaties en interacties tussen de verschillende planteneters 
onderling en hun predatoren, gecombineerd met branden, ziekten en droogteperioden. Dit 
inspireerde de auteurs vervolgens om vergelijkbare processen ook elders te zoeken, 
bijvoorbeeld in Europa. Op grond van de ervaringen, opgedaan in Afrika en bij het 
Nederlandse edelhertonderzoek, ontwikkelden Van de Veen & Van Wieren een theorie over 
de begrazings- en predatieprocessen, zoals die van nature in Europa vorm hadden gekregen. 
Een belangrijke rol bij de structurering van het Europese bos werd daarbij toegedacht aan de 
wisent, die door deze auteurs werd beschouwd als een intermediate feeder775. Naast gras en 
kruiden eet dit dier bast en bladeren van bomen en struiken en zijn voedselkeus zou dus sterk 
lijken op die van het edelhert. Van de Veen & Van Wieren deden deze uitspraak op grond van 
publicaties van R. Dzięciołowski et al. en Z.A. Krasiński, die beide teruggrepen op het 
oorspronkelijke onderzoek van Borowski & Kossak (1972). Op grond hiervan voegden ze aan 
hun betoog toe dat: 
  “…het niet te gewaagd [is] te veronderstellen dat wisenten in principe een grote invloed 
 zullen hebben op de structuur van het bos. Dit zal in zeer sterke mate het geval zijn wanneer ze 
 in natuurlijke dichtheden aanwezig zijn”.776 
Borowski & Kossak zijn aan de hand van waarnemingen in het veld (het Bos van Białowieża) 
nagegaan waaruit het voedsel van wildlevende wisenten bestaat. Uit hun onderzoek bleek dat 
de wisent een intermediate feeder genoemd zou kunnen worden. Later onderzoek aan de 
pensinhoud van wisenten, in feite een exactere bepaling, toonde aan dat deze dieren, net als de 
(Noord-Amerikaanse) bizon en de oeros, tot de grazers gerekend moeten worden 
(Gębczyńska et al. 1991)777. Deze nieuwere gegevens hebben verder nooit een rol gespeeld in 
de discussie over de invloed van de wisent op de bosvegetatie. 
 Omdat Van de Veen en Van Wieren de wisent als een belangrijke sleutelsoort 
beschouwden in het Europese ecosysteem, is dit gegeven vervolgens een grote rol gaan spelen 
in het denken over natuurlijke processen in Europa. De wisent, die door het voedselaanbod 
gereguleerd wordt en niet door predatoren, werd daarmee belangrijker geacht dan het 
edelhert, dat van nature wél door predatoren (wolven) gereguleerd wordt778. Dat wisenten een 

                                                 
774 Deze drie categorieën zijn die van de ‘browsers’ (gespecialiseerde boomblad- en kruideneters), de grazers 
(gespecialiseerde graseters) en de ‘intermediate feeders’ (een tussengroep die, afhankelijk van het jaargetijde, 
een wisselend menu heeft). 
775 Van de Veen & Van Wieren 1980, pag. 16. 
776 Idem. 
777 Volgens Borowski & Kossak bestaat het voedsel van wisenten van het voorjaar tot in de herfst voor 67 % uit 
vooral grassen en zeggen en daarnaast kruiden, en voor 33 % uit bast en bladeren van bomen en struiken. Pas 
veel later, toen wisenten geschoten mochten worden, deden Gębczyńska et al. (1991) voedselonderzoek aan de 
hand van de pensinhoud. Daaruit bleek dat het aandeel grassen, zeggen en kruiden duidelijk hoger bleek te 
liggen, namelijk 90 %. Dat van bomen en struiken lag lager, namelijk 10 %. Ook was gebleken dat aan het eten 
van grassen, zeggen en kruiden in het bos ongeveer 95 % van de tijd wordt besteed en ongeveer 5 % aan het eten 
van bomen en struiken. Geconcludeerd kan dus worden dat het aandeel bomen en struiken, zoals Borowski & 
Kossak dat voor de periode van het voorjaar tot in de herfst hadden vastgesteld, overschat was en dat de wisent 
dus in feite als een grazer beschouwd moet worden. 
778 Van de Veen & Van Wieren 1980, pag. 21. 
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grote invloed op de boomgroei en de bosstructuur zouden uitoefenen, is in elk geval in het 
Bos van Białowieża nooit aangetoond779. Of ze dat wél gaan doen als de winterse 
bijvoedering zou worden gestaakt, valt te betwijfelen. Ze zullen in dat geval ’s winters zeker 
meer bast en takken gaan eten (Kowałczyk et al. 2011), maar het aantal wisenten zal dan 
tevens afnemen, bij gebrek aan het voorheen bijgevoerde voedselrijke hooi en kuilvoer. Om 
dezelfde reden zal dan ook het aantal edelherten afnemen. Edelherten werden op het eind van 
de 19e eeuw in het Bos van Białowieża geherintroduceerd en profiteerden van de winterse 
bijvoedering en de uitroeiing van wolven. Dat het aantal wisenten in het Bos van Białowieża 
vroeger waarschijnlijk beduidend lager was dan tegenwoordig, kan blijken uit gegevens van 
Jędrzejewska et al. (1997)780, en uit een opmerking van Eichwald (1830). Eichwald had voor 
zijn onderzoek contact met E. de Ronca, die in die tijd ‘kroonhoutvester’ van dat bos was: 
 “Volgens de telling van 1828 (in december), bedroeg hun aantal 696 stuks; nog nooit was 
 vroeger zo’n groot aantal van hen geconstateerd; 8 jaar daarvóór bijvoorbeeld, toen de huidige 
 kroonhoutvester de heer Von Ronko [= E. de Ronca, T.v.V.], aan wie ik verscheidene van de 
 volgende waarnemingen over de wisent te danken heb, het speciale toezicht op het bos kreeg, 
 bedroeg hun aantal nauwelijks 350; vroeger moet dit aantal nóg geringer zijn geweest; sinds ze 
 echter speciaal beheerd worden, neemt hun aantal voortdurend toe”.781 
 
De toegenomen aandacht voor de hiervoor geschetste natuurlijke processen heeft belangrijke 
gevolgen gehad voor het Nederlandse natuurbeheer. Het denken in processen raakte steeds 
meer in, en in natuurreservaten streefde men ernaar om natuurlijke processen zoveel mogelijk 
de ruimte te geven. Het bosbeheer werd deels gewijzigd en door het hele land werden op 
initiatief van SKB een zestigtal bosreservaten ingesteld, waarin het ingrijpen in de 
bosontwikkeling geheel gestaakt werd. In diverse natuurreservaten werd een 
begrazingsbeheer gestart, om op die manier het beheer natuurlijker (en goedkoper) uit te 
voeren. In moerasgebieden werden niet àlle rietvelden meer gemaaid, en voor de grote 
rivieren werd het Plan Ooievaar ontwikkeld, bedoeld om die rivieren meer ruimte en een 
natuurlijkere dynamiek te geven. In de Waddenzee, waar men vanaf de jaren ’60 opponeerde 
tegen inpoldering en ook al streefde naar minder ingrijpen door de mens en naar een meer 

                                                 
779 Zie hiervoor: Borowski & Van Vuure (1974), waarin voor dat bosgebied aangetoond werd dat het massale 
(bast)schillen door wisenten en edelherten geen aantoonbare invloed had op de hoogtegroei van eiken (Quercus 
robur) en essen (Fraxinus excelsior). Slechts een paar procent van de bomen overleefde het schillen niet.  
Zie ook: Fruziñski et al. (1975), die in datzelfde bosgebied aantoonden dat het schillen geen invloed had op de 
structuur van het bos, en ook dat de sterfte onder de geschilde bomen uitermate gering was. 
Zie ook: Van Wieren (1986), waarin de resultaten beschreven zijn van een onderzoek van zes Nederlandse 
biologen in dat bosgebied, gedurende de periode van 25 maart tot 6 april 1985. In deze publicatie werd 
geconstateerd dat door wisenten daar geen wezenlijke invloed op het bos wordt uitgeoefend, en dat de sterfte 
onder de geschilde bomen zeer gering was, namelijk 6 %. Naar aanleiding van die studiereis beschreef een van 
de deelnemers (F. van Beusekom 1998, pag. 80 en 81) de toenmalige gang van zaken: “Het resultaat overtrof alle 
verwachtingen door de enorm hoge scores van schilsporen aan door het wild geprefereerde boomsoorten. 
Pijnlijker was het voor sommigen onder ons dat dit schillen hoegenaamd niet van invloed bleek te zijn op de 
bosstructuur; oudere bomen worden in het geheel niet geschild en voor de jonge bomen geldt: hoe ‘lekkerder’ de 
soort, des te groter het regeneratievermogen. Dit unieke feitenmateriaal, naar mijn mening van doorslaggevende 
betekenis, is uitgewerkt ….”. In een vraaggesprek met R. Zeilmaker (2007) voegde Van Beusekom daar nog aan 
toe: “We reisden naar Bialowieza om daar met onderzoek aan te tonen dat bizons open plekken konden maken in 
het bos en zo monotonie van het gesloten woud konden doorbreken, bijvoorbeeld door het afsterven van 
bomen…..Toen het onderzoek aantoonde dat bomen sneller herstellen dan bizons ze schillen (de bast afschuren 
zodat de sapstroom stokt), verraste dat ons. Die resultaten hebben we dan ook nooit gepubliceerd”. 
780 Jędrzejewska et al. 1997, pag. 440. In 1802 bedroeg het aantal wisenten slechts 200. 
781 Eichwald 1830, pag. 241: “Nach der Zählung vom J. 1828, (im December) belief sich ihre Zahl auf 696 
Stück; noch nie war sie früher so gross befunden worden; vor 8 Jahren etwa, als der jetzige Kronförster H. von 
Ronko, dem ich mehrere der folgenden Bemerkungen über die Auer verdanke, die besondere Aufsicht über den 
Wald erhielt, betrug ihre Zahl kaum 350; früher soll sie noch geringer gewesen sein; seitdem sie aber besonders 
gehegt werden, ist ihre Zahl im beständigen Zunehemen”. 
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natuurlijk beheer, had de mentaliteitsverandering gevolgen voor het beheer van bepaalde 
eilanden. Werd het eiland Griend, vanwege dreigende verzwelging door de zee, nog in 1988 
van strekdammen en een beschermende zanddijk voorzien, in 2002 werd de instandhouding 
van het eiland Rottummeroog, door de mens, gestaakt. Het al of niet bestaan van dit eiland, 
dat in grootte varieert, werd vanaf dat ogenblik aan de natuur overgelaten. Dit in de 
veronderstelling dat er bij het verloren gaan van Rottumeroog door zanddynamiek elders in de 
Waddenzee nieuwe eilanden zullen ontstaan. Ook elders langs de kust werd de natuur meer 
vrij spel gegeven. Ter hoogte van Schoorl werd in 2007 de eerste duinenrij doorgegraven (‘de 
Kerf’), opdat de zee verder landinwaarts in de duinen door middel van eb en vloed een slufter 
zou gaan vormen. 
 Naast het introduceren van al dan niet gelijkende kopieën van uitgestorven diersoorten 
werd ook gewerkt aan de herintroductie van weliswaar verdwenen, maar nog niet uitgestorven 
diersoorten. Dit gebeurde niet alleen om een interessante diersoort binnen de landsgrenzen te 
krijgen, maar ook omdat die dieren schakels vormen in een begrazings- of predatieproces. In 
de jaren ’60 was men in Nederland al begonnen met de herinvoer van de raaf (Corvus corax) 
en de grauwe gans. Sinds 1988 is de bever weer in Nederland, na een geslaagde introductie in 
de Biesbos, en sedert 2002 wordt er, na een introductie in de Weerribben, gewerkt aan de 
herinvoer van de otter (Lutra lutra). Al deze pogingen om diersoorten te herintroduceren, het 
weer op gang brengen van bepaalde begrazings- en predatieprocessen, het verbinden van 
natuurgebieden met elkaar (Ecologische Hoofdstructuur) en het weer in de oorspronkelijke 
natuurlijke toestand brengen van natuurgebieden, kunnen gezien worden in het licht van een 
wereldwijde trend. Deze trend wordt wel omschreven met de Engelse term ‘rewilding’782. In 
Europa (waar Rewilding Europe actief is783) en op andere continenten wordt namelijk, na een 
eeuwenlange achteruitgang van flora en fauna en afbraak van natuurgebieden, op een 
grootschalige manier gewerkt aan het zo veel mogelijk terugdraaien van die achteruitgang 
(Fraser 2009). Op die manier kan een meer oorspronkelijke situatie, met de daarmee 
samengaande natuurlijke processen, hersteld worden 784.  
 In de jaren ‘70 en ‘80 werd in Nederland gepleit voor de herinvoer van onder andere 
de lynx, de wolf en de wisent. De lynx heeft Nederland (Limburg) op eigen kracht weten te 
bereiken vanuit de Ardennen. Waarschijnlijk is de wolf onze landsgrens vanuit Duitsland al 
gepasseerd. Wat betreft de wisent, werd in 2007 in een deel van het natuurreservaat 
Kennemerduinen (het Kraansvlak) ten behoeve van een begrazingsexperiment een aantal 
wisenten uitgezet. Bij dit experiment wordt ervan uitgegaan, dat de wisent als inheemse soort 
om hiervoor genoemde redenen een belangrijke rol in de natuur speelt785. Terwijl Van de 
Veen (1975) destijds al voor de herinvoer van de wolf pleitte, is hier in de beginfase van de 
Oostvaardersplassen geen gevolg aan gegeven (Vera 1988). Pas enkele jaren geleden werd 

                                                 
782 Fraser 2009, pag. 9. 
783 Sylvén et al. 2012. 
784 Voorbeelden, uit Fraser (2009), van herintroductie elders in de wereld zijn die van de Noord-Amerikaanse 
wolf in Yellowstone National Park, de Mexicaanse wolf (Canis lupus baileyi) in het zuidwesten van de 
Verenigde Staten en de Indische neushoorn (Rhinoceros unicornis) in het Terai Arc Landscape Project, op de 
grens van Nepal en India. Dit laatste gebied is bovendien een voorbeeld van het grootschalig aaneenschakelen 
van natuurgebieden om zo tot een groter leefgebied te komen voor bedreigde en te herintroduceren dieren. 
Andere voorbeelden van een dergelijke (grensoverschrijdende) aaneenschakeling zijn de Paseo Pantera in 
Midden-Amerika en de Great Limpopo Transfrontier in Zuidelijk Afrika. 
785 Dat de wisent (Bison bonasus) gedurende het Holoceen in Nederland inheems zou zijn geweest is door 
botvondsten nooit overtuigend aangetoond (Louwe Kooijmans 2012). De door Drees & Post (2007) in de 
Noordzee gevonden metacarpus van Bison bonasus dateert uit de overgangsperiode van het Pleistoceen naar het 
Holoceen. Deze kan daarom niet representatief genoemd worden voor de huidige situatie. Uit botvondsten van 
de wisent in Europa is gebleken dat dit dier gedurende het Holoceen een Midden- en vooral Oost-Europese soort 
was. Afgezien van mogelijke zwervende exemplaren kwam hij feitelijk niet in West-Europa voor (Benecke 
2005).  
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een dergelijke introductie voorgesteld, hoewel daarbij erkend werd dat een dergelijke zaak 
gevoelig ligt (Vera 2008). Introductie van wolven zou trouwens, volgens Vera, geen invloed 
hebben op het aantal herten786, maar zou alleen effect hebben op het gedrag van die herten. 
Onderzoek in het buitenland toonde echter aan dat wolven een belangrijke invloed kunnen 
uitoefenen op de aantallen (edel)herten787 en daarmee indirect ook op de boomgroei. Zo werd 
in een periode van zeventien jaar door wolven een sterke vermindering gerealiseerd van het 
aantal wapitiherten in Yellowstone National Park: van ca.18.000 naar ca. 4.000 herten (Ripple 
& Beschta 2010, Wyman 2013). Dit is een afname van bijna 80 %. Voor de afname van het 
aantal wapitiherten in Yellowstone worden weliswaar ook andere verklaringen gegeven. De 
beren zouden het gedaan hebben, de vele sneeuw, de perioden van droogte. In de 60 jaar, 
voorafgaand aan de herintroductie van de wolven, zijn deze factoren steeds aanwezig 
geweest, maar ze konden het aantal wapitiherten niet omlaag brengen. Dat kon pas gebeuren 
toen de wolf op het toneel verscheen. De vermindering van het aantal wapitiherten, 
gecombineerd met de beïnvloeding van het gedrag van die herten, maakte dat de verjonging 
van populier en wilg, na tientallen jaren van uitblijven, weer kon doorzetten (Ripple & 
Beschta 2004). De wolf bleek een keystone predator te zijn: zijn aanwezigheid heeft een zeer 
grote invloed op het functioneren van het ecosysteem. Ripple & Beschta (2012) 
concludeerden in een uitgebreide studie van ecosystemen op het noordelijk halfrond: 
 “Wij vonden dat de dichtheden van herten in systemen zonder wolven gemiddeld ongeveer zes 
 keer hoger waren dan die in systemen met wolven”.788 
Door de indirecte invloed van de wolven op de boom- en struikgroei in Yellowstone National 
Park ontstond tevens een scala aan andere veranderingen (‘trophic cascades’; Ripple et al. 
2010 en 2013). Door de toegenomen groei namelijk van populier en wilg langs rivieren nam 
het aantal bevers toe en tevens het aantal vogelsoorten en het aantal forellen en amfibieën. 
Door de toename van zowel het aantal forellen, de hoeveelheid aas (door wolven gedode 
herten) als het aantal besdragende struiken nam ook het aantal grizzlyberen (Ursus arctos) 
toe. Daardoor nam vervolgens de predatiedruk door beren op de herten toe (door het eten van 
hertenkalveren). Het aantal coyotes (Canis latrans), deels een voedselconcurrent van de wolf, 
nam af. Introductie van een grote predator als de wolf had dus een opeenvolging van 
neveneffecten tot gevolg, en maakt tevens duidelijk hoe complex de relaties binnen een 

                                                 
786 Over de wapitiherten (Cervus elaphus) die in Yellowstone National Park leven, en nauw verwant zijn aan het 
Europese edelhert, schreef Vera (2008, pag. 46): “Het aantal wapiti’s werd niet door de wolven omlaag 
gebracht”. Door de herintroductie van wolven in Yellowstone National Park, in 1995, is het aantal wapitiherten 
daar echter met bijna 80 % verminderd (zie ook voetnoot 786). 
787 Volgens Jêdrzejewska.& Jêdrzejewski (1998, pag. 348) neemt in het Bos van Białowieża onder de natuurlijke 
doodsoorzaken voor edelherten predatie door de wolf 46 % in, en predatie door de lynx 35 %. In dit bosgebied 
bestaat er, historisch gezien, een duidelijke correlatie tussen de aantallen wolven en edelherten (Jędrzejewska et 
al. 1997, pag. 425-427). Bij een geringe wolfdichtheid (bv. gedurende de jaren 1890 - 1915) nam het aantal 
edelherten sterk toe (tot 5,5 herten per 100 ha). Bij een hoge wolfdichtheid (bv. gedurende de jaren 1920 - 1950) 
was het aantal edelherten gering (0,2 tot 1 per 100 ha). 
In Slowakije deed afschot van wolven de edelhertenstand sterk stijgen (Pechacek 2000). Op eilanden voor de 
westkust van Canada had het wegvallen van predatie en/of bejaging door de mens een sterke toename van het 
aantal herten tot gevolg. Dit had desastreuze effecten op de vegetatie en de vogelbevolking (Martin et al. 2011).  
Sinds de introductie van de wolf in Yellowstone National Park in 1995 is het aantal wapitiherten in de Northern 
Range (het noordelijke deel van het nationale park) van ca. 18.000 (Beschta & Ripple 2010) afgenomen tot ca. 
4.000 (Wyman 2013). 
Zie ook Van de Veen & Van Wieren 1980, pag. 21: “…omdat bij aanwezigheid van predatoren de herten door 
predatie op een relatief lage dichtheid worden gehouden”. 
Voor een overzicht van de duidelijke effecten van wolven op het aantal edelherten en andere hertachtigen, zie 
verder Flueck (2000), Mech & Boitani (2003), Musiani et al. (2010) en Ripple & Beschta (2012). 
788 Ripple & Beschta 2012, pag. 739: “On average, we found cervid densities in systems without wolves to be 
approximately six times greater than that of systems with wolves”. 
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ecosysteem zijn. Met alleen het uitzetten van grote planteneters in de Oostvaardersplassen, 
daarmee prioriteit gevend aan begrazingsprocessen, worden predatieprocessen 
ondergewaardeerd en niet in gang gezet. 
 Een enigszins vergelijkbare situatie als in Yellowstone doet zich momenteel voor in 
het Olympic National Park, in het noordwesten van de Verenigde Staten (Beschta & Ripple 
2008). Bij afwezigheid van wolven daar, maar in aanwezigheid van beren en poema’s, konden 
wapitiherten zich sterk vermenigvuldigen. Dit heeft tot gevolg gehad dat boomsoorten als 
Populus trichocarpa en Acer macrophyllum zich niet meer kunnen verjongen. Omdat deze 
boomsoorten daar voorheen rivieroeverbossen vormden, trad door het uitblijven van 
verjonging sterke erosie van rivieroevers op, net als in Yellowstone. Omdat de publieke 
opinie zich echter tegen de wolf heeft gekeerd, zal dit dier daar voorlopig niet 
geherintroduceerd worden. 
 In alle ecosystemen ter wereld vinden dergelijke ‘trophic cascades’ in allerlei variaties 
plaats (Estes et al. 2011). Van vele daarvan is nog niet (goed) bekend hoe ze functioneren. Pas 
na het verwijderen of verdwijnen van de toppredator blijkt pas hoe groot de rol van die 
predator is, en hoe de verschillende onderdelen van de voedselketen met elkaar verweven zijn. 
Andere voorbeelden van dergelijke ‘voedselcascades’ zijn de effecten van, locaal 
invloedrijke, predatoren als de zeeotter (Enhydra lutris) en de grootbekbaars (Micropterus 
salmoides) (Estes et al. 2011)789. 
  
5.5  Over het uiterlijk van het holocene natuurlijke landschap van West- en Centraal-
Europa 
 De theorievorming betreffende de invloed van grote planteneters op het uiterlijk van 
het vroegere natuurlijke landschap van Europa, werd door Vera (2000) later uitgebreid door er 
o.a. palynologische gegevens bij te betrekken. De theorie van Vera houdt in dat het holocene 
natuurlijke landschap van Europa een halfopen landschap was, waarin grasland, struikgewas 
en bos elkaar cyclisch, zowel naar plaats als in de tijd, afwisselden. Bij het openhouden van 
dit landschap zouden grote planteneters door hun vraat een doorslaggevende rol hebben 
gespeeld. Boomsoorten als hazelaar en eik zouden niet in staat zijn zich in een gesloten bos 
voort te planten, maar alleen onder gunstigere lichtomstandigheden en onder bescherming van 
doornige struiken als sleedoorn (Prunus spinosa) en meidoorn (Crataegus spec.). Bij de 
onderbouwing van zijn theorie, gaf Vera een andere interpretatie van palynologische 
onderzoeksresultaten dan gangbaar is in de palynologie (zie o.a Bottema 1998, Zeiler & 
Kooistra 1998, Louwe Kooijmans 2012). Bij de onderbouwing van de genoemde theorie 
spelen de vroegere betekenissen van het Nederlandse woord ‘bos’, het Duitse ‘Wald’ en het 
Franse ‘forêt’ eveneens een belangrijke rol. Uit de vroegere betekenissen daarvan zou 
eveneens blijken dat het vroegere natuurlijke West- en Centraal-Europese landschap een 
halfopen boslandschap was. 
 Door de publicatie van Vera’s proefschrift ontstond niet alleen opnieuw verschil van 
mening met de bosbouwwetenschap, zoals al eerder in de jaren ’80, maar ook weer met de 
vakgebieden palynologie en archeozoölogie. Vóór de opkomst van de ideeën van de SKB in 
de vorige eeuw ging men er algemeen van uit dat het natuurlijke holocene Europese 
landschap er grotendeels een was van uitgestrekte bossen, doorspekt met hoogvenen en 
                                                 
789 De jacht op, en als gevolg daarvan, de afname van de zeeotter had tot gevolg dat zijn voedsel, de zeeëgel 
(Echinus melo), zich sterk kon uitbreiden. Aangezien deze laatste hoofdzakelijk van zeewier (kelp) leeft, nam de 
begroeiing daarvan drastisch af. 
Experimentele verwijdering van de grootbekbaars uit een meer in Michigan (VS), had tot gevolg dat zijn prooi, 
zoöplanktonetende vissen, zich sterk kon vermeerderen. Daardoor nam de hoeveelheid zoöplankton sterk af. 
Omdat zoöplankton zich voedt met phytoplankton, kon daardoor de hoeveelheid phytoplankton toenemen. Een 
symptoom van dit laatste was een sterke vertroebeling van het water. Het bevorderen van de grootbekbaars zou 
dit hele proces in omgekeerde richting kunnen doen verlopen. 
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laagvenen. Grote planteneters leefden er in relatief geringe dichtheden. Pas de landbouwende 
en veetelende mens zou dit boslandschap geopend hebben door het te branden en te kappen. 
Door de ideeën van de SKB begon daarentegen bij velen de gedachte post te vatten dat dat 
oorspronkelijke landschap er heel anders uitgezien moest hebben. Het zou eerder een 
arcadisch landschap zijn geweest van graslanden, stukken bos, struikgewas en solitaire bomen 
(Van der Lans & Poortinga 1986). De nadere uitwerking van dit standpunt door Vera heeft 
veel commotie veroorzaakt en verdergaande discussies opgeleverd790. Bij velen in de 
natuurbeheerswereld bestond gedurende de eerste dertig jaar een optimistische stemming rond 
de ontwikkeling in de Oostvaardersplassen en de duidelijke invloed die de grote planteneters 
daar uitoefenen. Desondanks zijn de bosbouwwetenschap en de archeologische 
wetenschappen, ook op basis van meer gericht onderzoek, nog steeds de zelfde mening 
toegedaan als voorheen791. De stelling, dat het oorspronkelijke holocene Europese natuurlijke 
landschap een arcadisch landschap was, betekent een regelrechte aanval op de door de 
archeologische wetenschap gehanteerde onderzoeksmethoden en -resultaten. De discussie 
aangaande het uiterlijk van dat landschap duurt dan ook onverminderd voort. 
 Afgezien van de Oostvaardersplassen wordt er elders in Nederland, door middel van 
begrazing, nauwelijks gestreefd naar een ‘oerlandschap’. Dit is deels omdat de 
natuurgebieden te klein zijn voor dat doel. Voor een ander deel heeft het ook te maken met 
het feit dat natuurbeheersinstanties (bv. Natuurmonumenten) vooral streven naar de 
handhaving van de status quo in een natuurgebied, of maatregelen nemen om de 
(cultuur)situatie van een eeuw geleden terug te krijgen (Piek 2000). In de discussie over de 
aard van het oorspronkelijke natuurlijke holocene landschap is door hen nooit duidelijk 
stelling genomen. Het wordt in het vage gelaten792. In feite heeft men er ook geen direct 
belang bij. Begrazing betekent voor hen in de eerste plaats een financieel voordelige manier 
om natuurbeheer uit te oefenen. Hoewel begrazing niet altijd het gewenste effect heeft, is het 
toch goedkoper dan het beheerswerk door mankracht te doen. De doelstelling om terug te 
keren naar een (bebost) oerlandschap heeft waarschijnlijk een geringere biodiversiteit tot 
gevolg793, en is dus minder aantrekkelijk voor ze. Die benadrukking van het belang en de 
bevordering van biodiversiteit speelt niet alleen in de ‘klassieke’ natuurbescherming 
(Wamelink et al. 2013), maar ook in het ‘nieuwe natuurbeheer’. Wat dat laatste betreft, wordt 
zowel in Nederland (Piek 2000, Bijlsma 2008, Berendse 2011, Beemster et al. 2012) als 
elders in Europa (European Environment Agency 2010, Sylvén et al. 2012) vergroting van de 
biodiversiteit nagestreefd. Een afname van het aantal individuen van een soort of het lokaal 
verdwijnen van een soort, als onderdeel van een natuurlijk proces, wordt vaak niet 
getolereerd. Het procesmatige denken mag dan veel opgang gemaakt hebben in het 

                                                 
790 Dit bleek uit het themanummer ‘Metaforen voor de wildernis. Eik, hazelaar, rund en paard’ (Nederlands 
Bosbouwtijdschrift 1998, 70(3): 98-122), en uit de studiemiddag die door de Palynologische Kring op 5 juni 
1998 georganiseerd werd. Het Nederlandstalige proefschrift van Vera is op 23 september 1997 gepubliceerd. 
791 Het is met name de archeologie die zich nog steeds verzet tegen de opvatting dat grote planteneters het 
natuurlijke landschap kunnnen structureren door hun vraat. Argumenten voor het gangbare standpunt 
hieromtrent binnen de archeologie kunnen betrokken worden uit pollen- en botonderzoek (o.a. Zoller & Haas 
1995, Zeiler & Kooistra 1998, Litt 2000, Mitchell 2005) en uit insectenonderzoek (o.a. Girling 1989, Dinnin & 
Sadler 1999, Ponel et al. 2000). Verder uit geschriften van Romeinse schrijvers als Caesar (58-52 v.C.) en 
Tacitus (98 v.C.) (zie voor beiden Timpe 1989). Bovendien uit beschrijvingen en pollenanalytisch onderzoek van 
de Grote Wildernis in het voormalige Oost-Pruisen (o.a. Hirsch 1863, Schlüter 1921, Mortensen 1938, Mager 
1960, Kupryjanowicz 2004 en 2007, Warcin 2009, Pluskowski 2013), en uit Louwe Kooijmans 2012. 
792 Berendse 2011, pag. 11. 
793 Westhoff 1949, Faliński 1986, Ellenberg 1988, Beije et al. 1994, Bink et al. 2010. Bedoeld wordt hier de 
afname van de al bestaande biodiversiteit van akkers, weilanden, heidevelden, stuifzanden, hakhout etc. Het 
streven naar een situatie met oerbossen zou juist de biodiversiteit aan bijvoorbeeld dood-houtinsecten sterk doen 
toenemen (Escherich 1917, Alexander 1998, Mason et al. 2003,  Moraal et al. 2003, Jagers op Akkerhuis et al. 
2005). 
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Nederlandse natuurbeheer, de resultaten van dit beheer worden tegenwoordig nog steeds 
beoordeeld naar de mate van biodiversiteit in het beheerde gebied. Oftewel, hoeveel 
(bijzondere) planten- en diersoorten levert het op, en wat kan er gedaan worden opdat de 
aantallen daarvan toenemen? De biodiversiteit dient gehandhaafd of vergroot te worden, op 
basis van o.a. de Rode Lijst en de Habitatrichtlijn, ongeacht of het hierbij om oorspronkelijk 
van nature voorkomende soorten en landschappen gaat of niet. V. Westhoff heeft zijn visie op 
het cultuurlijke natuurbeheer in Nederland al in 1949 op papier gezet: 
 “De natuur van ons land is thans verarmd als nergens elders in Europa. Wij zijn dus 
 genoodzaakt te strijden voor het behoud van de belangrijkste specimina van onze 
 landschapstypen als natuurreservaten. Voorzover deze landschappen half-natuurlijk zijn, 
 moeten wij, om hen in stand te houden, de eeuwenoude menselijke invloeden bestendigen”.794 
Schaminée et al. (2010) en Berendse (2011) houden hier in grote lijnen aan vast. In de 
redenering van deze laatste twee auteurs is een opvallende onderwaardering te constateren 
van de feitelijk belangrijkste (echt) natuurlijke vegetatie van Nederland: het gesloten, 
opgaande bos. Voor deze laatstgenoemde omschrijving van de natuurlijke vegetatie van 
Nederland, zie: Bottema 1998, Zeiler & Kooistra 1998, Mitchell 2005, Louwe Kooijmans 
2012, en hieronder. 
   
Bij de pogingen om begrazings- en predatieprocessen in Europa te vinden en te verklaren 
wordt, zoals hiervoor vermeld is, steeds verwezen naar processen die zich afspelen op de 
Afrikaanse savannen795. Deze gebieden herbergen een rijk geschakeerde fauna van 
planteneters, die interessante relaties onderhouden met de bodembedekkende vegetaties van 
grassen, kruiden en struiken, en met hun specifieke predatoren. Als equivalent van die 
savannen wordt wel verwezen naar de eveneens rijke fauna die gedurende de laatste ijstijd op 
de Euraziatische mammoetsteppe te vinden was. Het uitsterven van een groot deel van die 
fauna, zo’n 12.000 jaar geleden, wordt vaak met een zekere weemoed beschreven. De fauna 
van de mammoetsteppe wordt steeds omschreven als uitzonderlijk rijk, in tegenstelling tot die 
van het huidige Europa (Kahlke1994, Mol et al. 2004). Weemoed en verlangen zijn 
gevoelens, die kunnen opkomen bij het lezen van zowel beschrijvingen van de fauna van de 
mammoetsteppe als betogen door aanhangers van de megaherbivorentheorie. De 
megaherbivorentheorie gaat er vanuit dat de mens schuldig is aan het uitroeien van die fauna 
en aan de verarming qua biodiversiteit796. De mens zou door overbejaging (‘prehistoric 
overkill’) veel diersoorten hebben uitgeroeid, waardoor bepaalde grote planteneters als 
begrazingsactoren wegvielen (Martin 1967, Poortinga 1981a, Bunzel-Drüke et al. 1994). Dat 
zou de reden zijn dat er na de laatste ijstijd in het grootste deel van Europa en Azië een 
bosvegetatie met een verarmde fauna is ontstaan. Volgens sommigen kan de vroegere situatie 
grotendeels hersteld worden door het terugbrengen van verdwenen soorten en/of het inzetten 
van vervangers van uitgeroeide soorten (Poortinga 1981a, Zimov et al. 1995). 
 Om de Europese holocene natuur en de daar mogelijke natuurlijke processen te 
verklaren wordt wél naar die van de Afrikaanse savannen gekeken, maar niet naar die in de 
Centraal-Afrikaanse of Zuidoost-Aziatische regenwouden. Ook daar bevinden zich 
interessante groepen van grote planteneters. In het eerste gebied zijn er bijvoorbeeld de 
bosolifant (Loxodontha cyclotis), de woudbuffel (Syncerus caffer nanus), de bongo 
(Tragelaphus eurycerus) en de okapi (Okapia johnstoni). In het tweede gebied zijn er de 
olifant (Elephas maximus), rundersoorten (Bos gaurus, B. banteng), de neushoorn 

                                                 
794 Westhoff 1949, pag. 60. 
795 Van de Veen & Van Wieren 1980. Bunzel-Drüke et al. 1994. Vera 2000, pag. 51-56. 
796 Van de in Europa in die periode uitgestorven diersoorten kon een aantal, bijvoorbeeld mammoet, 
steppewisent en muskusos, nog enkele duizenden jaren langer in NO-Siberië overleven (Boeskorov 2006) (zie § 
2.2). 
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(Dicerorhinus sumatrensis), de tapir (Tapirus indicus) en het sambarhert (Rusa unicolor). Of 
waarom wordt er wél aan de mammoetsteppe gerefereerd, maar zelden aan de situatie ten tijde 
van het Eemien, het interglaciaal tussen de laatste twee ijstijden, toen Europa net als tijdens 
het Holoceen sterk bebost was (Litt 2000)? Tijdens het Eemien leefden in Europa naast de ons 
al bekende dieren als oeros, edelhert, damhert en wild zwijn ook grote planteneters als 
bosolifant (Elephas antiquus), bosneushoorn (Stephanorhinus kirchbergensis) en Europese 
waterbuffel (Bubalus murrensis). Al deze grote planteneters hebben in hun respectievelijke 
leefgebieden niet kunnen voorkomen dat hun biotoop vrijwel geheel met bos begroeid raakte. 
De belangrijkste verklaring voor het feit dat het ene gebied interessanter gevonden wordt, met 
het oog op begrazingsprocessen, dan het andere moet gezocht worden in een factor die hier 
nog maar weinig genoemd is, namelijk: neerslag.  
 In 1900 presenteerde W. Köppen zijn klimaatindeling en in 1919 H. Brockmann-
Jerosch zijn wereldclassificatie van bosgebieden en andere vegetatiezones. Zo werd al in het 
begin van de vorige eeuw duidelijk dat de aanwezigheid en de aard van bossen direct 
gerelateerd zijn aan en tevens zijn in te delen naar temperatuur en regenval. Hieruit bleek dat, 
gegeven een gunstige temperatuur, boomgroei niet of nauwelijks mogelijk is in gebieden waar 
te weinig neerslag valt (bv. in steppegebieden en woestijnen). Is er wél voldoende neerslag 
(bv. Centraal-Afrika, O-Verenigde Staten) dan zal zich vrijwel overal bos vormen. 
Whittaker797 heeft dit gegeven verder uitgewerkt tot een gedetailleerder overzicht van bos- en 
andere vegetaties in de verschillende delen van de wereld. Sankaran et al. (2005) geven 
weliswaar een nóg preciezere omschrijving van de bestaansgrenzen van Afrikaanse savannen, 
maar dit verandert verder niets aan het beeld dat al eerder was vastgesteld. Tussen de 
gebieden waar voor bosgroei onvoldoende neerslag valt en die waar daarvoor ruim voldoende 
valt, bevindt zich een overgangszone waar een gedeeltelijke en vaak wisselende bosbedekking 
te vinden is. Volgens Sankaran et al. (2005) bestaat er in Afrikaanse savannen een lineair 
verband tussen bosbedekking en de gemiddelde jaarlijkse neerslag, oftewel: hoe meer regen er 
valt, des te groter zal de bosbedekking zijn798. Hierdoor kan gezegd worden dat het bestaan 
van savannes primair door neerslag gestuurd wordt en in feite dus klimatologisch bepaald 
is799. Secundaire factoren als vuur en bodemkenmerken worden indirect door de mate van 
neerslag bepaald. Invloeden van planteneters op de boomgroei waren in het onderzoek van 
Sankaran et al. wel aanwezig, maar hadden een wisselende uitwerking. Er werden zowel 
bevorderende effecten geconstateerd (grazers, die boomgroei bevorderen door gras te eten) als 
onderdrukkende (vraat aan bomen en struiken door browsers en intermediate feeders)800.  
 Van de op de Afrikaanse savannen levende olifanten wordt vaak beweerd dat die in 
staat zijn hun leefgebied te structureren. Deze visie is afgeleid van wat daar in de vorige eeuw 
het ‘olifantenprobleem’ is gaan heten: biotoopvernietiging door overpopulatie van olifanten. 
De feitelijke oorzaak daarvan is de inperking van leefgebieden van olifanten door de mens 
(Balfour et al. 2007, Guldemond & Van Aarde 2008, Martin 2012)801. Olifanten die van 

                                                 
797 Whittaker 1975, pag. 111-191. Zie ook Adams 2007. 
798 Ook Hirota et al. (2011) tonen het rechtstreekse verband aan tussen toenemende neerslag en toenemende 
bebossing. Volgens hen is dit verband echter niet lineair, maar zijn er globaal drie situaties van (wel of geen) 
bosbedekking te onderscheiden, te weten gesloten bos, savanne en een boomloze situatie. Plaatsen van overgang 
daartussen (‘kantelpunten’) bevinden zich bij 60 % bosbedekking en bij 5 % bosbedekking.  
799 Sankaran et al. 2005, pag. 847. Zie ook: Bredenkamp et al. 2002, Adams 2007, Ekblom & Gillson 2010, 
Breman et al. 2011. 
800 Sankaran et al. 2005, pag. 848. 
801 Olifanten worden primair door de hoeveelheid voedsel gereguleerd. Door hun lichaamsgrootte hebben 
predatoren nauwelijks vat op hen (Sinclair 2003, Owen-Smith & Mills 2008). Bij kleinere dieren kan predatie 
wél een belangrijke rol spelen bij de populatieregulering (Jędrzejewska & Jędrzejewski 1998, pag. 348): 
edelherten en reeën worden sterk door predatie gereguleerd, wisenten, elanden en wilde zwijnen vooral door de 
hoeveelheid voedsel. 
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oudsher seizoensmatig over afstanden van duizenden kilometers migreerden, werden hier 
steeds meer in tegengewerkt.  In een IUCN-rapport uit 2007 werd dit als volgt verwoord: 
 “Versnippering van leefgebieden tot steeds kleiner wordende wildernisenclaves en verlies van 
 leefgebied naarmate menselijke activiteiten zich uitbreiden, zijn twee van de belangrijkste 
 oorzaken van de afname van olifantpopulaties. Deze twee factoren brengen gewoonlijk 
 toenemende conflicten met mensen met zich mee, een groter gevaar van illegale jacht en een 
 groter effect op het biotoop, naarmate het aantal olifanten toeneemt door samendrijving en 
 aanwas”.802 
Ian Parker, sedert de jaren ’50 van de vorige eeuw wildbeheerder in Kenia, beschreef de 
gevolgen van de instelling van wildreservaten in Oost-Afrika: 
 “Binnen tien jaar na de instelling had werkelijk ieder national park olifantproblemen……Ze 
 effenden het landschap, ontwrichtten lokale ecosystemen volkomen, veroorzaakten de 
 achteruitgang van vele soorten……Uiteindelijk zouden hun populaties uitgroeien boven de 
 draagkracht van het beschikbare leefgebied om tenslotte ineen te storten – maar niet 
 voordat ze alles hadden verwoest”.803  
In tegenstelling tot de Oost-Afrikaanse savannen heeft zich in het, qua temperatuur niet veel 
afwijkende, Centraal-Afrika wél dicht bos kunnen vormen: het Centraal-Afrikaanse 
regenwoud. Dit werd mogelijk als gevolg van een veel hogere en effectievere neerslag. 
Aangezien de bodem in dergelijke (donkere) bossen weinig (met gras en kruiden) begroeid is, 
in tegenstelling tot die in de savannen, is daar als enige typische graseter de woudbuffel 
aanwezig. De daar aanwezige andere grote plantenetende zoogdieren eten hoofdzakelijk bast, 
bladeren en takken. De zone, waar de primaire plantaardige productie plaatsvindt, heeft zich 
verplaatst van de bodem (in de savannen: grassen en kruiden) naar de boomkronen (in het 
regenwoud: bladeren, vruchten, zaden). Vandaar dat het regenwoud rijk is aan vele soorten 
vogels, insecten en apen. ‘Begrazingsonderzoek’ zou in die bossen dus eerder in het 
gebladerte van de bomen plaats moeten vinden dan op de grond.  
 Hoe bepalend de hoeveelheid neerslag is voor het al dan niet vóórkomen van bossen, 
blijkt bijvoorbeeld ook uit de ligging van de vegetatiezones in de Verenigde Staten. In de 
Verenigde Staten volgen de verschillende vegetatiezones de oost-west verlopende 
neerslaggradiënt in plaats van dat ze, zoals in Rusland, de noord-zuid verlopende 
temperatuurgradiënt volgen804. In Rusland is de noord-zuid verlopende temperatuurgradiënt 
tevens neerslaggradiënt. De hoeveelheid neerslag bepaalt ook het bestaan van de Sahara. In 
het Vroeg- Holoceen was dit gebied een savannelandschap, zoals tegenwoordig elders nog in 
O-Afrika te vinden is. Tussen 4000 v.C. en 2500 v.C. nam de neerslag er geleidelijk af, totdat 
er uiteindelijk een woestijn ontstond (Ritchie & Haynes 1987, Adams 2007). Ook de 
mammoetsteppe had zijn bestaan te danken aan een relatief geringe neerslag. Het was een 
koude, droge, sneeuwarme steppe, met niettemin een grote plantaardige productie805. De 
neerslag in dit gebied van steppen en bossteppen bedroeg waarschijnlijk 200-500 mm. Bij de 
klimaatsverandering op het eind van de laatste ijstijd nam niet alleen de temperatuur toe, maar 
ook de neerslag, waardoor de groei van aaneengesloten bossen mogelijk werd806. Alleen in het 
zuiden van Europees Rusland en in Centraal-Azië kon, vanwege de geringe regenval, een 

                                                 
802 Balfour et al. 2007, pag. 40: “Fragmentation of home ranges into ever-decreasing pockets of undisturbed land 
and habitat loss as human activities expand are two of the major causes of decline in elephant populations. These 
two factors commonly bring with them increasing conflict with humans, higher risks of illegal hunting and more 
severe impact on habitats, as elephant densities increase through compression and recruitment”. 
803 Parker in Martin 2012, pag. 6: “Within ten years of creation, virtually every national park had elephant 
problems……They flattened landscapes, utterly disrupted local ecosystems, drove the decline of many 
species……Ultimately their populations would grow beyond the means of the available habitat and finally 
collapse – but not before they had destroyed everything”. 
804 Guthrie 1990, pag. 214.  
805 Guthrie 1990, pag. 226-272. 
806 Whittaker (1975, pag. 386, 387) rekent Europa grotendeels tot de ‘temperate forest zone’. 
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zone van steppen en bossteppen blijven bestaan. Guthrie beschouwt Centraal-Azië 
vegetatiekundig gezien als het best gelijkende equivalent van de verdwenen 
mammoetsteppe807.   
 Naar de vraag in hoeverre bossen invloed uitoefenen op het klimaat (o.a. de regenval) 
wordt al lang onderzoek gedaan (Scheltens 1975, Subbotin 1979, Reynolds & Thompson 
1988, Adams 2007). Op grond van deze onderzoekingen wordt steeds duidelijker dat bossen 
weliswaar (locaal) het microklimaat kunnen beïnvloeden, door hun vochtopslag, verdamping 
en ruimtelijke structuur, maar dat ze geen significante invloed hebben op het macroklimaat. 
Het macroklimaat bepaalt feitelijk de aanwezigheid en de aard van de bossen op aarde. 
 Als de grote planteneters van de Afrikaanse savannen werkelijk in staat waren geweest 
boomgroei tegen te gaan, dan zouden ze ook in staat moeten zijn geweest het Centraal-
Afrikaanse regenwoud ‘open te gooien’, om ook daar een (half)open parkachtig landschap te 
creëren. Ook de grote planteneters, die momenteel in dat regenwoud leven, blijken daar echter 
niet toe in staat. De bizons en de andere grote planteneters (de gaffelantiloop Antilocapra 
americana en diverse hertensoorten) van de Noord-Amerikaanse prairies lukte iets dergelijks 
ook niet. De bizon, die met tientallen miljoenen op de prairies leefde, was in de bossen in het 
oosten van de Verenigde Staten een tamelijk zeldzame verschijning808. Grote planteneters 
veroorzaken dus geen (grote) veranderingen in de bosvegetatie, maar zijn er noodgedwongen 
de volgers van.  
 
Onder de palynologische argumenten, die pleiten voor het bestaan van aaneengesloten bossen 
in Europa tijdens het Holoceen, is er in dit verband één die een bijzondere plaats inneemt, 
namelijk een pollenanalytisch onderzoek dat in Ierland is gedaan. Vanwege zijn ligging en 
geschiedenis biedt Ierland een uitgelezen mogelijkheid om de invloed van grote planteneters 
op de bosvegetatie na te gaan. Na het smelten van de ijstijdgletsjers heeft de eilandvorming 
van Ierland zo snel plaats gevonden, dat vrijwel geen grote planteneters het eiland hebben 
kunnen bereiken. Van hen is alleen het wilde zwijn vanaf het Vroeg- Holoceen aanwezig en 
het edelhert pas vanaf ongeveer 2500 v.C.809. Uit ± 1500 v.C. dateren de eerste vondsten van 
gedomesticeerde paarden in Ierland (Bendrey et al. 2013). Aangezien er geen vroegere 
holocene vondsten van edelhert gedaan zijn, wordt aangenomen dat dit dier, pas omstreeks het 
genoemde jaar, óf door mensen is ingevoerd óf het eiland zwemmend heeft weten te bereiken. 
Omdat grote planteneters gedurende de eerste 6000 jaar van het Holoceen in Ierland feitelijk 
ontbraken, kan dit gebied dus voor die periode beschouwd worden als een ‘grazing 
exclosure’. Afgezien van het wilde zwijn, hadden grote planteneters er toen geen toegang. 
  Mitchell (2005) heeft pollenonderzoek in Ierland gedaan en de resultaten ervan 
vergeleken met pollenonderzoek op het vasteland van Europa en in het oosten van de 
Verenigde Staten. Hij baseerde zich hierbij op onderzoek aan pollen uit kleine meertjes en 
veentjes (‘small hollows’). Dergelijk pollen zou een nauwkeuriger beeld geven van de 
vroegere omringende vegetatie, en dus van de openheid van het bos, dan pollen uit grote 
meren en venen810. Ook het palynologisch onderzoek van het oerwoud Rothwald (Oostenrijk) 

                                                 
807 Guthrie 1990, pag. 220. 
808 Roe 1972, pag. 228–256. 
809 Woodman et al. 1997, pag. 152. 
810 Op basis van pollenonderzoek aan moskussens had Mitchell de verhouding van boompollen ten opzichte van 
niet-boompollen vastgesteld, en daaruit de relatie met de bosbedekking afgeleid. Uit onderzoek van o.a. Aaby 
1994, Vincens et al. (2000) en Svenning (2002) was gebleken dat deze verhouding een goede aanwijzing vormt 
voor de openheid van het (bos)landschap. Was het percentage boompollen hoger dan 60 %, dan betrof het een 
bos met een gesloten kronendak. Was het beneden de 50 % dan ging het om een meer of minder gesloten bos. De 
percentages boompollen van Ierland uit het Vroeg- Holoceen waren alle boven de 60 %, zoals ook elders in 
Europa en het oosten van de Verenigde Staten.). Gedda (2001) en Svenning (2002) hebben bovendien de 
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is op die manier gedaan (Kral & Mayer 1968). Mitchell had deze methode al eerder gebruikt 
in het Bos van Białowieża (Mitchell & Cole 1998). In het geval van Ierland heeft hij zich bij 
zijn onderzoek op twee aspecten geconcentreerd. Deze waren de aanwezigheid van zowel 
zomereik (Quercus robur), wintereik (Q. petraea) en hazelaar (Corylus avellana), als de mate 
van openheid van het bos811. Deze aspecten zijn specifiek onderzocht om op die manier de 
theorie van Vera (2000) te toetsen. Mitchell kwam tot de conclusie dat het relatieve aandeel 
van eik en hazelaar in de Ierse bossen overeenkwam met dat op het Europese vasteland. 
Bovendien was er feitelijk sprake van een gesloten kronendak, zoals dat ook elders in Europa 
en in het oosten van de Verenigde Staten aanwezig was vóór het verschijnen van de 
landbouwende en veetelende mens. Het percentage pollen van grassen en grasachtigen, van 
het totaal aan pollen, was in de door Mitchell onderzochte gebieden zeer gering. Dat dit 
veroorzaakt zou zijn door het kort houden van de grasvegetatie door grote aantallen grazers 
(Vera 2000), waardoor nauwelijks bloei kon optreden, is onaannemelijk. Zowel op de 
mammoetsteppe (Guthrie 1990), in Oost-Afrikaanse savannegebieden (Kendall 1969, Kiage 
& Liu 2009, Ekblom & Gillson 2010, Breman et al. 2011) als in West-Afrikaanse (Vincens et 
al. 2000) was en is het percentage pollen van grassen en grasachtigen zeer groot. Grassen 
konden massaal tot bloei komen, ondanks de daar in natuurlijke dichtheden voorkomende 
grote aantallen grazers. Ongeacht dus of er grote planteneters aanwezig waren of niet, was het 
kronendak van de bossen in het Vroeg- Holoceen van Europa vrijwel gesloten, en was er geen 
sprake van een parkachtig landschap.  
 Uit Mitchells onderzoek bleek verder dat er van nature ook in gesloten bossen voor eik 
en hazelaar kennelijk voldoende mogelijkheden zijn om zich voort te planten en op te groeien. 
Dit zou bijvoorbeeld op die plaatsen kunnen zijn, waar het kronendak tijdelijk onderbroken is 
door grootschalige windworp of door het omvallen van enkele grote bomen. De rol van de eik 
in de Europese bossuccesie is nog steeds niet helemaal goed duidelijk (Bobiec et al. 2011a). 
Het vermoeden bestaat daarnaast dat de eik in het verleden sterk bevoordeeld is door de mens, 
vanwege het grote nut van deze boom. Daardoor zou de eik in een huidig natuurlijk bos, ook 
al door de concurrentie met schaduwboomsoorten als beuk (Fagus sylvatica) en haagbeuk 
(Carpinus betulus), in grote delen van Europa een minder grote rol spelen dan vroeger. Uit het 
onderzoek van Bobiec et al. (2011a) bleek dat in het Bos van Białowieża verjonging van eik 
weinig te vinden is in linden-eiken-haagbeukenbossen (Tilio-Carpinetum), waar ze feitelijk 
verwacht zou worden. Daarentegen is zij ruimschoots te vinden in aftakelende fijnspar-(Picea 
abies)-bestanden. Deze eikenverjonging vindt plaats zonder de ondersteuning van doornige 
struiken, zoals de theorie van Vera voorschrijft. Omgevallen bomen kunnen met hun 
takkenmassa eikenzaailingen beschermen tegen vraat door dieren. Op die manier bevorderen 
zo ook hun verdere groei (Bobiec 2007, Smit et al. 2012). 
 Volgens Vera (2000) en anderen is vestiging en jeugdgroei van eiken niet mogelijk 
zonder associational resistance. Met deze term wordt bedoeld dat eiken, die zelf smakelijk 
zijn en graag gegeten worden, alleen maar kunnen opgroeien onder bescherming van struiken, 
die onsmakelijk, giftig of gedoornd zijn. Een dergelijk verschijnsel is aangetoond in, door 
mensen beheerde, met vee extensief begraasde landschappen van bosweiden (o.a. Olff et al. 
1999, Bakker et al. 2004, Smit et al. 2006). Bobiec et al. (2011b) zijn nagegaan of dit 
verschijnsel ook gevonden kan worden in het Bos van Białowieża. Hun onderzoek werd 
uitgevoerd op, sedert de jaren ’60 van de vorige eeuw, geleidelijk verlaten akkers, die bij het 
reservaat getrokken zijn. Het betreft een bijna-natuurlijke setting van grote planteneters, 
voorkomend in relatief lage dichtheden. Uit het onderzoek bleek dat de eiken daar zonder veel 

                                                                                                                                                         
verhouding boompollen / niet-boompollen als maat voor de openheid van bossen kunnen bevestigen aan de hand 
van (gecombineerd) onderzoek aan soorten insecten en slakken, en aan plantenmacrofossielen. 
811 Van de belangrijke bosvormende boomsoorten, die omstreeks die tijd al in Engeland aanwezig waren, ontbrak 
in Ierland alleen de linde (Tilia sp.).  
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problemen konden kiemen en opgroeien. Van een noodzakelijke associatie met doornige 
struiken als Rosa canina, Pyrus pyraster en Malus spp. was geen sprake. Het merendeel van 
de eiken groeide ongehinderd in vrijstand op. 
 Bij de onder natuurlijke omstandigheden aanwezige geringe begrazingsdruk, 
uitgeoefend door grote planteneters in aanwezigheid van predatoren, is verjonging, onder 
andere van eik, in bepaalde bostypen in staat door te zetten812. Hazelaars zijn zelfs bij een 
onnatuurlijk hoge begrazingsdruk, bv. in de Oostvaardersplassen, in staat zich lang onder een 
gesloten kronendak te handhaven813. Door hun meerstammigheid zijn hazelaars in hoge mate 
vraatresistent. Hazelaars kunnen bovendien, voor hun bloei en voortplanting, profiteren van 
door windworp of aftakeling ontstane open plekken in het bos, zoals dat ook voor andere 
boomsoorten geldt (Reynolds 1969, Bobiec 2007, Smit et al. 2012). In het Bos van 
Białowieża was en is de hazelaar een zeer algemene struik (Brincken 1826, Graebner 1918, 
Kowałczyk et al. 2011). 
 
Naast de structurerende invloed van grote planteneters, wordt ook wel een andere verklaring 
gegeven voor het kunnen overleven van grote grasetende zoogdieren in het holocene beboste 
Europa: de brandcultuur van de mens. Niet alleen neolithische boeren zouden door branden en 
kappen open gebieden in het bos hebben gecreëerd. Ook de mesolithische jager-verzamelaars 
zouden al van vuur gebruik hebben gemaakt om het bos te openen om zo wild aan te trekken, 
of de eikeloogst te bevorderen (Mason 2000, Svenning 2002). Op basis van onderzoek aan 
pollen en houtskooldeeltjes, is men het er in het algemeen over eens dat met name vanaf het 
begin van het Neolithicum het gebruik van vuur, naast kappen, steeds algemener werd om het 
bos te openen (Bennett et al. 1990, Innes & Blackford 2003, Tinner et al. 2005, Wacznik et al. 
2011). Het gebruik, tijdens het Mesolithicum, van vuur als middel om open plekken in het bos 
te creëren wordt als marginaal beschouwd. De aanwezigheid van houtskool in bodemprofielen 
hoeft bovendien niet zonder meer te wijzen op bosbrand, maar kan ook wijzen op 
nederzettingsvuren (Bennett et al. 1990). Innes & Blackford (2002) konden aan de hand van 
sporen van mestschimmels voor het Laat-Mesolithicum aantonen dat lokale bosbranden, al of 
niet door de mens veroorzaakt, grote planteneters hebben aangetrokken. Dergelijke open 
plekken waren echter van tijdelijke aard: de brandplekken groeiden naderhand dicht met 
bomen. 
 Interessant in dit verband zijn de schriftelijke verslagen uit de 16e en 17e eeuw over het 
gebruik van vuur door de indianen in het beboste noordoosten van de Verenigde Staten. 
Russell (1983) deed daar een kritisch bronnenonderzoek naar. De indianen in die streken 
leefden van de jacht en de landbouw, kenden geen brons en ijzer, en hadden geen koeien, 
paarden of schapen te weiden. De meeste door hen aangestoken branden in bossen, waar 
destijds over geschreven werd, waren sporadisch en van beperkte omvang. Ze dienden voor 
verschillende aspecten van de jacht, en om het gaan te vergemakkelijken. Over het algemeen 
werden alleen de grondvegetatie en de struiken afgebrand. Volwassen bomen overleefden het 
vuur. Zodoende werden de bossamenstelling en de boomhoogten er over het geheel genomen 
nauwelijks beïnvloed. De Nederlander Adriaen vander Donck beschreef de (dichte) bossen in 
‘Nieuw Nederlandt’ (NO-Verenigde Staten) in 1655 onder meer als volgt: 
 “Onder andere is Nieuw-Nederlandt zeer vruchtbaar en gezegend met mooie bossen / ja zo 
 zeer dat bijna het hele land daarmee bedekt is / en bij wijze van spreken / dat daar overal te 
 veel hout is / en ons in de weg staat / …. Sommige eiken groeien er tot vijftig / zestig of 
 zeventig voet hoog / zonder enige hinderlijke kwasten / ….  

                                                 
812 Fröhlich 1955, Leibundgut 1959, Mayer 1975, Mitchell et al. 1977, Kuiters et al. 1997, Kempter 2006, 
Bobiec et al. 2011a en 2011b. 
813 Gebaseerd op eigen waarnemingen in het Oostvaardersbos in 2012, en op gegevens uit Tanentzap et al. 2012. 
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 …. / want het is nog maar 25 of 26 jaar geleden / dat wij [de indianen] daar koren op plantten / 
 en nu is het weer bos geworden. 
 …. / dikwijls door observatie heb waargenomen / dat de jonge bossen zeer dicht zijn / en wel 
 zodanig / dat als ze zeer jong zijn / men er bijna niet door kan komen / maar als het bos oud en 
 zwaar wordt / vallen er veel bomen uit / die verdrukt en verdrongen wordend / achter 
 blijven”.814 
 
Wat betreft de huidige benamingen voor ‘bos’, zoals het Nederlandse woord ‘bos’815, het 
Duitse ‘Wald’ als het Franse ‘forêt’, stelde Vera (2000) dat hun vroegere betekenis veel 
breder was dan de huidige. Vroeger konden ze niet alleen op (aaneengesloten) bos duiden, 
maar daarnaast ook op (open) bos met weilanden. De genoemde drie benamingen zouden in 
de loop van de tijd een betekenisverandering hebben ondergaan. Vera gaat er voetstoots 
vanuit dat de moderne betekenis van ‘bos’ een 100 % bodembedekking met bomen inhoudt. 
Echter, net als vroeger kunnen met de woorden ’bos’, ‘Wald’ en ‘forêt’ ook tegenwoordig 
verschillende (bos)landschapstypen omschreven worden. Uit een inventarisatie van wat er in 
de verschillende landen onder ‘bos’ wordt verstaan, blijkt dat de betekenis ervan nogal 
uiteenloopt. Verschillende landen hanteren er verschillende betekenissen voor (zie Schuck et 
al. 2002, Appendice 1). Er vallen niet alleen bossen met 100 % bodembedekking met bomen 
onder, maar er kunnen ook (zeer) open met bomen begroeide landschappen onder begrepen 
worden. 
 In Nederland zijn er veel ‘bossen’, die voor (vrijwel) 100 % uit bomen bestaan. Maar 
er zijn daarnaast ook stadsbossen als het Kralingse Bos, het Amsterdamse Bos en het 
Spaarnwouderbos. Die worden voor het gemak ‘bos’ genoemd, omdat ze nog het meest op 
een bos lijken. Dit ondanks het feit dat ze voor een belangrijk deel uit grasland, speelweide 
e.d. bestaan. Men noemt ze ‘bos’, omdat bomen er het meest gezichtsbepalend zijn. In feite 
lijken de hier genoemde (recreatie)bossen qua uiterlijk sterk op de vroegere halfopen 
veeweidebossen (Hudewald). Verder kennen we in Nederland het begrip ‘steppebos’, met een 
schaarse begroeiing van bomen. En wat voor het Nederlandse woord ’bos’ geldt, geldt ook 
voor de woorden ‘Wald’ en ‘forêt’. In Duitsland zijn er momenteel zowel ‘Wälder’ die voor 
(vrijwel) 100 % uit bomen bestaan, als ‘Wälder’ die niet onaanzienlijke percelen grasland 
omvatten. Tot de laatste categorie behoren bijvoorbeeld de Stadtwälder in de diverse steden. 
Of het Spreewald, ten zuiden van Berlijn. Maar het kan ook om een geringere 
bodembedekking met bomen gaan. Zo is er bijv. de benaming ‘Savannenwald’ voor de O-
Afrikaanse savannen. Ook in Frankrijk kunnen ‘forêts’ voor (bijna) 100 % uit bomen bestaan, 
maar er zijn ook ‘forêts (intra)-urbaines’ zoals het Bois de Boulogne en het Bois de Vincennes 
in Parijs, populaire recreatiebossen. Zelfs landschappen met nóg minder bodembedekking met 
bomen worden tegenwoordig nog aangeduid met ‘forêt’. De Fransen gebruiken bijv. de term 
‘forêts claires’, voor zeer open bossen in sub-polaire en savanne-gebieden. Van een 

                                                 
814 Vander Donck 1655, pag. 15 en 16: “Onder anderen is Nieuw Nederlandt seer vruchbarigh ende gheluckigh 
van schoone Hout-wassen / jae soo seer dat schier het gheheele Landt daer van overtrocken is / ende by manier 
van spreken / het Hout ons daer over al te veel / ende in de weegh is /…. Het Eycken-hout wast daer sommigh 
tot vijftigh / tsestigh of tseventigh voeten hoogh / sonder eenighe hinderlijke quasten / …. 
… / want het is noch maer 25 of 26 Jaren geleden / dat wy daer koorn op planten / en nu is het weder Bos 
geworden. 
… / dickwils by observatie hebbe waergenomen / dat de jonghe Bossen seer dicht van hout zijn / oock wel 
soodanigh / als seer jonck zijn / datmender schier niet kan door komen / maer als het Bos oudt ende swaer wordt 
/ gaender veel boomen uyt / die verdrupt ende verdrongen wordende / achter blijven”. 
815 Volgens Vera (2000) zou het Nederlandse woord ‘bos’ aan het Frans ontleend zijn. Volgens Philippa et al. 
(2003-2009) ligt dit anders. Het woord ‘bos’ komt niet uit het Frans, maar het Frans heeft het uit het Germaans 
overgenomen, en het tot ‘bois’ omgevormd. Omdat voor het Nederlandse woord ‘bos’ geen overtuigende Indo-
Europese oorsprong is aan te geven, wordt aangenomen dat het een substraatwoord is. Oftewel, het komt uit het 
‘Vóór-Germaans’. 



 225

betekenisverandering in het geval van de genoemde drie woorden is dus nauwelijks sprake. 
Alleen van het woord ‘forêt’ (Nederlands ‘foreest’, Duits ‘Forst’, Engels ‘forest’) kan gezegd 
worden dat het vanaf ongeveer de 8e eeuw als (adellijke) bezitsaanduiding is begonnen. In 
Duitsland was vanaf de 11e eeuw iedere ‘Forst’ een ‘Wald’, en vanaf de 18e eeuw ging het 
woord ‘Forst’ daar specifiek een bosbouwkundig beheerd productiebos aanduiden816. Het 
woord ‘Wald’ bleef gebruikt worden voor de levensgemeenschap bos.   
 Voor een juist begrip van de woorden ‘Wald’ en ‘forêt’ in oude teksten kan het best 
naar de context van die woorden in de tekst gekeken worden. Oftewel, hoe was de 
bosbedekking, wat voor boomsoorten groeiden er, welke dieren leefden er, was er veel of 
weinig gras, wat voor invloed hadden mensen er, en kon je er makkelijk doorheen lopen?  
 
Door de hiervoor geschetste, voortdurende meningsverschillen omtrent het uiterlijk van het 
natuurlijke holocene Europese landschap, lijkt er wat betreft de Oostvaardersplassen, maar 
uiteraard ook wat betreft andere natuurreservaten, een patstelling in die meningenstrijd te zijn 
ontstaan. Zo lang er geen ingrijpende veranderingen qua aantallen grote planteneters in de 
Oostvaardersplassen plaats vinden, zullen de huidige situatie en dus ook die patstelling 
voorlopig blijven voortbestaan. Op de mogelijke ontwikkelingen op langere termijn zal in § 
6.2.1 nog nader worden ingegaan. 
      
5.6  Beeldvorming 
 
5.6.1  De konik en het natuurbeheer  
 Met de introductie van de Poolse konik op de Ennemaborgh kreeg de Nederlandse 
natuurbeschermingswereld te maken met een nieuw fenomeen. Een paard uit een land, dat in 
Europa vermaard was vanwege het feit dat een legendarisch dier als de wisent er nog in het 
wild leefde. Bovendien zou dit paard bijzondere connecties hebben met een al even 
legendarisch bosgebied daar, het Bos van Białowieża. Dit bos is hét toonbeeld van een 
Europees laaglandoerwoud. De tegen deze indrukwekkende achtergrond ontvouwde theorie 
en praktijk van de terugfokexperimenten van Vetulani werden zonder (openlijke) kritiek door 
de Nederlandse media geaccepteerd. Het experiment met de koniks werd in de 
daaropvolgende jaren door de media met grote belangstelling gevolgd. Temeer, daar 
introductie van nóg meer, uit ons land verdwenen, diersoorten in het vooruitzicht werd 
gesteld, zoals die van de eland, de wisent en mogelijk de wolf. De beeldvorming rond de 
konik was versterkt en had het natuurbeheer een nieuwe impuls gegeven.  
 
Ondanks de manier van fokken destijds, door Pruski en zijn opvolgers, werd het 
aanvankelijke fokdoel, voor de fokkers zelf, geleidelijk minder belangrijk. De konikfokkerij 
werd in Popielno beperkt tot het instandhouden van een primitief paardenras817. Aan deze 
koerswijziging in het beleid is in bredere kring nooit veel ruchtbaarheid gegeven. Het bleef 
beperkt tot de inner circle van konikfokkers. Zowel in publieksfolders818 als op internet819 

                                                 
816 Mantel 1990, pag. 36 en 37. 
817 Jezierski & Jaworski 2008, pag.43. 
818 In 2000 werd in een publieksfolder van het Nationale Park van Roztocze, gelegen in het voormalige majoraat 
van de familie Zamoyski, van de daar gehouden koniks gezegd: “Są one potomkami tarpanów, które żyły 
niegdyś w puszczach Polski, Litwy i Prus” (“Zij zijn de afstammelingen van de tarpans, die eens leefden in de 
wildernissen van Polen, Litouwen en Oost-Pruisen”). En er zou daar “gewerkt worden aan het terugkrijgen van 
genetische kenmerken van de tarpans bij de Poolse koniks.” (“…prowadzone są prace mające na celu 
odtworzenie cech genetycznych tarpanów wśród koników polskich”). 
Ook in een recente informatiefolder over de Poolse konik, getiteld ‘Konik Polski – skarb polskiej przyrody’ (‘De 
Poolse konik – de schat van de Poolse natuur’), medegefinancierd door de Sectie van Fokkers van Poolse Koniks 
(Sekcja Hodowców Konika Polskiego), wordt een dergelijke lezing weergegeven: “Podążając za myślą prof. 
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wordt de Polen momenteel nog steeds voorgehouden dat de konik een zeer bijzondere relatie 
bezit met zijn uitgestorven voorouder, en dat er bovendien nog steeds gewerkt wordt aan het 
terugkrijgen van ‘tarpankenmerken’ bij de koniks. Ook buiten Polen ging en gaat men er nog 
steeds van uit dat in Popielno aan een terugfokexperiment wordt gewerkt, zoals Vetulani dat 
destijds in Białowieża begonnen was. Sommigen beschouwden het zelfs al als een vrijwel 
geslaagd experiment. Zowel Poortinga als Vera, die Popielno eind jaren ’70 respectievelijk 
begin jaren ’80 bezochten, gingen hiervan uit. Met dat argument ook werd de konik bij de 
Nederlandse instanties aangeprezen als vervanger van het uitgestorven wilde paard. Omdat de 
konik ‘de beste papieren had’, in vergelijking met de IJslandse, Shetlandse en exmoorpony’s, 
werd tot de aanschaf van dit paardenras besloten. Dat het, bijna in de vergetelheid geraakte, 
heckpaard niet in de beschouwing is meegenomen, had waarschijnlijk in eerste instantie te 
maken met de tamelijk negatieve beoordeling daarvan door Slob820. Poortinga nam deze 
beoordeling over821. Vera (1985) noemde het heckpaard helemaal niet meer. 
 De introductie op de Ennemaborgh en in de Oostvaardersplassen gaf aan de konik niet 
alleen meer bekendheid. De ondersteuning door een provinciale én een regeringsinstantie 
vergrootte tevens de geloofwaardigheid van het verhaal achter dit paard. Was de konik vóór 
1981 alleen in zeer beperkte kring bekend, zijn introductie en gebruik in het Nederlandse 
natuurbeheer maakte hem in Nederland bij een veel groter publiek bekend en vermaard. 
Ditzelfde gold ook elders in Europa. Terwijl de konik als ‘teruggefokte tarpan’ in Polen zelf 
wat van zijn glans verloren had, werd in Nederland gewerkt aan een nieuwe invulling van de 
rol van dit paard: instrument bij het beheer van natuurgebieden. Door de hoge vlucht die 
begrazingsexperimenten in Nederland in de jaren ’80 namen, de (opvallende) rol van de konik 
daarin en de nodige promotie daaromheen kon het terugfokproces van Vetulani weer aan 
glans winnen. Naast de aanprijzing van de konik, heeft ook de omschrijving van de 
Oostvaardersplassen als zijnde een “nagenoeg ongerept oerlandschap”822 en een ‘Serengeti’823 
in belangrijke mate bijgedragen aan de beeldvorming. Door een dergelijke woordkeus wordt 
gesuggereerd dat het bij de konik in de Oostvaardersplassen zou gaan om ‘een bijna-oerpaard 
in een bijna-oerlandschap’ (Vera et al. 2001, Markerink 2002). In het spraakgebruik van de 
publieke media wordt een term als ’bijna-oer’ gemakshalve al gauw veranderd in ‘oer’. 
Talrijk zijn in krantenartikelen en op internet (op nieuwssites, opiniesites en forums) termen 
als ‘oernatuur’ en ‘oerlandschap’ (voor de Oostvaardersplassen) en ‘oerpaard’ (voor de konik) 
te vinden. Een greep daaruit: 

                                                                                                                                                         
Tadeusza Vetulaniego do dnia dzisiejszego hodowla koników polskich prowadzona jest w róźnych 
systemach…”. (“De denkbeelden van Prof. Tadeusz Vetulani volgend, wordt tot op de dag van vandaag het 
fokken van Poolse koniks in verschillende systemen uitgevoerd…”). 
819 Op de officiële Popielno-site (http://www.popielno.pl/koniki_polskie.html ) van de Poolse Academie van 
Wetenschappen wordt over de sinds 1955 in Popielno gevestigde konikfokkerij gezegd: “Tutaj też podjęto się 
kontynuacji doświadczeń prof. Vetulaniego” (“Ook hier werd besloten tot continuering van de experimenten van 
Prof. Vetulani”). 
820 Slob 1966, pag. 11: “Als we het bovenstaande in verband brengen met de tarpan, moeten we concluderen dat 
er een mogelijkheid bestaat om de tarpan (genotypisch en fenotypisch) terug te fokken uit een aantal directe 
nakomelingen. In dit geval kan dat het best op de manier van Vetulani en Pruski. Zij immers probeerden door 
zuivere teelt en selectie van koniks (rechtstreekse nakomelingen van de tarpan) de tarpan terug te fokken. De 
dieren die Heck heeft teruggefokt, zullen dus genetisch waarschijnlijk niet gelijk zijn aan de oorspronkelijke 
wilde tarpan, hoewel ook hier de mogelijkheid niet volledig is uitgesloten”.  
821 Poortinga 1981, pag. 37: “De tarpans uit het experiment van Vetulani lijken waarschijnlijk meer op het 
origineel dan die uit het experiment van de gebroeders Heck”. 
822 Vera et al. 2001, pag. 141. 
823 Bethge 2001 (“Serengeti hinter den Deichen“), pag. 154:: “Ein Jahr später kamen 20 der kleinen Konik-
Pferde hinzu. Ihr Aussehen kommt dem des Tarpan nahe, eines ausgestorbenen europäischen Wildpferdes“ 
(“Een jaar later kwamen er 20 kleine konikpaarden bij. Hun uiterlijk benadert dat van de tarpan, een uitgestorven 
Europees wild paard“); “…gilt das eingedeichte Land heute als die Serengeti der Niederlande” (“…gaat het 
ingepolderde land tegenwoordig door voor de Serengeti van Nederland“). 
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 “Maar dit is hoe men zegt dat oernatuur ooit was. Dit is wat je krijgt als de natuur zijn gang 
 gaat. Het zijn de Oostvaardersplassen. Dichter bij het paradijs dan dit kom je niet”.824   
 “In de Oostvaardersplassen is de gebiedsbenadering extreem doorgevoerd. De beheerder 
 spreekt van een ongerept en robuust oerlandschap”.825 
 “Oer is in, als het maar niet te bar wordt. In het uitgestrekte natuurgebied van de 
 Oostvaardersplassen sterven 's winters grote, maar ernstig vermagerde oerkoeien”.826  
 “Want echt ongerepte gebieden waar de natuur onbelemmerd haar eigen gang mag gaan, kom 
 je niet vaak meer tegen, zeker niet in Nederland. Geen wonder dat de ruigte van de 
 Oostvaardersplassen nogal eens als ‘oerlandschap’ wordt betiteld”.827  
 “En als er in onze tijd nog een paardje op het oerpaard lijkt, is het de konik wel”.828  
 “Het dier is in Polen gefokt om op oerpaard, de tarpan, te lijken. Dit is gelukt, zowel uiterlijk 
 als gedragsmatig”.829 
 “…is uit de nazaten van deze Tarpans weer een min of meer zuiver 'oerpaard' gefokt: de 
 Konik. Of moet ik zeggen: 99 procent Tarpan?”.830 
Het grote publiek weet niet precies wat het verschil is tussen de termen ‘bijna-oer’ en ‘oer’, 
heeft geen tijd en zin om de wetenschappelijke discussies daarover te volgen, en kiest voor de 
meest aansprekende van de twee omschrijvingen. Ook in populaire publicaties (bv. Vera et al. 
2001, Markerink 2002) wordt het beeld van de konik als ‘bijna-oerpaard’ en ‘meest directe 
afstammeling van de tarpan’ aan het grote publiek geschetst. Dit inclusief de verkeerde 
weergave van het ontstaan van dit paard. De beide hier genoemde titels voor de konik zijn in 
feite vage termen. Ze suggereren veel, maar betekenen daarentegen weinig. Dit geldt ook voor 
een woord als ‘natuurlijk’. Voor de Oostvaardersplassen worden geregeld termen als 
‘natuurlijke processen’ en ‘natuurlijk functionerend ecosysteem’ gebruikt (Vera 2008, 
Linnartz & Helmer 2009). Dat dit gebied feitelijk een biologisch-gekunsteld geheel vormt en 
niet beschikt over het oorspronkelijke mesolithische faunaspectrum blijft hierbij onvermeld. 
Bovendien ontbreekt, volgens de archeologische wetenschap, het daarbij behorende 
landschap. Het gebruik van de termen ‘nagenoeg ongerept oerlandschap’ en ‘natuurlijk’, voor 
het landschap van de Oostvaardersplassen, en de betiteling van de daar levende konik als een 
‘bijna-oerpaard’ en een ‘directe afstammeling van de tarpan’ kunnen beschouwd worden als 
een vorm van, bewuste of onbewuste, framing. Ook het gebruik van woorden en 
uitdrukkingen als ‘dedomesticatie’831 (van heckrunderen en koniks), ‘de natuur haar gang 
laten gaan’832, ‘robuuste natuur’ (Linnartz & Helmer 2009), ‘Serengeti’833 en ‘ongerepte 
wildernis’834 zijn hier onderdelen van. Het door Staatsbosbeheer veelvuldig aanprijzen van de 
in de Oostvaardersplassen broedende (zeldzame) zeearenden en het benadrukken van hun 
bijzondere status horen daar ook bij. Als ware deze vogel het sluitstuk van de ongerepte 
wildernis. Ook het door Staatsbosbeheer medefinancieren en promoten van de bioscoopfilm 
De Nieuwe Wildernis, over de Oostvaardersplassen, hoort hiertoe. In die film wordt het in dit 

                                                 
824 In het dagblad NRC.Next, 7-5-2012. 
825 In het dagblad Trouw, 7-2-2008. 
826 In het dagblad Brabants Dagblad, 7-9-2011. 
827Website Natuurpunt-Zuidrand Antwerpen: 
http://www.zuidrand.be/newsite/script/f.php?art=WE_15032008&title=weekend%20Oostvaardersplassen) 
828 In het dagblad Dagblad Tubantia/Twentsche Courant, 18-12-2002 
829 Website Infonu: http://dier-en-natuur.infonu.nl/dieren/63670-het-konikpaard-equus-caballus-caballus-een-
grote-grazer.html 
830 Website Plazilla: http://plazilla.com/koniks-paarden-met-oerbloed. 
831 Zie § 6.2.1. 
832 Vera 2008, pag. 7. Van de Klundert 2012, pag. 120. Staatsbosbeheer op zijn site: 
http://www.staatsbosbeheer.nl/Locaties/Oostvaardersplassen/Buitencentrum%20Oostvaardersplassen.aspx 
833 Linnartz & Helmer 2009, pag. 15. Bethge 2001, pag. 154. Wigbels 2002, pag. 27. M. Werner in het dagblad 
De Volkskrant, 29-9-2012, pag. V3. 
834  Veer et al. 2005. Zie ook de website van ‘De Nieuwe Wildernis – Oostvaardersplassen de film’: 
http://www.denieuwewildernis.nl. 
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gebied gevoerde beleid, en de theorie erachter, ondersteund en uitgedragen. Dergelijke 
gegevens worden door de media en het publiek gretig overgenomen en verderverteld. Door 
een bepaalde woordkeus en redeneertrant wordt hier een beeld opgeroepen, dat in zijn 
duidelijkheid en eenvoud sterk overtuigend kan werken, en daardoor bij het publiek makkelijk 
ingang vindt. De bij veel mensen al aanwezige fascinatie voor wildernissen en uitgestorven 
diersoorten zal daar zeker aan bijdragen. De redenering, dat grote planteneters in staat zijn een 
boslandschap open te vreten, lijkt logisch en voor de hand liggend te zijn, en dus voor velen 
waar. Wie niet op de hoogte is van het uiterlijk en het functioneren van een ongerept Europees 
ecosysteem en er, door de promotie van grazers en begrazingsprojecten, al bij voorbaat vanuit 
gaat dat grote planteneters altijd en overal in staat zijn grote invloed op de vegetatie uit te 
oefenen, wordt door bovengenoemde woordkeus makkelijk beïnvloed. Op die manier ontstaat 
het door de beheerders gewenste imago van de Oostvaardersplassen als een ecosysteem en 
een landschap, ‘zoals dat er duizenden jaren geleden in Nederland ook uitzag’835. Het feit dat 
grote planteneters momenteel in de Oostvaardersplassen een open landschap hebben 
gecreëerd - het gebied wordt immers ‘aan de natuur overgelaten’ - is voor velen hét bewijs 
voor de geldigheid van de theorie van Vera. Anderen zien de situatie in de 
Oostvaardersplassen als een door de mens uit zijn, evolutionair gegroeide, verband gerukt 
ecosysteem. In een dergelijk systeem mogen sommige dieren (planteneters) wél meedoen, en 
worden ze bevorderd, maar worden andere dieren (predatoren) buitengesloten. In dit 
incomplete ecosysteem wordt de rol van de eerstgenoemde vervolgens door de beheerders 
sterk benadrukt, als zijnde de meest wezenlijke. 
 Bewonderaars van de Oostvaardersplassen en de populaire media zullen geneigd zijn 
de effecten van beweringen van de beheerders van de Oostvaardersplassen nog te versterken. 
De beheerders betrachten nog enige (wetenschappelijke) voorzichtigheid in hun woordkeus, 
en zullen ervoor waken de Oostvaardersplassen expliciet te omschrijven met termen als 
‘compleet natuurlijk ecosysteem’ of ‘oorspronkelijke oernatuur’. Anderen, positief gestemd 
door de ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen en niet gehinderd door gebrek aan kennis, 
zullen die stap wél zetten. Zij worden hier nog extra toe gestimuleerd omdat door de 
beheerders van het genoemde gebied geregeld vergelijkingen worden gemaakt met geheel 
natuurlijk functionerende Oost-Afrikaanse savannegebieden: 
 “Sommigen noemen het de Europese Serengeti. Een vergelijk met de door gnoes en zebra’s 
 bewoonde savanne in Oost-Afrika is, kijkend naar de overal in het gebied rondzwervende 
 kudden, wel op zijn plaats”.836  
Een vergelijking trekken met de Serengeti heeft tot gevolg dat het publiek wérkelijk denkt dat 
de Oostvaardersplassen een Serengeti is, ook al weet degene die de vergelijking maakt dat dit 
niet écht het geval is. Dit soort beelden blijft hangen bij de mensen. Degenen die heilig in de 
Oostvaardersplassen geloven zien er op zich geen bezwaar in om die vergelijking met de 
Serengeti te trekken. Het eerstgenoemde gebied ligt toch al erg dicht bij hun ideaalbeeld, en 
enige uiterlijke gelijkenis met de Serengeti valt niet te ontkennen. 
 Geraakt door de toenemende geestdrift, zullen nóg meer personen en instanties 
gewonnen worden voor het genoemde gebied. Op die manier kunnen vervolgens zelfs 
politieke partijen overtuigd raken van de juistheid van het beheer in de Oostvaardersplassen 
en wordt de massale wintersterfte door hen makkelijker geaccepteerd. Dit in de 

                                                 
835 E. de Valk in het dagblad NRC-Next (‘Zin’, pag. 22) van 15-12-2010. Staatsbosbeheer op zijn website: 
http://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/Oostvaardersplassen.aspx?searchresults=1. F.W.M. Vera in 
Kolbert 2012, pag. 55. 
836 Wigbels 2002, pag. 27. Zie ook het Project ‘Exclusief Oostvaardersplassen’ van Staatsbosbeheer en ARK 
(http://www.exclusiefoostvaardersplassen.nl), Vera 2000, pag. 51 ff., Vera et al. 2001, pag. 193, F.W.M. Vera in 
een interview met B. van Raaij in het dagblad De Volkskrant van 24-9-2009 (‘Kennis’, pag. 7), en in een 
interview met A. Schreuder in het dagblad NRC Handelsblad van 19-1-2010 (‘Binnenland’, pag. 2). 
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veronderstelling dat het hier werkelijk om ‘oernatuur’ gaat. Deze ontwikkeling zal de 
pleitbezorgers van de Oostvaardersplassen niet onwelgevallig zijn.  
 De voor de beheerders positeve beeldvorming rond de Oostvaardersplassen wordt 
vervolgens ook ingezet bij de planning van de uitbreiding van de Oostvaardersplassen richting 
Horsterwold en Veluwe, het Oostvaarderswold. In een onderzoek naar de gewenste identiteit 
van dat geplande Oostvaarderswold werden voor dit gebied termen gebruikt als ‘wildernis’, 
‘dynamisch’, ‘mysterieus’, ‘oerlandschap’ en ‘robuust’837. Op die manier wordt de al 
bestaande beeldvorming rond de Oostvaardersplassen gebruikt om het publiek én de instanties 
enthousiast te maken voor o.a. de recreatieve aspecten van het nieuw te creëren gebied. 
 De door de beheerders van de Oostvaardersplassen gebruikte terminologie en 
redenering zijn eveneens in het buitenland overgenomen. Ook daar werd de beeldvorming 
rond de konik en de Oostvaardersplassen versterkt (Bethge 2001, Schwarz 2005, Reed 2008, 
Marris 2009, Kolbert 2012). Deze beeldvorming wordt nog extra ondersteund door een door 
Staatsbosbeheer, ook in het Engels uitgegeven, promotioneel fotoboek over de 
Oostvaardersplassen (Smit et al. 2010). De gehanteerde woordkeus en de met overtuiging 
gebrachte, opvallende beheersresultaten misten hun uitwerking niet. Dit had tot gevolg dat de 
konik ook elders in Europa gewild werd en aan een verdere opmars kon beginnen. Ook daar 
moest hij het ‘Europese oerlandschap’ doen herleven. Zodoende ging men in landen als 
Duitsland, Polen, Engeland en Letland838 er toe over om, op basis van die ideeën, koniks bij 
het natuurbeheer in te zetten. In Nederland overtollige koniks werden en worden zelfs 
geëxporteerd, onder andere naar het land van oorsprong, Polen. In 2008 zijn 29 koniks door 
een Nederlandse natuurbeheersinstantie aan de beheerders van het Poolse nationale park 
Bieszczady (ZO-Polen) geschonken839. Bieszczady is een van de gebieden waar de organisatie 
Rewilding Europe haar ideeën wil verwezenlijken. Ook door Rewilding Europe wordt, net als 
door de beheerders van de Oostvaardersplassen, de denkwijze aangehangen dat grote 
planteneters in staat zijn een parkachtig natuurlijk landschap te creëren, waardoor de 
biodiversiteit wordt vergroot: 
 “Rewilding Europe beschouwt natuurlijke begrazing als een van de sleutelfactoren bij het 
 handhaven van open en halfopen landschappen, waarvan een groot deel van Europa’s 
 biodiversiteit afhankelijk is. Het doen terugkeren van onze grote inheemse herbivoren, in 
 grote, meer natuurlijke aantallen, naar de gebieden waar zij eens thuishoorden – wisent, 
 edelhert, steenbok, gems, wild paard, eland, wild zwijn, wild rendier en hopelijk spoedig ook 
 de oeros”.840 
 
5.6.2  Rewilding 
 Het begrip rewilding, zoals dat tegenwoordig veel opgang maakt in het natuurbeheer 
en in de wereldpers, is in de loop van de 20e eeuw geleidelijk ontstaan. In feite begon het met 
de ideeën van de gebroeders Heck en Vetulani, die uitgeroeide diersoorten terug wilden 

                                                 
837 Oosterman & Kloosterman 2008, pag. 7 en 8. 
838 In Letland is een groot natuurproject met o.a. koniks gaande rond het Papemeer. De locale kritiek, dat het bij 
de geïntroduceerde konik zou gaan om ‘een exoot van een tamelijk bizarre genetische herkomst’, werd door 
Schwarz (2005, pag. 308) gepareerd met: “As a descendant of the tarpan, which is known to have lived in the 
territory of Latvia, the Konik polski is not an exotic species, and its genetic origins are well documented”. (“Als 
een afstammeling van de tarpan, waarvan bekend is dat hij in Letland heeft geleefd, is de Konik polski geen 
exotische soort, en zijn genetische herkomst is goed gedocumenteerd”). 
839 Gajus 2009, pag. 29. 
840 Sylvén et al. 2012, pag. 13: “Rewilding Europe recognizes natural grazing as one of the key factors in 
maintaining open and half-open landscapes, upon which a large part of Europe’s biodiversity is dependant. 
Allowing our large native herbivores to return in significant, more natural numbers to the lands where they once 
belonged – bison, red deer, ibex, chamois, wild horse, moose, wild boar, wild reindeer and hopefully soon also  
the aurochs”. 
 Zie ook Amesz 2012 en Van Raaij 2012. 
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krijgen, om ze vervolgens samen met andere aansprekende diersoorten uit te zetten in grote 
natuurreservaten. Lutz Heck gebruikte daar aanvankelijk het gebied Schorfheide (bij Berlijn) 
voor, later ook Rominten (in O-Pruisen) en het Bos van Białowieża. Vetulani had in 1952 iets 
dergelijks willen doen in een groot reservaat in de Russische steppen, in samenwerking met 
V. Gromova. Kennelijk was het hem, vanwege tegenwerking door de autoriteiten, niet gelukt 
om dit in Polen te realiseren.  
 In de jaren ’60 ontwikkelde Martin (1967) zijn visie op de massale uitroeiingsgolf 
onder diersoorten aan het eind van de laatste ijstijd. Niet klimaatverandering, maar de mens 
zou toen, door het ontwikkelen van geavanceerde wapens, het uitsterven van vele diersoorten 
(vooral de grote soorten, de ‘megafauna’) hebben veroorzaakt. Volgens die theorie herbergt 
Europa sedertdien, door de mens veroorzaakte, onvolledige en verarmde ecosystemen. 
Onvolledig, omdat verondersteld wordt dat bepaalde diersoorten ontbreken, die feitelijk ‘van 
nature’ aanwezig hadden moeten zijn. Al die ideeën werkten door in de kringen van de 
Landelijke Werkgroep Kritisch Bosbeheer. Als reactie op de vaak gekunstelde vorm van 
natuurbeheer in Nederland, werd door die werkgroep het weer terugbrengen van verdwenen 
diersoorten in grote natuurreservaten gepropageerd. Ook het weer creëren van uitgeroeide 
soorten, of het inzetten van nog bestaande naaste verwanten, hoorde daarbij (Poortinga 1981a, 
zie § 5.2). Inmiddels is men ook elders gefascineerd geraakt door deze ideeën, mede als 
gevolg van het feit dat de natuur wereldwijd steeds meer in het gedrang komt. Bij rewilding-
projecten beoogt men niet alleen holocene wildernissituaties van enkele eeuwen geleden te 
herstellen, zoals bijvoorbeeld in Yellowstone National Park het geval is (Fraser 2009, zie § 
5.4). Ook wordt geprobeerd situaties te creëren, waarvan men denkt dat ze zouden hebben 
bestaan, als de mens op het eind van het pleistoceen niet vele diersoorten had uitgeroeid. De 
discussie over de geldigheid van deze overkill-hypothese is nog steeds gaande (Grayson & 
Meltzer 2003 en 2004, Koch & Barnosky 2006, Wolverton 2010). Volgens Grayson & 
Meltzer (2003) zijn de aanhangers van deze hypothese vooral in Noord-Amerika te vinden. 
Het (virtuele) project Rewilding North America, ontwikkeld in de jaren ’90, is dan ook op 
deze theorie gebaseerd (Foreman 2004, Donlan et al. 2006, Martin 2007, Hallman 2008). Dit 
project houdt in dat in zeer grote natuurgebieden nog levende inheemse diersoorten uitgezet 
worden, en van uitgestorven soorten zo veel mogelijk de naaste verwanten. Voor die 
uitgestorven soorten zouden dan bijvoorbeeld (Afrikaanse) olifanten en leeuwen en 
(Aziatische) kamelen en wilde ezels in Noord-Amerika uitgezet kunnen worden.  
 Dat dit project nog steeds virtueel is, komt omdat voor de uitvoering ervan allerlei 
practische en theoretische problemen opdoemen (Hallman 2008). Welk tijdstip bijvoorbeeld, 
tijdens de overgang Pleistoceen- Holoceen, moet worden aangehouden als referentiepunt? En 
welke soorten, of welke vervangers van welke soorten, dienen te worden uitgezet? Naast een 
zuiver biologische, is er ook nog een andere drijfveer voor Rewilding North America. Volgens 
Wolverton (2010) gaat het bij rewilding namelijk niet alleen om een biologische invasie van 
Noord-Amerika op zich, maar zit er ook een ethisch aspect aan de zaak. De mens zou moreel 
verplicht zijn de door hemzelf veroorzaakte uitstervingen zoveel mogelijk terug te draaien: 
 “Het ethische aspect is dat, omdat mensen de uitroeiingen hebben veroorzaakt, er nu een 
 verplichting is om Noord-Amerikaanse ecosystemen te herstellen, om de ecologie van het laat-
 pleistoceen te benaderen, door soorten te introduceren die nauw verwant zijn aan degene die 
 uitgestorven raakten”.841 
Volgens Hallman (2008) zou het project niet alleen met moraliteit te maken hebben, maar ook 
met een vorm van godsdienstige overtuiging. Dit zou blijken uit het feit dat (Amerikaanse) 
voorstanders van rewilding hadden toegegeven “dat men zou kunnen denken dat ze ‘voor god 

                                                 
841 Wolverton 2010, pag. 875: “The ethical charge is that because humans caused the extinctions, today there is 
an obligation to restore North American ecosystems to approximate the ecology of the late Pleistocene by 
introducing species closely related to those that became extinct”. 
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spelen’”, en dat rewilding omschreven zou kunnen worden als “een atavistische obsessie met 
de hof van Eden”842. Niet alleen rewilding zelf roept associaties met geloof op, maar ook de 
bewijsvoering voor de overkill-theorie, zoals die door Martin wordt uitgedragen. De overkill-
theorie vormt in feite de basis en het uitgangspunt voor Rewilding North America. Grayson & 
Meltzer (2003 en 2004) constateerden dat er praktisch geen bewijs te vinden is dat die theorie 
ondersteunt, maar dat er daarentegen een overweldigende hoeveelheid bewijs tegen die 
theorie is. Het feitelijk ontbreken in Noord-Amerika van slachtplaatsen, waar de botten van 
uitgestorven dieren in grote hoeveelheden te vinden zijn, verklaart Martin door te zeggen dat 
het uitstervingsproces zó snel verliep, dat we niet moeten denken empirisch bewijs voor dat 
proces te vinden. De in Nieuw-Zeeland gevonden grote hoeveelheden botten van moa’s, 
uitgestorven grote loopvogels, voert Martin daarentegen juist op als bewijs voor zijn theorie 
dat de mens schuldig was aan de uitroeiing van deze vogels. Naar aanleiding van Martins 
bewering dat de afwezigheid van empirisch bewijs in Noord-Amerika juist een ondersteuning 
vormt van zijn theorie, merkten Grayson & Meltzer op: 
 “Wij stellen voor dat dit aspect van de overkill-stelling de hypothese verwijdert uit de 
 wereld van de wetenschap en het regelrecht plaatst in de wereld van het geloof”.843 
  
De gedachtengang van Rewilding North America wordt ook gevolgd bij het project 
Pleistocene Park in het oosten van Siberië, maar de uitvoering ervan is wat praktischer 
(Zimov 2005, zie ook § 6.2.2). Door het terugbrengen van zo veel mogelijk oorspronkelijke 
diersoorten, of de naaste verwanten daarvan, beogen Zimov c.s.ook de oorspronkelijke 
vegetatie van de mammoetsteppe terug te krijgen. In het kort ziet Zimovs planning er als volgt 
uit: 
 “De eerste fase van Pleistocene Park, waar we nu net mee begonnen zijn, is de overlevende 
 megafauna van het mammoet-ecosysteem (aanvankelijk zonder predatoren) bijeen te brengen 
 in dat deel van het parkland, dat rijk is aan grasland. De tweede fase zal zijn het voldoende 
 opvoeren van de dichtheid aan planteneters om de vegetatie en de bodem te beïnvloeden. 
 Naarmate de dieraantallen toenemen, zal het omheinde terrein worden uitgebreid”.844 
Om het ecosysteem daar zo veel mogelijk te completeren, zullen uiteindelijk ook de grote 
predatoren worden toegelaten: wolven, beren en Siberische tijgers. Met zijn nadruk op de 
invloed van de grote planteneters, staat Zimov op één lijn met de beheerders van de 
Oostvaardersplassen. Beide zien grote planteneters als de belangrijkste vormgevers van het 
landschap, en predatoren als bijzaak (zie § 5.4).  
 Naast deze, waarschijnlijk primaire, ecologische doelstelling legt Zimov ook een link 
met de opwarming van de aarde. Ook hier lijkt een ethisch aspect aanwezig, in verband met 
vermeende menselijke schuld. De voortgaande opwarming van de aarde zou de permafrost in 
de Siberische bodem doen smelten, waardoor veel methaangas vrijkomt, dat de aarde nog 
extra kan opwarmen. Volgens Zimov zal de uitvoering van Pleistocene Park die opwarming 
sterk verminderen, omdat grote planteneters niet alleen invloed uitoefenen op de vegetatie, 
maar indirect ook op het klimaat: 
 “Het tegengaan van dit scenario zou bevorderd kunnen worden door het herstellen van 
 pleistoceenachtige omstandigheden, waarin grassen en hun wortelsystemen de bodem 
 stabiliseren. Het albedo – of het vermogen het inkomende zonlicht te reflecteren – van zulke 

                                                 
842 Hallman 2008, pag. 588: “…that it might look like they were ‘playing God’……an atavistic obsession with 
Eden”. 
843 Grayson & Meltzer 2003, pag. 588: “We suggest that this feature of the overkill position removes the 
hypothesis from the realm of science and places it squarely in the realm of faith”. 
844 Zimov 2005: "The first step for Pleistocene Park, which we are just now initiating, is to gather the surviving 
megafauna of the mammoth ecosystem (initially without predators) within the part of the parkland that is rich in 
grassland. The second step will be to increase the herbivore density sufficiently to influence the vegetation and 
soil. As animal densities increase, the fenced boundary will be expanded”. 
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 ecosystemen is hoog, dus opwarming door zonbestraling wordt ook gereduceerd. En als er 
 veel planteneters aanwezig zijn, wordt veel sneeuw ‘s winters vertrapt, waardoor de grond 
 blootgesteld wordt aan lagere temperaturen, die voorkomen dat het ijs smelt. Dit alles duidt 
 erop dat gereconstrueerde graslandecosystemen, zoals die waaraan wij werken in Pleistocene 
 Park, zouden kunnen voorkomen dat de permafrost gaat ontdooien, waardoor een negatief 
 gevolg van het warmer worden van het klimaat wordt verminderd”.845 
 
De afgelopen jaren is Rewilding Europe actief om op diverse plaatsen in Europa grote 
wildernisgebieden te creëren. In het kader daarvan en om zowel wetenschappelijke als 
educatieve redenen kan het van belang zijn te proberen het Europese wilde paard opnieuw te 
creëren, door middel van gentechnieken of selectieve fok (zie § 6.2.2 en § 6.2.3). Net als in 
het geval van de oeros, zullen zowel de wetenschap als het grote publiek interesse tonen in de 
mogelijkheden daarvan. Het weer realiseren van wildernissituaties, gelijkend op die uit het 
begin en het midden van het Holoceen, houdt in dat alle diersoorten uit die tijd weer hun 
plaats gaan innemen in een vergelijkbare landschappelijke entourage. Dit geldt niet alleen 
voor de grote planteneters, maar ook voor hun predatoren. Een predator als de wolf kan een 
sterk regulerende invloed op edelherten uitoefenen, en vormt zodoende feitelijk een 
onmisbare factor. Edelherten in Europa ongehinderd hun gang laten gaan draagt niet bij aan 
de ware aard van rewilding. 
 Bovendien heeft rewilding tot gevolg dat het landschap in die wildernissen dan van 
nature weer grotendeels bebost zal zijn, met laagveenmoerassen langs rivieren, meren en 
kusten. Een door gentechnieken of fok verkregen identiek of grotendeels gelijkend wild paard 
is dan zeer welkom. Deze vervanger van het wilde paard zou dan de opengevallen plaats weer 
kunnen innemen in de verspreid liggende moerassen, aangepast als de wilde voorouder 
daaraan was. Deze voorouder was in feite een zeldzaam dier, dat in sommige streken mogelijk 
zelfs een marginaal bestaan leidde. Wellicht betrof het een ‘metapopulatie’, levend in een 
meer of minder gefragmenteerd leefgebied. Dat dit bestaan, voor een oorspronkelijk aan de 
steppen aangepaste diersoort, tamelijk riskant moet zijn geweest, kan blijken uit het feit dat 
het wilde paard in het Midden-Mesolithicum in Zuid-Zweden en Engeland uitgestorven 
raakte.   
 De soortensamenstelling qua flora en fauna zal in de nieuw ontstane wildernisgebieden 
weliswaar niet meer geheel dezelfde zijn als destijds. Hoewel er inmiddels diverse exoten zijn 
bijgekomen, zal die soortensamenstelling toch grotendeels nog hetzelfde zijn als toen. Het 
weer realiseren van wildernissituaties zal echter tot gevolg hebben dat veel, aan cultuurland 
aangepaste, soorten ter plekke het veld moeten ruimen. Of het worden zeldzame soorten. De 
biodiversiteit zal dan dus eerder af- dan toenemen.  
 
 
5.6.3  Iconen en natuurbeheer 
 Zoals in § 5.6.1 bij het begrip framing al ter sprake kwam, kan het belangrijk zijn om 
bij het propageren van een bepaalde natuurvisie, een diersoort als icoon te benutten. Het grote 
publiek kan zich makkelijker op een herkenbare diersoort focussen dan op een tamelijk vaag 
ecologisch begrip. Lichamelijke kenmerken en uitstraling van het dier zijn hierbij belangrijker 
(want makkelijker waarneembaar) dan wetenschappelijke argumenten als bv. de mate en aard 

                                                 
845 Zimov 2005: “Preventing this scenario from happening could be facilitated by restoring Pleistocene-like 
conditions in which grasses and their root systems stabilize the soil. The albedo—or ability to reflect incoming 
sunlight skyward—of such ecosystems is high, so warming from solar radiation also is reduced. And with lots of 
herbivores present, much of the wintertime snow would be trampled, exposing the ground to colder temperatures 
that prevent ice from melting. All of this suggests that reconstructed grassland ecosystems, such as the ones we 
are working on in Pleistocene Park, could prevent permafrost from thawing and thereby mitigate some negative 
consequences of climate warming”. 
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van de bedreiging of de taxonomische uniciteit van het dier. Ook emotie speelt hierbij vaak 
een belangrijke rol. Ian Parker zei over een dergelijke emotionele betrokkenheid bij 
wildtoeristen: 
 “Een kinderlijk ogende Thomsongazelle, een lui liggende leeuw, of een aandoenlijk uitziend 
 olifantkalf zijn meer direct te bevatten voor de leek dan een lange verhandeling over 
 predator-prooi verhoudingen in een acacia-parklandschap”.846 
Een icoon kan bepaalde associaties oproepen, wat vervolgens gunstig kan uitwerken voor de 
verwezenlijking van de beoogde natuurvisie. Met betrekking tot het gebruik van diersoorten 
als iconen in het kader van natuurbescherming en -beheer, bestaan hiervoor in de Engelstalige 
literatuur verschillende termen: flagship-, keystone-, indicator- en umbrella species. Deze 
begrippen worden weliswaar voor specifieke doeleinden gebruikt, maar hun betekenissen 
kunnen elkaar overlappen. Leader-Williams & Dublin (2000) gingen de betekenis en het 
gebruik na van deze termen in de vele publicaties op het gebied van natuurbescherming en -
beheer. Geconcludeerd werd dat ze een ecologische en/of een strategische functie kunnen 
hebben. Een keystone-soort heeft alleen een ecologische functie en speelt een vitale rol in het 
ecosysteem (bv. de wolf). De bescherming van een umbrella-soort heeft de bescherming van 
allerlei kleinere diersoorten tot gevolg, bv. boombewonende primaten, waarbij de 
bescherming van hun leefgebied van voordeel is voor kleine zoogdieren. Indicator-soorten 
kunnen zowel een ecologische als een strategische functie hebben. Zo heeft het vogelbekdier 
(Ornithorhynchus anatinus), in Tasmanië, niet alleen een functie als indicator van een schoon 
rivierennetwerk als leefgebied. Hij heeft tevens een functie bij de bewustwording bij het 
publiek van het nut van schoon water en niet-aangetaste rivieroevers (icon species; Otley 
2001). Volgens Leader-Williams & Dublin heeft een flagship-soort uitsluitend een 
strategische functie. Het gaat hierbij vooral om (charismatische) zoogdieren, die niet alleen in 
staat zijn om bij het publiek enthousiasme teweeg te brengen, en bewustwording van 
problemen op het gebied van natuurbescherming. Daarnaast dienen ze ook om sponsors te 
interesseren, opdat fondsen geworven worden. Vervolgens kan met dat geld actie ondernomen 
worden om de genoemde problemen aan te pakken. Een voorbeeld van een flagship-soort is 
de panda, door het WWF gebruikt als logo. Een keystone-soort als de wolf en een flagship-
soort als de panda vervullen aparte functies, maar kunnen beide ook iconen genoemd worden. 
De wolf kan als icoon van de wildernis beschouwd worden en de panda als icoon van het 
WWF, en dus van internationale samenwerking op het gebied van natuurbescherming. 
  Welke diersoorten het meest als flagship-soort geschikt zijn, en gebruikt worden, om 
bij het publiek en sponsors belangstelling te wekken en fondsen te werven, moge blijken uit 
de projecten, die de FFI in de loop van haar bestaan heeft uitgevoerd847. De FFI wordt 
hoofdzakelijk gestuurd door het geld en de wensen van haar sponsors. Van de verschillende 
diergroepen zijn het vooral de zoogdieren (49 %) en de vogels (21 %) die aandacht krijgen. 
Verder gaat het om reptielen (12 %), amphibieën (1,3 %), vissen (2,4 %) en invertebraten (5,2 
%). Het aandeel van de planten bedraagt 8,2 %. Bij de zoogdieren gaat het vooral om de 
grotere en charismatische soorten, zoals die behorend tot de primaten (26 %), de 
evenhoevigen (22 %) en de carnivoren (20 %). Bij een dergelijke voorkeur kunnen heel 
specifieke argumenten een rol spelen. Toen eind vorige eeuw in Yorkshire (Engeland) 
maatregelen werden gepland ter bescherming van het leefgebied van de otter (Lutra lutra) en 
de woelrat (Arvicola terrestris) werd bij het publiek de bereidheid tot betalen daarvoor 
gepeild (Entwistle & Stephenson 2000). Beide diersoorten stellen dezelfde eisen aan hun 

                                                 
846 Parker in Martin 2012, pag. 8: “A dewy-eyed Thomson’s gazelle, lolling lion, or cute-as-a-button elephant 
calf is more immediately comprehensible to the layperson than a long treatise on predator-prey relationships in 
acacia parklands”. 
847 Leader-Williams & Dublin 2000, pag. 73 en 74. De FFI (Fauna & Flora International) is de oudste 
natuurbeschermingsorganisatie ter wereld, en werd gesticht in 1903. 
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leefgebied en ondervinden dezelfde bedreigingen van biotoopveranderingen. De meeste 
sympathie ging bij de ondervraagden uit naar de otter. Deze bleek meer bekend te zijn en 
meer aansprekend dan de woelrat. De voorkeur voor of de afkeer van bepaalde zoogdieren 
onder volwassenen komt vermoedelijk in grote lijnen overeen met die onder kinderen. Uit een 
onderzoek onder basisschoolleerlingen in Engeland bleken kleine zoogdieren tot de dieren te 
behoren waar kinderen de meeste afkeer van hadden. Kinderen beschouwden ze als “stinkend, 
vies, eng, en overbrengers van ziekten”848. Dit in tegenstelling tot hun eigen kleine 
huisdiertjes, zoals hamsters en gerbils. Een duidelijke voorkeur werd door hen aan de dag 
gelegd voor grote en charismatische soorten als tijgers, leeuwen, panda’s en primaten. Deze 
werden gewaardeerd omdat ze ‘snel, behendig en woest’ gevonden werden, maar ook 
‘schattig’. Al eerder had Kellert (1980) geconstateerd dat mensen bepaalde diersoorten in het 
algemeen meer waarderen dan andere, omdat men ze mooi, intelligent, groot, nuttig, niet-
bedreigend of sierlijk vindt. 
 Hoewel de de iconische werking van de grotere zoogdieren in het algemeen dus groot 
is, kunnen hierover bij de verschillende bevolkingsgroepen, afhankelijk van woonsituatie, 
opvoeding, ethniciteit, sociaal- economische omstandigheden, maar ook per land, toch 
duidelijke meningsverschillen bestaan849. In het algemeen kan gezegd worden dat, hoe verder 
mensen van wilde dieren afwonen en hoe minder men met ze te maken heeft, des te groter de 
behoefte kan zijn om ze te bewonderen, te behouden en te beschermen. Lokale bewoners, die 
van nabij te maken hebben met dergelijke dieren, hebben vaak een andere mening over ze dan 
mensen, die ver weg in de stad wonen en alleen om recreatieve redenen (toerisme, jacht) een 
natuurgebied met dergelijke dieren bezoeken (Entwistle & Stephenson 2000, Kaltenborn et al. 
2006). De wetenschapsjournalist E. Marris, die zich o.a. met rewilding bezighoudt, 
antwoordde op een vraag over de herintroductie van wolven in Nederland: 
 “Ja, waarom niet? Al roept dat wel veel emoties op. Het viel me in de VS op dat het vaak de 
 mensen zijn die het verst weg wonen die het hardst om terugkeer roepen”.850 
Bij dergelijke discussies spelen argumenten met betrekking tot de mate van (levens)gevaar en 
bedreiging van bestaansmogelijkheden (landbouwschade, voedselconcurrentie, 
overheidsbemoeienis) een belangrijke rol. De beeldvorming, zoals die bestaat rond de wolf als 
vee- en menseneter (‘Roodkapje-syndroom’), kan daardoor nadelig zijn voor het imago van 
dit dier. Hoe negatiever en hardnekkiger de beeldvorming rond de wolf, des te moeizamer zal 
de herintroductie van dit dier verlopen. In Zweden wordt veel gediscussieerd over het behoud 
en beheer van grote predatoren (wolf, beer, lynx, veelvraat), en over de bereidheid bij het 
publiek daarvoor te betalen. Onderzoek van Brännlund et al. (2010) liet zien dat angst, voor 
grote predatoren, sterk remmend kan werken op die bereidheid. Uit onderzoek van Håkansson 
et al. (2009) bleek dat met name jonge mannen in gebieden, waar geen of weinig wolven 
voorkomen, veel meer pro-wolf zijn dan die in gebieden waar veel wolven voorkomen. Deze 
ruimtelijke afstand tot dieren, gecombineerd met een bepaalde voorkeur of afkeer voor ze, 
speelde ook al een belangrijke rol bij de opkomst van de dierenbescherming in de 18e en 19e 
eeuw. Wat dat betreft wemelde ook díe tijd van ogenschijnlijke tegenstellingen Ook toen 
werden sommige dieren als troeteldieren beschouwd en andere als ‘ongedierte’. 
Tegenstanders van de jacht stonden destijds welwillend tegenover het vissen, en jagers zelf 
konden grote bezieling aan de dag leggen bij het doden van wilde dieren, maar daarnaast 
liefde en tederheid tonen ten opzichte van hun rijpaarden en honden851. Naar aanleiding van 

                                                 
848 Entwistle & Stephenson 2000, pag. 134: “smelly, dirty, creepy and carriers of disease”. 
849 Kellert 1980, Leader-Williams & Dublin 2000, pag. 69 en 70, Entwistle & Stephenson 2000, pag. 135, 
Håkansson et al. 2009. 
850 E. Marris in het dagblad De Volkskrant (‘Vonk’, pag. 13) van 26-01-2013. 
851 Thomas 1983, pag. 190 en 191. 
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de vaak grillige publieke opinie over het beheer van wilde dieren in Engeland concludeerde 
Lambert (2002):  
 “In kwesties van wildbeheer is de publieke opinie ongewoon veranderlijk geworden. Soms 
 tolereert ze traditionele bestrijding van schadelijke dieren, andere keren lijkt ze absolute 
 bescherming te eisen voor bepaalde iconische dieren”.852 
  
5.6.4  Het paard als icoon 
 Dieren kunnen niet alleen op het gebied van natuurbescherming en –beheer als icoon 
fungeren, maar ook in andere maatschappelijke geledingen. Omstreeks de laatste 
eeuwwisseling ontstonden in Nederland maatschappelijke acties tegen ‘zinloos geweld’ onder 
burgers. Door de toen opgerichte Stichting Tegen Zinloos Geweld wordt het opvallend 
gekleurde lieveheersbeestje (Coccinella septempunctata) als logo gebruikt. Vermoedelijk is 
voor dit diertje gekozen om reden van zijn algemene bekendheid en zijn ‘schattige’ en 
‘ontwapenende’ uitstraling. Dat het diertje zelf, voor zijn levensonderhoud, niets met zinloos 
geweld van doen heeft (integendeel, het is een roofdier) is bij het grote publiek niet bekend. 
Zolang maar niet de ware aard van het icoon doordringt, kan het met zijn uitstraling toch het 
gewenste effect teweegbrengen. Wat dat betreft is een parallel te trekken met de konik en het 
heckrund. Zolang de ware aard van deze dieren niet bij het publiek doordringt, kan hun 
iconische werking blijven bestaan.  
 Aansprekende dieren zijn eeuwenlang in adellijke familiewapens en stadswapens als 
wapendieren gebruikt. Het gaat hierbij bv. om leeuwen, adelaars, beren, edelherten, wisenten 
of paarden. Hun uitstraling moest de bezitter van het wapen meer cachet geven. Dat hier 
geregeld paarden voor werden gebruikt, heeft te maken met het feit dat het (rij)paard 
eeuwenlang een icoon vormde van de Europese adelscultuur (Edwards 2012; zie ook § 2.8). 
Deze functie ontstond vooral in de loop van de 15e en 16e eeuw. In die eeuwen namelijk vond 
de opkomst plaats van de vuurwapens. Daarvóór vormden de ridders op hun zware 
strijdrossen (het ‘ridderleger’), met hun zwaarden of lansen, het belangrijkste onderdeel van 
de toenmalige oorlogvoering. Toen (hand)vuurwapens steeds meer in zwang kwamen, was die 
zware cavalerie niet meer nodig. Er kon worden volstaan met lichtere en goedkopere paarden, 
waarop ruiters met vuurwapens zaten. Deze ruiters werden uit grotere sociale groeperingen 
betrokken, waardoor het belang van de directe deelname van de adel aan de oorlogvoering 
afnam853. Dit wordt ook wel de ‘verburgerlijking’ van het paard genoemd854. De adel moest 
omzien naar nieuwe manieren om zich toch van andere sociale groepen te kunnen 
onderscheiden. Die werden gevonden in het beoefenen van de paardrijkunst, de rensport, de 
jacht, het laten maken van ruiterportretten, en de import en het fokken van bijzondere 
paarden. Voor die activiteiten was veel geld en tijd nodig, en die had de adel. Deze 
ontwikkeling droeg sterk bij aan de benaming ‘edel’ voor paarden (zie § 2.8 en Cuneo 2012). 
 Ook in Polen hield de adel zich onder andere met het fokken van bijzondere paarden 
bezig (Auerbach 2002). In de 16e eeuw was het daar de Poolse koning die de meeste dure en 
bijzondere paarden bezat, waarvan er vele speciaal uit het buitenland (Turkije, Spanje, Italië) 
werden betrokken (zie § 2.7.3). In 1574 nam Jan Zamoyski die koninklijke stallen en paarden 
in Knyszyn over. Tot in de tweede helft van de 18e eeuw was de fokkerij van paarden op het 
landgoed van de Zamoyski’s nog van hoge kwaliteit855. In de 19e eeuw werden, naast de 
fokkerijen van de adel, ook paardenfokkerijen van overheidswege opgezet. Een van de 

                                                 
852 Lambert 2002, pag. 467: “On issues of wildlife management, public opinion has become strangely variable. 
Sometimes it tolerates traditional pest control, other times it seems to demand absolute protection  for certain 
iconic animals”. 
853 Edwards & Graham 2012, pag. 7 en 8. 
854 Edwards & Graham 2012, pag. 8: “the ’bourgeoisification’ of the horse”. 
855 Kasperek 1972, pag. 89-91. 
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bekendste was die in Janów Podlaski (O-Polen), waar met Engelse en Arabische paarden 
werd gefokt. Hiervan was na de wanorde van de Eerste Wereldoorlog vrijwel niets meer 
overgebleven. Om de paardenfokkerij weer een goede basis te geven, werd in 1926 in Polen 
de Vereniging voor het Fokken van het Arabische Paard (Towarzystwo Hodowli Konia 
Arabskiego - THKA) opgericht. Een van de oprichters daarvan was Edward Skorkowski, de 
man die door Vetulani als een van zijn critici werd beschouwd. In 1927 hield Vetulani in 
Tarnogród een rede, waarin hij het fokken van een ‘eigen’ Poolse volbloed voorstelde, 
uitgaande van koniks (zie § 4.8). Kennelijk was het tot dan toe nog niet gelukt om een goede 
volbloed te fokken, vergelijkbaar met de Trakehner en de Engelse volbloed. De delingen van 
Polen en de diverse oorlogen hadden wat dat betreft steeds weer roet in het eten gegooid. De 
glorievolle toekomst van een eigen Poolse volbloed, die Vetulani destijds met veel 
overtuiging schetste, moet de adel hebben aangesproken. Diverse edelen met grote 
landgoederen, waaronder de Zamoyski’s, toonden destijds dan ook belangstelling voor 
Vetulani’s ideeën. De Tweede Wereldoorlog betekende echter wederom een grote klap voor 
de Poolse fokkerij van rijpaarden. Na die oorlog was bovendien de rol van de adel in Polen 
uitgespeeld. Hun landgoederen werden opgedeeld of gingen in hun geheel over naar de staat. 
De THKA ging over in het Poolse Verbond van Paardenfokkers (Polski Związek Hodowców 
Koni), dat ook de konikfokkerij onder zijn hoede nam. Pas in de jaren ’60 begon men in Polen 
een eigen volbloedpaardenras te fokken, de Wielkopolski (Nissen 2003). Aan dit ras hebben 
Arabische paarden, Engelse volbloeds en Trakehner paarden veel bijgedragen. De konik is 
hierbij niet gebruikt.  
 
5.6.5  Paarden en dierenbescherming 
 Nadat grote planteneters in de Oostvaardersplassen waren geïntroduceerd, werd dit 
gebied zoals al gezegd ‘aan de natuur overgelaten’. De toename van de aantallen dieren en het 
steeds vaker optreden van voedselschaarste en massale sterfte in de nawinter brachten veel 
negatieve reacties bij het publiek teweeg. Op de controverse tussen natuurbeheer en 
dierenwelzijn wordt in § 5.6.6 nader ingegaan. Eerst wordt hier het houden van paarden en 
andere huisdieren in relatie tot het ontstaan van de dierenbescherming, gedurende de laatste 
eeuwen, in het kort beschreven.  
 
Gezien de iconische rol die het rijpaard speelde als symbool van de adelscultuur, en de in § 
2.8 weergegeven algemene bewondering en achting die men had voor paarden als zijnde de 
‘edelste en noodzakelijkste viervoeters’856, zou verwacht kunnen worden dat paarden met zo 
veel egards en bescherming omgeven werden, als maar mogelijk was. In elk geval gold dit tot 
op zekere hoogte voor de adel. In principe stonden hun paarden in de beste stallen, werden ze 
goed gevoed en hadden ze goede verzorgers en hoefsmeden. Kosten noch moeite werden door 
de adel gespaard om aan imagebuilding te werken, maar aan de manier waarop de dieren 
gebruikt werden schortte het nogal. Het kwam geregeld voor dat paarden tijdens lange 
tochten, tijdens jachtpartijen of wedrennen ernstig werden mishandeld en afgebeuld857. In 
1655 schreef een ritmeester, dat na één dag jagen het “het hart zou breken van eenieder die 
van paarden houdt, hen zo besmeurd, bloedend, met de sporen bewerkt, jammerlijk uitgeput 
en afgejakkerd te zien”858. Het kon gebeuren dat paarden letterlijk werden doodgereden. Of ze 
liepen dusdanige verwondingen op dat ze alsnog moesten worden afgemaakt. Ook de 
behandeling door het stalpersoneel liet vaak te wensen over, hoewel dit vaak in de hand werd 

                                                 
856 Thomas 1983, pag. 101: “the most noble and necessary of quadrupeds”. 
857 Edwards 2012, pag. 297 ff. 
858 Thomas 1983, pag. 100: “….would pity the heart of him who loveth a horse to see them so bemired, blooded, 
spurred, lamentably spent, tired out”. 
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gewerkt door de behandeling van het personeel op hun beurt door de heer zelf859. 
Uitzonderingen daargelaten, was voor paarden, zodra ze niet langer tot werken in staat waren, 
geen rustige oude dag weggelegd. Dit gold ook voor paarden in adellijke kringen. Konden 
paarden niet meer werken of voldeden ze anderszins niet meer aan het gestelde doel, dan was 
het direct einde verhaal. Ze werden verkocht aan de vilder, werden meteen gedood of 
simpelweg ergens voor dood achtergelaten om vervolgens opgegeten te worden door honden 
en andere aaseters.  
 Niet alleen bij de adel, maar ook in de lagere sociale klassen ging men niet zachtzinnig 
met paarden om. In het algemeen gold Engeland als een “spreekwoordelijke hel voor 
paarden”860. In 1669 vermeldde een predikant over paarden, die gebruikt werden als trek- of 
lastdier: “Hoe vaak heb ik ze niet zien bezwijken onder hun last, afgejakkerd en afgebeuld, 
met een afgeranselde rug…”861. Dit was een veel voorkomend beeld. Net als in de klassieke 
oudheid, ging men er vanuit dat de mens een door god gegeven gezag had over de natuur, en 
dus ook over het paard862.  Naast bestraffingen als afranselen en andere vormen van pijniging 
door de eigenaar zelf, vonden ook wel openbare terechtstellingen van paarden plaats, net als 
trouwens van andere huisdieren863. In 1682 werd in Engeland een paard, dat een kind had 
gedood, in het openbaar door honden gedood. Uit Lemberg is een geval bekend van een 
paard, dat in het daar aanwezige hetztheater door ongeveer dertig honden werd verscheurd864. 
Deze straf was het dier opgelegd, omdat het enkele keren zijn ruiter had afgeworpen. In 
datzelfde hetztheater vond in het begin van de jaren ’90 van de 18e eeuw ook een aantal wilde 
paarden, in gevechten met roofdieren, de dood. Deze paarden waren afkomstig uit de 
dierentuin van de familie Zamoyski in Zwierzyniec865. 
 Hetztheaters als in Lemberg, maar ook die in Wenen, Berlijn, Warschau, Königsberg 
en andere plaatsen, behoorden tot een scala aan evenementen op het gebied van publieke 
dierengevechten in Europa. Naast grote dieren (bv. tijgers, beren, wolven, wisenten, wilde 
zwijnen, ossen866) werden hiervoor, in kleinere ruimten, ook allerlei kleinere dieren gebruikt. 
In het laatste geval ging het bijvoorbeeld om dassen, hanen en ratten (Ritvo 1987). Dieren 
waren vermaakshalve niet alleen hier het slachtoffer, maar ook bij volksfeesten als 
ganstrekken, palingtrekken en hondengevechten. Niet alleen bij dergelijke feesten had men 
weinig inlevingsvermogen wat betreft het lijden van dieren, maar dit gold ook bij het  
dagelijkse werk (Ritvo 1987, Thomas 1983). Individuele waarnemers spraken al in de 16e 
eeuw hun afschuw uit over de vaak wrede behandeling van huisdieren. In het begin van de 17e 
eeuw werden in Nederland door lokale overheden al verboden uitgevaardigd tegen o.a. 
hanengevechten en beren- en stierengevechten867. Toch heeft het tot in de 19e eeuw geduurd, 
voordat dierenmishandeling in haar vele vormen in Europa door de landelijke overheid werd 
aangepakt.      
 In de loop van de 18e eeuw begon er een heel duidelijke kentering op te treden in het 
denken over de behandeling en mishandeling van huisdieren. De aversie en de protesten tegen 
de vaak wrede behandeling van huisdieren namen toe. Deze leidden er uiteindelijk toe dat er 
in de loop van de 19e eeuw allerlei maatregelen werden genomen, bedoeld om 
dierenmishandeling tegen te gaan. In 1800 was in Engeland al een wetsvoorstel ingediend om 

                                                 
859 Edwards 2012, pag. 303. 
860 Thomas 1983, pag. 100: “ England was proverbially a hell for horses”. 
861 Thomas 1983, pag. 100: "How often have I seen them fainting under their loads, wrought off their legs and 
turned out, with galled backs ....”. 
862 Thomas 1983, pag. 30 ff. 
863 Ritvo 1987, pag. 138 ff. Thomas 1983, pag. 97 en 98. 
864 Vermeld in de Preßburger Zeitung, 12 november 1791, pag. 950. 
865 Hacquet 1794, pag. 239. 
866 Tatzer 1969, pag. 102 en 103. 
867 Davids 1989, pag. 31 en 32. 
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het bullebijten (gevechten van honden met stieren) te verbieden. Dit werd toen verworpen, 
maar in 1835 werd alsnog een wet met dat doel aangenomen. In 1822 werd in Engeland een 
wet aangenomen, met het doel “de wrede en onfatsoenlijke behandeling van vee te 
voorkomen”868. Twee jaar later werd daar de particuliere Society for the Prevention of Cruelty 
to Animals (SPCA, later: RSPCA) opgericht. In Nederland, in Den Haag, werd pas in 1864 
een vereniging opgericht ‘ter voorkoming en beteugeling der kwelling en mishandeling van 
dieren’: De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Nederland was een van de 
laatste Europese landen die daartoe overging869.   
 Met de hetztheaters was het in de 18e eeuw al een aflopende zaak gebleken. Die van 
Königsberg stopte kort na 1750, op bevel van Frederik de Grote, die niet van dierengevechten 
hield870. Het hetztheater van Wenen brandde in 1796 af en werd niet meer opgebouwd, mede 
als gevolg van toegenomen protesten. Het hetztheater van Lemberg is halverwege de jaren ’90 
van de 18e eeuw opgeheven, eveneens vanwege protesten.  
  
Waar kwam die veranderde houding ten opzichte van dieren vandaan? Al vanaf de Griekse 
oudheid (Aristoteles, Stoïcijnen) werd het standpunt gehuldigd dat “de natuur uitsluitend 
bestond om de belangen van de mens te dienen”871. De latere christelijke leer ging uit van het 
standpunt dat de wereld door God geschapen was, en dat de mens de heerschappij over alle 
levende wezens bezat (de Bijbel, Genesis I: 28). Hierdoor werden de jacht, het domesticeren, 
het eten van vlees, vivisectie en het uitroeien van ongedierte en roofdieren ‘gerechtvaardigd’. 
Tegen het eind van de 17e eeuw begon die heersende neiging om de mens centraal te stellen af 
te nemen. Sommige auteurs verklaarden die afname door te stellen dat er een “geleidelijke 
verheffing van morele maatstaven” plaatsvond872. Volgens Thomas was de mens op zich niet 
humaner geworden, maar was er iets anders aan de hand: 
 “Niet het humaniteitsgevoel was veranderd, maar de definitie van het gebied waarop het zich 
 mocht bewegen. Het is de taak van de historicus te verklaren waarom de grenzen van het 
 gebied van de morele verantwoordelijkheid verlegd werden, zodat behalve de mensheid nu 
 ook andere diersoorten er binnen kwamen te vallen”.873 
Albert Schweitzer omschreef het in 1924 zelfs als volgt: 
 “Ethiek is in onze westerse wereld tot dusver hoofdzakelijk beperkt geweest tot de relaties van 
 mens tot mens. Maar dat is een beperkte ethiek. We hebben een onbegrensde ethiek nodig, die 
 ook op dieren betrekking heeft…..er komt een tijd waarin mensen verbaasd zullen zijn dat het 
 menselijk ras zo lang heeft bestaan voordat het zich realiseerde dat onbezonnen mishandeling 
 van levende dieren onverenigbaar is met echte ethiek. Ethiek is ondubbelzinnig een 
 verantwoordelijkheid die betrekking heeft op alles wat leeft”.874 
Die veranderde houding ten opzichte van dieren zou vooral te maken hebben gehad met de 
groei van de steden en de opkomst van een industriële klasse, waarin huisdieren een steeds 
marginaler deel van het productieproces gingen uitmaken875. Tijdens de groeiperiode van de 

                                                 
868 Ritvo 1987, pag. 127: “…to prevent cruel and improper treatment of cattle”. 
869 Davids 1989, pag. 116. 
870 Mager 1941, pag. 58 en 59. 
871 Thomas 1983, pag. 17: “….nature existed solely to serve man’s interests”. Zie ook Boersema 1997. 
872 Thomas 1983, pag. 150: “…the gradual elevation of the moral standard”. 
873 Thomas 1983, pag. 150: ”What had changed was not the sentiment of humanity as such, but the definition of 
the area  within which it was allowed to operate. The historian’s task is to explain why the boundary encircling 
the area of moral concern should have been enlarged so as to embrace other species along with mankind”. 
874 In Paquet & Darimont 2010, pag. 177: “Ethics in our Western world has hitherto been largely limited to the 
relations of man to man. But that is a limited ethics. We need a boundless ethics which will include the animals 
also….the time is coming when people will be amazed that the human race existed so long before it recognized 
that thoughtless injury to life is incompatible with real ethics. Ethics is in its unqualified form extended 
responsibility to everything that has life”. 
875 Thomas 1983, pag. 181 ff. 
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industrialisatie werden paarden en honden nog veel ingezet in allerlei ambachten en 
industrieën. Het gebruik van steeds meer andere industriële krachtbronnen (stoommachines, 
waterkracht), aan het eind van de 18e eeuw, deed hun aantal echter geleidelijk afnemen. In de 
17e en de 18e eeuw waren er in vrijwel alle Europese landen voorvechters te vinden van een 
humanere behandeling van dieren. De zienswijze tegen dierenmishandeling werd, zowel in 
Nederland als Engeland, voor het eerst geformuleerd door (welgestelde) stadsmensen 
(Thomas 1983, Van Koppen 2002). Zij waren niet gewend om voor hun werk met dieren om 
te gaan en stonden ver af van wat er op het platteland bij de jacht en in de landbouw en 
veeteelt met dieren gebeurde. Met name op het platteland moest de strijd met de natuur 
gevoerd worden en had men daaromtrent weinig gewetensbezwaren. Anders dan in de stad, 
werd op het platteland de dood van (huis)dieren als iets natuurlijks en gewoons ervaren. In de 
stad was men meer geneigd om over dieren te denken als troeteldieren dan als werkdieren876. 
Omdat paarden, honden en andere werkdieren economisch steeds minder belangrijk werden, 
konden bij sommigen romantische gevoelens ten opzichte van hen de overhand krijgen. In 
Nederland werd de aversie tegen dierenmishandeling aanvankelijk vooral gesteund door 
personen uit de hogere sociale klassen (aristocraten, academici)877. Kennelijk sprak het de 
lagere sociale klassen om bepaalde redenen (geld, tijd?) weinig aan. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog vond een verbreding plaats naar lagere sociale klassen, en werd de Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Dieren een volksbeweging. 
 Niet alleen tegen de mishandeling van huisdieren begon steeds meer aversie en verzet 
te ontstaan, maar ook tegen de manier waarop de adel de jacht bedreef. Jachtpartijen leken 
vaak meer op een militaire training en de nabootsing van een veldslag dan op het alleen maar 
doden van dieren. Ze vormden, net als het berijden van ‘edele’ paarden, in feite mede een 
bevestiging van de sociale superioriteit van de adel. De voorstanders van een humanere 
behandeling van dieren, de ‘gegoede burgerij’, gingen niet alleen in tegen de jachtgewoontes 
van de adel, maar ook tegen vermaken als hanengevechten en bullebijten, populair bij de 
laagste sociale klassen. Verheffing van de laagste klassen en het bijbrengen van meer 
beschaving vormden dus belangrijke andere (sociale) facetten van de veranderingsbeweging. 
Dit ‘burgerlijk beschavingsideaal’ ontstond in de 19e eeuw, en vond ook zijn weerklank in 
verworvenheden als het burgerlijk huwelijk, de afschaffing van de doodstraf en de slavernij, 
en in de oprichting van organisaties als het Rode Kruis en de Maatschappij tot Nut van ‘t 
Algemeen878. De als ‘fatsoenlijk’ beschouwde burgerlijke omgangsvormen vonden steeds 
meer ingang in de maatschappij. ‘Dieren beschermen is mensen beschaven’ was dan ook een 
van de motto’s van de beweging die de bescherming van dieren nastreefde. 
 Begon de weerstand tegen de mishandeling van huisdieren al in de 16e eeuw 
geleidelijk op gang te komen, in de 17e eeuw werd de behoefte om wilde dieren te 
beschermen steeds manifester879. Vanaf de Middeleeuwen had de adel weliswaar al vele 
verordeningen uitgevaardigd om hun jachtwild (zowel zoogdieren als vogels) te beschermen, 
maar dat was feitelijk eigenbelang. Volgens Thomas (1983) zou in Engeland, al op het eind 
van de Middeleeuwen, voor het eerst sprake zijn geweest van het begrip ‘natuurbescherming’ 
(destijds conservacy genoemd), in verband met de rivier de Theems880. In de 18e eeuw was 
het bestuderen van wilde zoogdieren en vogels, schelpen en fossielen in Engeland een 
geliefde tijdspassering van de middenklasse geworden881. Die belangstelling voor de natuur 
                                                 
876 Thomas 1983, pag. 182 en 183.  
877 Davids 1989, pag. 108-110. 
878 Davids 1989, pag. 131. 
879 Thomas 1983, pag. 279 ff. 
880 Thomas 1983, pag. 276. De burgemeester en de schepenen van Londen waren belast met het toezicht op de 
verordeningen, die voor het onderhoud van de rivier waren opgesteld. Het ging hierbij om het beschermen van 
de stroom en de oevers van de rivier, alsook van de vissen en het broedsel daarin.   
881 Thomas 1983, pag. 279. 
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en het rurale, arcadische landschap werd eveneens vanuit de steden geïnitieerd. Zij leefde 
vooral sterk bij mensen die werkzaam waren in de handel, het bestuur en de industrie, en bij 
leden van de adel882. Aanleiding ervoor vormden de toenemende cultivering van het 
landschap, de verdwijning van (wilde) bossen en vogelsoorten, en de wrede behandeling van 
jachtwild. Voordat de vrees, voor het verloren gaan van een ‘natuurlijk evenwicht’, een 
ecologische en wetenschappelijke onderbouwing zou krijgen, had ze al een theologische 
basis883. Men geloofde namelijk in de ‘volmaaktheid van Gods schepping’ en was bang voor 
de aantasting daarvan en voor het teloorgaan van planten- en diersoorten. Alle planten- en 
diersoorten hadden een (nuttige) functie in de schepping te vervullen. Bovendien was de kerk 
feitelijk al eeuwen gekant tegen de uitwassen van de vaak obsessieve menselijke jachtpassie, 
die zij als zondig zag884. Zo mochten de ridders van de Duitse Orde, in feite een (katholieke) 
organisatie van strijdende monniken, in Oost-Pruisen wél aan de jacht deelnemen, maar met 
mate en alleen voor hun eigen voedselvoorziening885. De combinatie van theologie, esthetiek 
en nuttigheidsdenken leidde er in de 19e eeuw toe dat vogels steeds vaker werden beschermd, 
en dat er verder allerlei natuurbeschermingsorganisaties en -wetten werden opgericht 
respectievelijk uitgevaardigd. De verdwijning van diersoorten, gecombineerd met de 
toegenomen belangstelling van de stadsmens voor wilde dieren, leidde in steden ook tot de 
opkomst van openbare dierentuinen. Voorheen hadden dierentuinen exclusief tot het terrein 
van de adel behoord.  
  
5.6.6  Natuurbeheer en dierenwelzijn 
 Het bevorderen van het dierenwelzijn kent diverse aspecten. Het kan zich richten op 
de mishandeling van huisdieren, de mishandeling van jachtwild of op vivisectie. In de tweede 
helft van de 20e eeuw kwam daar nog een ander aspect bij. Niet alleen in Nederland gingen 
natuurbeheerders streven naar meer en grotere natuurreservaten met grote wilde dieren. Ook 
in het buitenland, waar men sowieso al grotere reservaten had, kwam het beheer daarvan 
steeds meer in de belangstelling te staan. Het bestaan van die grote reservaten bracht een 
discussie op gang over hoe het beheer ervan op de juiste manier uitgevoerd moest worden, en 
bovendien hoe dit te combineren viel met dierenwelzijn. Die discussie ging zich ook 
uitstrekken tot te beschermen populaties van wilde dieren buiten reservaten (Lambert 2002, 
Martin 2012). Tv-documentaires, bioscoopfilms en andere media hebben vanaf de jaren ’50 in 
niet geringe mate bijgedragen aan de popularisering van dit onderwerp. Op die manier konden 
meer mensen kennis nemen van en zich een mening vormen over wildbeheer en het daarmee 
verbonden dierenwelzijn.         
 Met de toenemende behoefte aan dierenwelzijn begon er steeds meer onenigheid te 
ontstaan tussen pleitbezorgers hiervan en natuurbeheerders. De eerstgenoemden begonnen de 
ethiek en de moraliteit van bepaalde vormen van natuurbeheer ter discussie te stellen. Met 
name die, waarbij de belangen van individuele dieren ondergeschikt gemaakt werden aan die 
van soorten en ecosystemen (Vrijenhoek 1995, Reed 2008, Paquet & Darimont 2010, Martin 
2012). Terwijl natuurbeheerders zich primair zorgen maken om dierpopulaties en hun 
leefgebieden, zijn pleitbezorgers van dierenwelzijn vooral bezorgd voor het welzijn van 
individuele (wilde) dieren. Volgens Paquet & Darimont886 bestaat de link van dierenwelzijn 
met natuurbeheer er met name uit dat (dier)individuen binnen populaties, die door menselijk 

                                                 
882 Van Koppen 2002, pag. 85. 
883 Thomas 1983, pag. 278. 
884 Illustratief hiervoor is de legende van St. Hubertus, de edelman die terechtgewezen werd voor zijn wereldse 
leefwijze en onmatige jachtpassie. Nadat hij tot inkeer gekomen was, ging Hubertus verder door als de 
patroonheilige van de jacht. Nog steeds wordt in veel streken op 3 november de traditionele Hubertusjacht door 
een lokale katholieke geestelijke gezegend.  
885 Mager 1941, pag. 34. 
886 Paquet & Darimont 2010, pag.186. 
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toedoen zijn verstoord, vaak meer te lijden hebben dan ze van nature al te verduren hebben. In 
het kader van verbetering van het welzijn van wilde dieren, stelden deze auteurs dan ook voor 
de voor huisdieren opgestelde Five Freedoms of Animal Welfare887 aan te passen. Dit door er 
o.a. de expliciete toevoeging ‘veroorzaakt door mensen’ aan toe te voegen: 
 “Vrijwaring van dorst, honger en ondervoeding, veroorzaakt door mensen. 
   Vrijwaring van ontbering, als gevolg van verstoring van het leefgebied door mensen. 
   Vrijwaring van angst en leed, veroorzaakt door mensen. 
   Vrijwaring van pijn, verwonding en ziekte, veroorzaakt door mensen. 
   Het recht om gedrag te vertonen dat normaal is voor de soort.888 
Het implementeren van dergelijke dierenrechten is echter geen sinecure, en de praktijk blijkt 
vaak weerbarstiger dan de theorie. Belangrijke twistpunten daarbij zijn de regulering van 
wildpopulaties en de (medische) verzorging van individuele wilde dieren. Om te laten zien 
hoe pleitbezorging voor dierenwelzijn in de praktijk van het natuurbeheer uitpakt, en hoe 
complex de belangen vaak zijn, volgen hieronder enkele voorbeelden van het beheer van 
dierpopulaties.  
 Halverwege de vorige eeuw was er in Noordoost-Engeland een probleem rond het 
beheer van een populatie grijze zeehonden (Halichoerus grypus) op de Farne Islands 
(Lambert 2002). Nadat daar in 1914 de jacht tijdens de werptijd (van 1 oktober tot 15 
december) was gesloten, nam de populatie zeehonden sterk toe; vanaf 1932 werd de jacht 
geheel verboden. Die toename had verhitte discussies tot gevolg tussen allerlei organisaties op 
het gebied van visserij, ecotourisme, natuurbescherming en dierenbescherming. Die discussies 
betroffen de mate van schade, toegebracht door zeehonden aan de nettenvisserij (op zalm en 
forel) op de rivier de Tweed. Op grond van vage wetenschappelijke argumenten zag de 
natuurbeschermingsorganisatie National Trust (eigenaar van de genoemde eilanden) zich in 
1963 gedwongen om over te gaan tot het afschieten van een aantal zeehonden. Zij werd hierin 
gesteund door de Scottish Wildlife Trust. Ook de RSPCA was (aanvankelijk) vóór, hoewel ze 
later van mening veranderde. Doorslaggevend protest tegen het afschieten kwam echter van 
organisaties als het WNF, het University Fund for Animal Welfare, Beauty without Cruelty en 
de Seal Preservation Group. In 1967 werd het afschieten gestaakt. In de jaren ’70 begon de 
National Trust toch weer met het afschieten van zeehonden, dit maal om de populaties 
papegaaiduikers (Fratercula arctica) te beschermen. Na 1985 werd het afschieten grotendeels 
weer gestaakt. Momenteel wordt jaarlijks alleen nog een beperkt aantal zieke en gewonde 
zeehonden geschoten, ‘om redenen van dierenwelzijn’. Broedkolonies van zeevogels worden 
tegenwoordig streng bewaakt tegen zeehonden.  
 Terwijl in Engeland diverse maatschappelijke organisaties in staat waren de 
gevestigde natuurbeschermingsorganisaties over te halen tot een meer diervriendelijk beheer, 
is het in andere landen wat dat betreft rustig gebleven. In Ierland en Noorwegen, waar 
dergelijke zeehonden ook voorkomen, worden deze dieren nog steeds bejaagd en zijn er geen 
noemenswaardige protesten (Lambert 2002). Anders dan bij de zeehonden, is er in Engeland 
nauwelijks protest tegen het afschieten van edelherten. Kennelijk wordt dit door het publiek 
geaccepteerd als een noodzakelijk kwaad. Daarentegen is het afschieten daar van brandganzen 
(Branta leucopsis) en Groenlandse kolganzen (Anser albifrons flavirostris), die veel 

                                                 
887 Deze ‘vijf vrijwaringen met betrekking tot dierenwelzijn’ zijn in Engeland opgesteld door de Farm Animal 
Welfare Council. Deze Raad werd in 1979 ingesteld als adviesorgaan van de Engelse regering. Op 1 april 2011 
werd de naam veranderd in Farm Animal Welfare Committee. 
888 Paquet & Darimont 2010, pag. 186:  
“Freedom from thirst, hunger and malnutrition caused by humans. 
  Freedom from discomfort due to environmental disruption caused by humans. 
  Freedom from fear and distress caused by humans. 
  Freedom from pain, injury, and disease caused by humans. 
  Freedom to express normal behaviour for the species”. 
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landbouwschade aanrichten, verboden. Dit verbod werd ingesteld na een actie van het WNF 
en de Royal Society for the Protection of Birds (Lambert 2002).    
 Een ander geval van omstreden populatieregulatie betreft de Afrikaanse olifant. Net 
als veel andere Afrikaanse wildparken was ook het Krugerpark tot een (omheind) gebied 
geworden, waar olifanten feitelijk niet meer uit konden. Toen daardoor, na verloop van tijd, 
het aantal olifanten het draagvermogen van het terrein te boven ging, degradeerde het 
aanvankelijk boomrijke leefgebied via parkland tot grasrijke savanne889. Bovendien 
verdwenen als gevolg daarvan veel vogelsoorten, bosantilopen en boombewonende primaten. 
Om het aantal olifanten tot een aanvaardbaar aantal terug te brengen, werd overgegaan tot 
afschot. De snelste, meest effectieve, en de minste stress veroorzakende methode daarvoor 
was het in één keer afschieten van aparte (matriarchale) familiegroepen. Hoewel het geen 
aangename acties waren om te zien, werkte dit systeem goed en het biotoop herstelde zich. In 
de jaren ’80 werd tegen dit afschieten internationaal heftig geprotesteerd door pleitbezorgers 
van dierenrechten. Als gevolg daarvan werd het afschieten vanaf 1989 verminderd en in 1995 
geheel gestaakt890. Daarvoor in de plaats kwamen andere reguleringsmethoden, waaronder 
anticonceptie en verplaatsing van olifanten naar andere gebieden. Al deze methoden faalden 
echter, omdat ze te duur, te tijdrovend of te ingewikkeld waren, of te veel stress veroorzaakten 
(Whyte et al. 1998, Martin 2012). Bovendien worden nog steeds olifanten geschoten. Naar 
aanleiding daarvan constateerde R. Thomson, een ‘legendarische voormalige wildbeheerder’: 
 “Ironisch genoeg, zal het nieuwe olifant-beheersplan voor het Krugerpark – hoewel het tot 
 stand kwam als gevolg van bezwaren van dierenrechtenorganisaties tegen het schieten van 
 olifanten – uiteindelijk elk jaar waarschijnlijk meer olifanten doden dan daarvóór het geval 
 was”.891 
Naast de behoefte om dierpopulaties op een diervriendelijke manier te reguleren, is er vaak 
ook de behoefte om het lijden van individuele wilde dieren te verzachten. Dat kan zich op 
allerlei manieren uiten. Onderscheid kan hierbij gemaakt worden tussen dierlijk lijden dat 
door de mens veroorzaakt wordt, zoals bij verkeersslachtoffers en olieslachtoffers het geval is, 
en het lijden dat dieren in het wild van nature ondergaan. Omdat tegenwoordig de 
mogelijkheid bestaat om huisdieren dure medische behandelingen te laten ondergaan, met 
inzet van ambulances, neemt bij veel mensen de neiging toe om ook aan individuele wilde 
dieren medische en andere zorg te verlenen. Die behoefte om zich op een antropomorfe 
manier met individuele wilde dieren te bemoeien is internationaal vooral geïnitieerd door de 
activiteiten van George Adamson892. Deze vroegere Afrikaanse wildbeheerder, die veel heeft 
betekend voor de internationale natuurbescherming, is met name bekend geworden door het 
boek en de film, getiteld Born free893. Hierin werd het verhaal verteld van een leeuwin, 
genaamd Elsa, die door mensen opgevoed werd en later weer in het wild is uitgezet. Deze 
persoonlijke obsessie met individuele wilde dieren, die een (menselijke) naam kregen, vond 
later navolging door anderen, zoals Jane Goodall (chimpansees), Dian Fossey (berggorilla’s), 
Hugo van Lawick (Afrikaanse wilde honden) en Lenie ’t Hart (zeehonden). Veel 

                                                 
889 Martin 2012. pag. 42. 
890 Martin 2012, pag. 43. 
891 Geciteerd in Martin 2012, pag. 45: “Ironically, the new elephant management plan for Kruger National Park – 
although it came about because of animal rights objections to the culling of elephants – will probably end up 
killing more elephants every year than was the case before”. 
892 Martin 2012, pag. 18 en 19. 
893 Minder bekend is dat Adamson, naast een persoonlijke voorkeur voor o.a. leeuwen, in de jaren ’40 een 
ziekelijke afkeer had van hyena’s en Afrikaanse wilde honden. Deze verachtte hij vanwege hun uiterlijk en de 
meedogenloze manier waarop ze hun prooi doodden. Die verachting ging zo ver dat hij vaak kwistig vergiftigd 
vlees uitlegde om ze te doden. Dit had tot gevolg dat niet alleen hyena’s en wilde honden de gifdood stierven, 
maar ook een reeks van andere aaseters (Martin 2012, pag. 15). 
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minderbekende mensen gingen aan vogelopvang, eekhoornopvang en egelopvang doen, 
vanuit een sterke behoefte gewonde en zieke dieren te helpen. 
 Het voordeel van een dergelijke individuele benadering (het opvangen van dieren en 
het persoonlijk ingrijpen in de natuur) is dat het positief op anderen kan uitwerken. Het 
publiek voelt zich vaak sterk betrokken bij dergelijke acties in het kader van dierenwelzijn, 
soortbescherming en natuurbeheer. Dit kan het draagvlak voor de bescherming van een soort 
vergroten en sponsorgelden opleveren, waardoor een diersoort beter beschermd kan worden 
en meer wetenschappelijk onderzoek aan die soort mogelijk is894. Daarnast zitten er ook 
nadelen aan de opvang van wilde dieren, het medisch verzorgen van ze en ze weer uitzetten in 
het wild. Het werkt natuurlijke selectie tegen, verstoort natuurlijke populatie-dynamische 
processen en kan (exotische) ziekten in de wilde populatie brengen895. Om die redenen, en 
omdat de zeehondenpopulatie in de Waddenzee momenteel weer floreert, heeft de 
zeehondenopvang Ecomare, op Texel, de grootschalige opvang van zeehonden gestaakt: 
 "Daarom worden alleen de verdwaalde huilers en door menselijk materieel gewonde dieren 
 nog opgevangen. Zij zijn in principe gezond. Maar dieren die aan de longwormziekte lijden, 
 kun je volstoppen met antibiotica, maar ze worden als zwak dier teruggezet en zullen het 
 vermoedelijk toch niet overleven. Je doet er het dier, en de populatie, geen goed mee".896 
 “De stranden liggen momenteel vol met zeevogels als de alk en zeekoet, en daar hoor je 
 niemand over. Maar zeehonden zijn veredelde teddyberen, die volledig door de mens zijn 
 geïnfantiliseerd. We kunnen beter voor hun natuurlijke leefgebied gaan zorgen, daar hebben ze 
 veel meer aan".897 
In Denemarken wordt op gestrande zieke zeehonden euthanasie gepleegd, en in Duitsland 
verschilt de aanpak per deelstaat898. De zeehondenopvang in Pieterburen gaat door met het 
vanouds gevoerde beleid.  
 Naast een menselijke ethiek, geprojecteerd op de natuur, zou er ook gesproken kunnen 
worden van een ecologische ethiek. En net als bij de eerste, is ook bij de laatste sprake van 
een grote verscheidenheid aan meningen en theorieën899. De menselijke ethiek gaat uit van 
bepaalde, binnen een groep mensen tamelijk algemeen aanvaarde normen, o.a. gebaseerd op 
een genetisch bepaalde empathie. De ecologische ethiek wil vooral uitgaan van wat ‘de 
natuur’ wil. Maar wat ‘de natuur’ wil, wordt niet door iedereen eenduidig uitgelegd. Is dat de 
cultuurlijke natuur in haar verschillende vormen, of is het de oorspronkelijke natuur, waarin 
de mens niet of nauwelijks ingreep? Daarbij komen verder vragen naar voren als: welke plaats 
en rol ziet de mens voor zichzelf weggelegd in die natuur? Welke soorten dienen beschermd 
te worden? Alleen inheemse of ook exoten? En van de exoten niet alleen de al lang 
ingeburgerde, maar ook nieuwe exoten? Moet er altijd gestreefd worden naar de grootst 
mogelijke biodiversiteit, en dus zo veel mogelijk verschillende ecosystemen, of stellen we ons 
tevreden met een beperkter aantal soorten? Mogen en kunnen zeldzame soorten zeldzaam 
blijven, zonder hun aantal op te hoeven schalen tot die van algemene? En moeten populaties 
gereguleerd worden, of wordt in een reservaat gekozen voor een beheer van niets-doen of 
zelfs van niet-betreden door de mens? Ook bij de ecologische ethiek kunnen persoonlijke 
voorkeur en morele gevoelens, ten opzichte van de natuur, dus een belangrijke rol spelen. 
 Hoezeer de menselijke ethiek bij het wildbeheer een rol speelt, kan ook blijken uit het 
voorbeeld van de Oostvaardersplassen, hieronder uiteengezet. 
 

                                                 
894 Haydar et al. 2002, pag. 103-107. Martin 2012, pag. 19. 
895 Haydar et al. 2002, pag. 107-109. 
896 A. Hurkens (natuurmuseum en bezoekerscentrum Ecomare), in het dagblad Trouw van 25-1-12. 
897 K. Kamphuizen (onderzoeksinstituut NIOZ) in het dagblad Trouw van 25-1-12. 
898 Haydar et al. 2012, pag. 102. 
899 Achterberg 1986, pag. 131 ff en pag. 196 ff. 
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De discussies over het nut en de aard van regulering van wildpopulaties duren voort. In 
natuurreservaten in Nederland worden de aantallen grote planteneters (edelherten, reeën, 
wilde zwijnen) vanouds door middel van de jacht gereguleerd. Door de opkomst van de 
Stichting Kritisch Faunabeheer in de jaren ’70 van de vorige eeuw, kwam de jacht in 
natuurbeschermingskringen steeds meer in een kwaad daglicht te staan. Ook het grote publiek 
heeft het niet zo op de jacht begrepen. Uit het onderzoek van Pool (2006) bleek dat bijna 
driekwart van de Nederlanders vindt dat de plezierjacht verboden dient te worden. Als een 
acceptabele reden voor de jacht noemden de ondervraagden in de eerste plaats het beheer van 
dierpopulaties. Op de tweede en derde plaats stonden de bescherming van gewassen en het 
belang van de verkeersveiligheid. Door velen wordt de jacht als iets onnatuurlijks gezien. 
Men vindt dat die vervangen zou moeten worden door de werking van natuurlijke processen, 
waaronder die van predatoren. Dit laatste is voorlopig nog niet aan de orde, zeker niet wat 
betreft de grote planteneters. Een dergelijke houding ten aanzien van de jacht maakt dat 
allerlei diersoorten in aantal toenemen en steeds meer doordringen in menselijke 
woongebieden. Anders dan vroeger, zijn vossen en reeën in Nederland in stedelijke gebieden 
geen onbekend verschijnsel meer. Naast al vanouds bekende schadelijke diersoorten als 
duiven, kauwen en meerkoeten, brengen ‘nieuwkomers’ als bevers en ganzen in toenemende 
mate schade toe aan het waterbeheer en de landbouw. In het oosten van de Verenigde Staten 
is het witstaarthert tot een ‘plaag’ geworden900. Een halve eeuw geleden was het zien van 
dergelijke herten daar in het wild nog een spannende gebeurtenis. De ongebreidelde toename 
van deze herten heeft steeds meer schade aan tuinen en land- en bosbouw tot gevolg, maar 
ook meer botsingen met auto’s en het overbrengen van meer teken met de ziekte van Lyme. 
Door de invloed van dierenactiegroepen, het verbod op de jacht of de vermindering van de 
jachtdruk wordt de beteugeling van het witstaarthert in hoge mate gehinderd.   
 In Nederlandse natuurreservaten, waar met behulp van koeien en paarden aan ‘nieuwe 
natuur’ wordt gewerkt, worden deze grazers meestal afgevoerd, indien ze overtollig zijn. In de 
Oostvaardersplassen gaat dat anders. Daar wordt de regulatie ‘aan de natuur overgelaten’. De 
ontwikkeling, die tot de huidige situatuatie in de Oostvaardersplassen leidde, ondervond tot 
ver in de jaren ‘90 veel instemming. Het vooruitzicht op ‘oernatuur’, het ‘terugbrengen van 
uitgestorven diersoorten’ en de ongekende ontwikkeling qua vogelsoorten en -aantallen bracht 
in wetenschappelijke kringen en bij natuurliefhebbers vaak een euforische stemming teweeg. 
Ondanks dat bleef Staatsbosbeheer in de beeldvorming bij de meeste Nederlanders een 
tamelijk onbekende organisatie. In een in 2001 uitgevoerd verkennend onderzoek naar de 
identiteit en het image van Staatsbosbeheer, werd deze organisatie als volgt omschreven: 
 “Uit de ‘woorden-sorteer’ methode komt Staatsbosbeheer naar voren als een organisatie die 
 verlegen, nederig, behoudend, bedachtzaam, beheerst, introvert en sukkelig is. Maar ook 
 verantwoordelijk, eerlijk en aardig”.901 
Geconcludeerd werd toen dat ‘de tijd rijp was voor een charme-offensief’, om zo de 
naamsbekendheid van Staatsbosbeheer te vergroten. Dit charme-offensief heeft destijds 
weinig kans van slagen gehad. Zo het al begonnen was, werd het vanaf 2002 in de publiciteit 
verdrongen door nieuws uit de Oostvaardersplassen, dat niet zo gunstig uitpakte voor 
Staatsbosbeheer. Toen namelijk de al in § 5.4 genoemde veranderingen (grote sterfte in de 
nawinter, degradatie van bodem en vegetatie) in de Oostvaardersplassen begonnen op te 
treden, veranderden de publieksmeningen over het beheer daar. Vooral de massale sterfte 
onder de grote planteneters drong door tot het grote publiek en maakte grote indruk:  
 “…..heeft afgelopen weekeinde oog in oog gestaan met gestorven edelherten. 'Ze worden 
 apatisch, raken in een coma en dan krijg je de stervensfase'”.902   

                                                 
900 J. Sterba in Baker 2013. 
901 Geerts & Jurgens Marktonderzoek 2001, pag. 22. 
902 Dagblad De Stentor/Zwolse Courant, 7 maart 2005. 
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 “Mensen zint het niet als ze broodmagere konikspaarden zien, terwijl er minder snel alarm 
 wordt geslagen over dode vissen die bovendrijven”.903  
 “Honderden edelherten, afgepeigerd bij de omheining. Ze verrekten letterlijk van de 
 honger”.904  
 “Als inwoners van Lelystad ergeren wij ons al jaren aan het feit dat een overheidsorgaan 
 (Staatsbosbeheer) in dit kamp een veel te grote concentratie dieren heeft opgesloten, met als 
 gevolg de enorme sterfte door de hongerdood”.905 
Een dergelijke sterfte was tot dan toe ongekend in Nederland. In de gangbare natuurreservaten 
zijn meestal alleen de positief-levensbeschouwelijke en esthetische kanten van de natuur 
zichtbaar, ondersteund door een bepaald beheer. De dood, met name die van grote dieren en 
grote bomen, wordt in het nagestreefde ‘lieflijke arcadische landschap’ zo veel mogelijk 
geweerd. In de Oostvaardersplassen echter toont de natuur ook haar andere gezicht. Het open 
karakter van het landschap daar en het ontbreken van daartoe geëigende aaseters als wolven, 
beren en wilde zwijnen maken dat kadavers van grote dieren opvallend en langdurig zichtbaar 
zijn. Waren alle dode heckrunderen en koniks blijven liggen, en niet weggehaald zoals nu nog 
de verplichting is, dan zou dit nóg opvallender en indringender zijn geweest906. In de publieke 
media is deze confrontatie met de dood breed uitgemeten. 
 Door de daar jaarlijks terugkerende sterfte onder de grote planteneters laaide de 
discussie weer op over de (humane) behandeling van dieren in het wild. Allerlei 
maatschappelijke organisaties mengden zich in de discussie hierover, en pleitten voor 
bijvoedering, afschot of andere oplossingen. Velen waren van mening dat de mens een 
zorgplicht had ten opzichte van de grote planteneters, omdat die door toedoen van de mens 
‘aan de natuur waren overgelaten’. De mens had ze bewust in die situatie gebracht en was dus 
ethisch gezien verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van ieder individueel dier. De 
Dierenbescherming vond dat de dieren moesten worden bijgevoerd: 
 “Wij zijn daar voorstander van, omdat het gehouden dieren zijn…….Ze kunnen geen kant op, 
 want ze leven binnen een omheining. Je moet ze behandelen als koeien of herten in een 
 hertenkamp. Er is een groot verschil met dieren die in het wild leven, die moet je hun gang 
 laten gaan. Met de Dierenbescherming bestaan afspraken hoe om te gaan met verzwakte 
 dieren, die moet je laten inslapen”.907 
Ook zou medische zorg gegeven moeten worden, om zo ‘onacceptabel lijden’ te voorkomen. 
Het standpunt van de Dierenbescherming staat tegenover dat van Staatsbosbeheer en veel 
natuurbeschermers, die het behoud van een soort of het functioneren van een ecosysteem 
vooropstellen. Dit ongeacht of een dergelijk beheer het lijden van individuele dieren tot 
gevolg heeft of niet. De Partij voor de Dieren onderschrijft het door Staatsbosbeheer gevoerde 
beheer. Deze partij is, uit het oogpunt van natuurbescherming, vóór een natuurlijke 
populatieontwikkeling, en daarmee ook vóór de uitbreiding van de Oostvaardersplassen. 
Daarnaast vindt zij het, uit het oogpunt van dierenbescherming, “wenselijk onnodig lijden te 
voorkomen”, op de manier waarop Staatsbosbeheer dat momenteel doet: 
 “De Partij voor de Dieren is tegen het uitzetten van dieren en zou de opzet van de 
 Oostvaardersplassen nooit hebben gesteund. Nu de dieren er leven, moeten we zorgvuldig 
 bekijken wat het beste is voor de kudde en het welzijn van het individuele dier…”. 

                                                 
903 Dagblad Haagse Courant, 11 maart 2005. 
904 Weekblad Elsevier, 18 juni 2005.  
905 Dagblad Reformatorisch Dagblad, 4 maart 2009. 
906 Bovendien streeft Staatsbosbeheer ernaar de edelhertkadavers zo veel mogelijk over het terrein te 
verspreiden, door ze per vrachtwagen te verplaatsen. Op die manier blijven er niet te veel op één plek liggen, is 
de bedoeling (tv-programma EenVandaag, 11-03-2010).  
907 M. Wermer van de Dierenbescherming in het Algemeen Dagblad (Binnenland, pag. 2) van 20 februari 2003. 
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            “ ….. wil de Partij voor de Dieren dat er haast gemaakt wordt met de doorgangen naar het 
 Horsterwold, de Veluwe en rivierengebied, zodat de dieren meer natuurlijk trekgedrag kunnen 
 vertonen”.908 
Om zo’n natuurlijk trekgedrag ook voor een predator als de wolf in Nederland mogelijk te 
maken, is dit dier op aandringen van de Partij voor de Dieren in 2012 op de lijst van inheemse 
beschermde dieren geplaatst. Dit onder het motto: ”de wolf is meer dan welkom in 
Nederland”909. 
 Niet alleen in de Oostvaardersplassen, maar ook in kleinere natuurgebieden, waar 
koniks en huisrunderen zijn uitgezet, wordt het publiek geconfronteerd met ziekten en dood 
van grote dieren. Dit raakt direct aan een van de argumenten, op grond waarvan destijds in 
Nederland voor de konik was gekozen. Uit de studie van Vera910 bleek dat destijds 
verondersteld werd dat de uit te zetten koniks met hun ‘wilde’ uiterlijk door het publiek niet 
direct met ‘verzorgde huispaarden’ geassocieerd zouden worden. Achteraf bleek dit wél het 
geval te zijn. Het publiek ziet de koniks als gewone huisdieren en verlangt voor hen eerder 
een andere behandeling, namelijk medische zorg en bijvoedering, dan voor oorspronkelijk 
wilde dieren: 
 “Terwijl de terreinbeheerders in principe geen verschil maken tussen van oorsprong 
 gedomesticeerde dieren zoals Heckrunderen en konikpaarden enerzijds en wilde dieren zoals 
 edelherten en reeën anderzijds, doet het publiek dat heel uitdrukkelijk wel. Omdat een 
 Heckrund op een koe en een konikpaard op een rij- of manegepaard lijkt, denken mensen dat 
 je daar dan ook heel anders mee om zou moeten gaan dan met wilde dieren. ‘Een paard 
 doodschieten is in de menselijke beleving toch heel iets anders dan een hert doodschieten’, 
 aldus Griekspoor [beheerder in de Oostvaardersplassen], ‘terwijl het in principe eigenlijk 
 precies hetzelfde is’”.911 
 “’Voor veel mensen is een paard een pluchen dier’, stelt Johan Bekhuis, terreinbeheerder in de 
 Millingerwaard, ‘terwijl wij die dieren toch willen benaderen zoals we een ree of haas 
 benaderen’”.912 
Mogelijk speelt hierbij mede een rol dat koniks van dichtbij benaderd en beoordeeld kunnen 
worden, waardoor eerder medeleven en medelijden ontstaan. Uit het voorgaande citaat blijkt 
dat het publiek vindt dat koniks erg op huispaarden lijken. Iets vergelijkbaars geldt in 
natuurreservaten ook voor de als grazers ingezette Schotse hooglandrunderen. Hoewel ook 
deze een wild en ruig uiterlijk hebben (grote hoorns, langharige vacht), kan ook hún lijden 
medelijden opwekken bij het publiek. Maar niet alleen het verhongeren van de koniks en de 
heckrunderen, ook het door verhongering sterven van edelherten in de Oostvaardersplassen, 
van dichtbij getoond in de media, maakte bij het publiek veel emoties los. Dit ondanks het feit 
dat edelherten in Nederland inheems zijn en ‘aangepast aan de natuur’.  
 Ook het feit dat in de Oostvaardersplassen de kadavers lang en ogenschijnlijk onbenut 
blijven liggen, kan de verwerking van de beelden van stervende dieren mogelijk bemoeilijken. 
Door het zien van tv-programma’s over Afrikaanse wildparken is het publiek ermee 
vertrouwd geraakt dat dieren in die gebieden snel en vakkundig gedood worden en vervolgens 
ook snel verwerkt worden door diverse gespecialiseerde predatoren en aaseters. Op die manier 
ontstaat de ‘geruststellende’ indruk dat dode dieren daar ‘nuttig’ worden gebruikt door andere 
dieren: de dood komt snel en het sterven is ‘zinvol’ geweest. In de Oostvaardersplassen 
verloopt dit anders. Bij gebrek aan grote predatoren en aaseters komt de dood langzaam en 
verloopt de verdere benutting van de kadavers traag: het sterven lijkt ‘zinloos’. 

                                                 
908 De Partij voor de Dieren op haar website: https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7056/strijd-voor-
welzijn-dieren-oostvaardersplassen. 
909 De Partij voor de Dieren op haar website: https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/6890. 
910 Vera 1985, pag. 14. 
911 Keulartz et al. 1998, pag. 15. 
912 Idem. 
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 Hoewel massale diersterfte, door verdrinking, extreme voedselschaarste of extreme 
droogte of kou, in volledig natuurlijke ecosystemen gedurende bepaalde perioden geen 
ongewoon verschijnsel is, is een spreiding van de sterfte door het jaar heen, met name in 
Europa, meer gebruikelijk. In Europa vormt de nawinter gewoonlijk de moeilijkste periode 
voor planteneters om aan voedsel te komen. Echter de aanwezigheid van predatoren als wolf 
en beer kan ervoor zorgen dat de sterfte van planteneters meer door het jaar heen plaats vindt 
en dat de nawintersterfte op die manier gedempt wordt en minder opvallend is. In de 
Oostvaardersplassen is een dergelijke meer natuurlijke gang van zaken voorlopig niet 
mogelijk. Had het landschap in dit gebied geen open karakter gehad, maar was het bebost 
geraakt, dan was er veel minder voedsel voor grote planteneters beschikbaar. Daardoor zou er 
nog maar voor hooguit een honderdtal van deze dieren plaats zijn. De sterfte onder hen zou 
dan, mede door het beboste karakter van het gebied, nauwelijks nog opvallend zijn geweest.  
 In tegenstelling tot de sterfte bij grote dieren, is de omvang daarvan bij kleine dieren 
vele malen groter, maar is de zichtbaarheid ervan veel geringer. Dit komt omdat bij kleine 
dieren de verwerking van kadavers, ook in Europese cultuurgebieden, door gespecialiseerde 
predatoren en aaseters veel sneller en meer in het verborgene plaats vindt. Het sterven van 
kleine dieren wordt door mensen waarschijnlijk ook anders, meer afstandelijk, ervaren dan dat 
van grote dieren. Het is dus in de eerste plaats de zichtbaarheid van de sterfte onder grote 
dieren, die invloed heeft op de beeldvorming daaromtrent.  
 Een andere factor die meespeelt, is dat het inlevingsvermogen van de mens, wat betreft 
lichamelijk lijden, botst met de manier waarop regulering van dierpopulaties in de natuur 
plaatsvindt. Dit kwam al eerder in deze paragraaf ter sprake, en we kunnen het goed zien in 
het specifieke geval van de Oostvaardersplassen. Het zien lijden en sterven van met name 
grote dieren, vooral als dit geen direct materieel nut voor andere dieren of de mens oplevert, 
blijft voor velen moeilijk te verwerken. Naast de lieflijke natuur, zoals die in diverse 
Disneyfilms en natuurfilms wordt gepresenteerd, bestaat er ook een wrede. Humane 
verworvenheden als medische zorg en voedselhulp bestaan niet in de ongerepte natuur. Deze 
zouden zelfs contraproductief zijn voor de loop van de evolutie. Natuurlijke selectie is er 
namelijk op gebaseerd dat juist díe dieren overleven, die het beste en meeste voedsel kunnen 
verwerven en het best tegen ziekten, kwalen en predatoren bestand zijn. Er is geen meelij of 
hulp voor de gebrekkigen. Hooguit soms van (sociaal levende) soortgenoten, maar zeker niet 
van de kant van predatoren. Predatoren doden vaak wreed, antropomorf gedacht, en wachten 
meestal niet met eten vóór de dood van het prooidier is ingetreden. Met zoiets had George 
Adamson destijds al grote moeite. Echter, een voldoende aantal geschikte predatoren kan veel 
‘leed’, qua honger en ziekten, onder prooidieren voorkomen. De ecoloog W.E. Howard (een 
‘animal welfarist’, geen ‘animal rightist’) schreef naar aanleiding daarvan: 
 "Vergelijk de kwaliteit van het leven van ondergeëxploiteerde dierpopulaties, zowel van wilde 
 als gedomesticeerde, met die van goed beheerde. 'Bambi-isme' kan heel wreed zijn voor 
 dierpopulaties. De recente golf van emotionaliteit rond dierenrechten heeft veel toegewijde en 
 oprechte mensen misleid wat betreft de wetten van de natuur".913 
 

                                                 
913 Howard 1990, pag. 32: “Compare the quality of life of underharvested animal populations, whether wild or 
domesticated, with those managed properly. ‘Bambi-ism’ can be very cruel to animal populations. The recent 
surge of emotionalism about animal rights has misguided many dedicated and sincere people about the laws of 
nature”.  
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6  Slotbeschouwing en perspectief 
  
6.1 Slotbeschouwing 
 Waren koniks niet in het Nederlandse natuurbeheer geïntroduceerd, dan was het 
hiervoor beschreven onderzoek er waarschijnlijk nooit gekomen. De mogelijkheid namelijk 
deze paarden van dichtbij te zien en het horen en lezen van de verschillende meningen over 
ze, hebben de omstandigheden geschapen waarin interesse in dit paard, en twijfel, konden 
ontstaan. Twijfel over de claim, betreffende herkomst en status, die op de konik rust. Deze 
twijfel, bij de schrijver van dit boek, vormde vervolgens de directe aanleiding voor het 
onderhavige onderzoek. De resultaten van het onderzoek hebben er uiteindelijk gezamenlijk 
toe geleid dat de claim, die op de konik rust, en de beeldvorming daaromheen ontkracht 
konden worden.  
 Toen dit onderzoek naar de konik al een paar jaar aan de gang was, begon er vanaf 
2003 commotie te ontstaan rond het massaal sterven van grote planteneters in de 
Oostvaardersplassen, in de nawinter. De koniks waren daar onderdeel van. Dit aspect heeft 
een nieuwe dimensie toegevoegd aan het onderhavige onderzoek, en raakte daarmee aan een 
eerder door de schrijver van dit boek uitgevoerde studie naar de oeros (Van Vuure 2005). Bij 
het onderzoek naar de konik kwamen daardoor ook vragen naar voren die betrekking hadden 
op het functioneren van dit dier in het huidige natuurbeheer. Tenslotte bleek het ook van 
belang om de beeldvorming na te gaan rond het Europese wilde paard, de Poolse konik en de 
daaraan gerelateerde toepassing van begrazing in het huidige natuurbeheer. Van de konik, en 
van het huispaard in het algemeen, is de iconische rol in de loop van de tijd nagegaan. Van de 
konik omdat hij een opvallende rol speelt in het natuurbeheer, van het huispaard omdat het 
een van de belangrijkste huisdieren was. 
  
Ter recapitulatie, worden hier in het kort de antwoorden geformuleerd op de vragen, die in 
Hoofdstuk 1 in verband met het onderzoek gesteld zijn. 
 
Vraag 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?  
Antwoord: Uit de gevonden gegevens is gebleken dat het mogelijk is om het uiterlijk en het 
leefgebied van het Europese wilde paard globaal te beschrijven.  
 Het vernieuwende in de onderzoeksresultaten betreffende vraag 1 betreft hier onder 
andere gegevens over de vachtkleur(en) van dit paard, en een aanwijzing voor de relatieve 
grootte van zijn hoeven. Meer duidelijkheid is ook verkregen over de specifieke aard van het 
leefgebied van deze paardensoort in Europa: gras- en zeggenrijke moerassen langs rivieren en 
andere wateren. Verder is nu duidelijk geworden dat Oost-Pruisen en de daaraan grenzende 
gebieden tot in de16e eeuw het laatste gebied vormden, waar dit wilde paard nog in het wild 
voorkwam. In gevangenschap hebben de laatste van deze paarden nog tot het einde van de 18e 
eeuw in de dierentuin van de familie Zamoyski, in ZO-Polen, kunnen overleven. In het begin 
van de jaren ’90 van die eeuw kwam aan hun bestaan daar een einde. De van dit tijdstip 
afwijkende claims van diverse andere auteurs zijn hiermee weerlegd (zie hiervoor § 3.3, 
voetnoot 291). Vermoedelijk zijn desinteresse bij de familie Zamoyski, gecombineerd met een 
economische crisis in Galicië, debet geweest aan de uitroeiing van dit paard. 
 
Vraag 2a:  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?  
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Antwoord: De konik is niet te beschouwen als de meest recente en meest gelijkende 
afstammeling van het Europese wilde paard. Vetulani’s beweringen hieromtrent kloppen niet. 
 Het vernieuwende in de onderzoeksresultaten betreffende vraag 2a is dat het verslag 
over het wilde paard in het boek van Brincken (1826) nu eindelijk goed geanalyseerd kon 
worden. Voorheen was dit nog niet mogelijk. Dit kon pas door het verwerven van bepaalde 
kennis over het uiterlijk van het Europese wilde paard, en het erbij betrekken van kennis over 
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Polen-Litouwen. Daarbij was ook de pas 
recentelijk meer bekend geworden eigentijdse Poolstalige kritiek op Brincken van groot 
belang. Brinckens bijdrage aan onze kennis over het wilde paard bleek als ‘nutteloos’ te 
kunnen worden gekwalificeerd. Zijn verslag heeft bovendien aanleiding gegeven tot de 
mythevorming, die uitmondde in Vetulani’s kruisingsexperimenten. 
 Ook de theorie en het fokexperiment van Vetulani zijn uitgebreider geanalyseerd dan 
tot nu toe is gebeurd. Hierdoor kon worden nagegaan waar Vetulani zijn basisgegevens 
vandaan had en hoe hij te werk ging. Op grond daarvan kon de door hem gecreëerde Poolse 
konik beter worden vergeleken met het Europese wilde paard. Dit levert een geheel ander 
beeld op van Vetulani’s activiteiten en resultaten dan vaak is en wordt gegeven. 
 
Vraag 2b:  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?  
Antwoord: Om op deze vragen antwoorden te geven, zijn de diverse cultuurhistorische 
aspecten van de mens-paard relatie nagegaan. Tot in de 16e eeuw was het Europese wilde 
paard gezocht om zijn vlees en huiden. Wat betreft de beeldvorming rond dit paard, liepen de 
meningen gedurende die eeuw sterk uiteen. Jagers beschouwden dit paard als een ‘gewild 
jachtobject’, landbouwers als een ‘nutteloos gebruiksdier’ en de adel als een ‘gewild 
verzamelobject’. De beeldvorming rond de konik was nauw verbonden met diens iconische 
rol. De konik was gedurende een groot deel van de 20e eeuw een van de iconen van Pools 
nationalisme. Vanaf 1981 werd hij ook een van de iconen van een nieuwe vorm van 
natuurbeheer in Nederland en Europa.  
 Het vernieuwende van vraag 2b is dat de beeldvorming rond de konik en de iconische 
rol van dit paard nog nooit ter discussie zijn gesteld, laat staan onderzocht. Ook door deze 
aspecten te onderzoeken, wordt een nieuwe kijk op de konik verschaft. 
 
Vraag 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.  
Antwoord: Op grond van de verkregen onderzoeksresultaten, kan gesteld worden dat de 
konik in het huidige Nederlandse natuurbeheer, qua graasgedrag en weerstandsvermogen, 
voldoet aan het gestelde doel. Qua uiterlijke kenmerken lijkt hij relatief weinig op het 
Europese wilde paard. In feite herinnert alleen de aalstreep aan dat wilde paard (zie hiervoor 
Tabel 5 en § 6.2.2). Het streven naar een volledige oernatuur in Nederland is onder de huidige 
omstandigheden niet realistisch. Een dergelijke situatie valt hooguit te benaderen. 
 Het vernieuwende in de onderzoeksresultaten betreffende vraag 3 is dat de keuze voor 
de konik, ten behoeve van het natuurbeheer, nu met meer kennis van zaken beoordeeld kan 
worden. Dit is gedaan aan de hand van de kennis, die verkregen is omtrent het uiterlijk en de 
leefwijze van het Europese wilde paard, en de uitvoering van het terugfokexperiment van 
Vetulani. Op die manier komt er meer zuiverheid in de discussie. Met het oog op mogelijke 
verdere ontwikkelingen in het natuurbeheer, worden nog bepaalde toekomstscenario’s 
besproken (zie § 6.2). 
  
6.2  Gevolgtrekkingen voor de toekomst 
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 Door de kruisingsexperimenten van Vetulani en later van de Poolse communistische 
en postcommunistische autoriteiten heeft de konik als ras kunnen overleven. Door middel van 
een rasbeschrijving 914 en door selectie kon hij van een paardenlandras915 tot een paardenras 
worden, met een stamboek waarin honderden merries en hengsten zijn opgenomen916. De 
erkenning, door de FAO, van de konik als inheems Pools huisdierras in de jaren ’80 heeft een 
belangrijke ondersteuning gevormd voor de verdere fok van dit paard. Polen bezit toch al 
weinig inheemse huisdierrassen en zodoende was deze waardering zeer welkom. Bovendien 
kan voor de konikfokkerij momenteel subsidiegeld van de Europese Unie worden 
aangetrokken, zoals dat ook in andere Europese landen voor zeldzame huisdierrassen 
mogelijk is. De toekomst van het paardenras konik als Pools cultureel erfgoed en als 
genenbron (voor diverse takken van de paardenfokkerij) is hiermee voorlopig verzekerd.  
 De konik is als Pools cultureel erfgoed zo dus gewaarborgd. Daarnaast kan het 
interessant zijn om te weten welke mogelijke ontwikkelingen er in de toekomst te verwachten 
zijn, waar het gaat om die andere rol van de konik, namelijk in het natuurbeheer. Mogelijke 
ontwikkelingen daaromtrent worden hieronder in § 6.2.1 uiteengezet. Daarna worden nog in § 
6.2.2 ontwikkelingen rond DNA-sequencing van (uitgestorven) diersoorten besproken. 
Hoewel het bij dit laatste om toekomstmuziek gaat, moeten we er rekening mee houden dat de 
ontwikkelingen op dit gebied snel kunnen verlopen. 
 
6.2.1  De konik in het natuurbeheer  
 De gebieden waar in Nederland momenteel koniks worden ingezet ten behoeve van 
het natuurbeheer zijn globaal in twee beheerstypen in te delen. In beide typen worden grote 
planteneters ingezet om een ruiger (‘robuuster’) soort natuur te verwezenlijken dan voorheen 
gebruikelijk. De manier waarop ze ingezet worden verschilt echter per type, en betreft het 
aantal dieren per hectare, de regulering van dierpopulaties en de mate van menselijke 
bemoeienis. In het eerste type wordt, door de mens, een populatiedichtheid van grote 
planteneters aangehouden van één dier per 3 à 5 ha. Dit type omvat een aantal kleine tot 
middelgrote natuurgebieden, zoals de Ennemaborgh, de Blauwe Kamer en de Millingerwaard. 
In het tweede type wordt het aan de natuur overgelaten welke omvang de dierpopulatie kan 
bereiken. Dit type is alleen te vinden in de relatief grote Oostvaardersplassen. Momenteel gaat 
het in dat laatste gebied, afgezien van de moerassen, om ongeveer één dier per 0,5 ha. In de 
gebieden van het eerste type worden overtollig geachte dieren afgevoerd en wordt ’s winters 
eventueel bijgevoerd. Bovendien kunnen soms dieren van elders ingebracht worden om inteelt 
te voorkomen. In de Oostvaardersplassen nemen de beheerders een meer afwachtende 
houding aan. In dit laatste gebied wordt ’s winters niet bijgevoerd en vindt in de nawinter een 
massale sterfte plaats van grote planteneters. In de gebieden van het eerste type moet de mens 
verder soms ingrijpen door zelf eventuele bosopslag te verwijderen om zo de openheid van 
het landschap in stand te houden. In de Oostvaardersplassen wordt bosopslag door de grote 
planteneters opgeruimd. In beide typen gebieden wordt dus op een eigen specifieke wijze 
gewerkt aan de verwezenlijking van een vorm van wildernis.  
 In de gebieden van het eerste type wordt zodanig door de mens ingegrepen, dat een 
stresssituatie vermeden wordt en de status quo van het landschap grotendeels wordt 
gehandhaafd. In de Oostvaardersplassen is een landschap ontstaan, dat noch beantwoordt aan 
het gangbare standpunt van de archeologische wetenschap noch aan het beeld dat de theorie 
van Vera (2000) oproept. Dit laatste beeld is wél te vinden in het Borkener Paradies (W-
Duitsland) of het New Forest (Z-Engeland). Naast stukken bos en grasland bevinden zich daar 

                                                 
914 Jaworski & Jaszczyńska  2004, pag. 4. 
915 Zie § 4.8, voetnoot 700. 
916 Jezierski & Jaworski 2008, pag. 219 en 220. 
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veel doornige struwelen, ontstaan als gevolg van de eeuwenlange hoge begrazingsdruk. Voor 
een dergelijk vegetatiebeeld is in de Oostvaardersplassen nog amper een aanzet te vinden. 
 In de gebieden van beide typen gaan de beheerders van die gebieden uit van een 
oernatuur die gekenmerkt wordt door een halfopen landschap. Er zijn geen natuurgebieden in 
Nederland, waar grote planteneters zijn uitgezet en waar het beheersdoel een gesloten 
boslandschap is. De aanwezigheid van grote planteneters wordt namelijk door velen 
onlosmakelijk verbonden geacht met een halfopen landschap als oernatuur. Het standpunt dat 
de Europese oernatuur er een was van gesloten bossen met wilde paarden en runderen in lage 
dichtheden doet in natuurbeheerskringen geen opgeld. Begrazingsprocessen worden nog 
steeds gezien als de belangrijkste landschapstructurerende factor. Dat de voor dit doel 
gebruikte teruggefokte diersoorten geen goede gelijkenis vertonen met hun wilde voorouder, 
lijkt dan weinig ter zake te doen. De constatering dat heckrunderen een slechte imitatie 
vormen van de oeros (Van Vuure 2005) heeft weinig afbreuk gedaan aan hun rol in het 
Europese natuurbeheer. Het wordt voldoende geacht dat deze dieren zonder problemen 
kunnen overleven in een ‘robuuste’ natuur, en daar doen waarvoor ze zijn ingezet. Net als 
voor het heckrund zou hetzelfde kunnen gaan gelden voor de konik. Ook koniks kunnen goed 
overleven in dergelijke gebieden en doen wat van hen verwacht wordt. Qua vraat, 
spijsvertering en weerstandvermogen (tegen klimaat en ziekten) voldoen ze onder de huidige 
omstandigheden goed. Het werkt, is het standpunt. Koniks en heckrunderen dienen slechts 
planten te eten. Ze hoeven niet ‘voor hun leven te rennen’ of zich anderszins tegen predatoren 
te verdedigen. Koniks kúnnen trouwens niet voluit galopperen, vanwege hun steile 
schouder917. Voor sommige beheerders komt het uiterlijk van dit dier dan ook niet op de 
eerste plaats. Men geeft prioriteit aan begrazing en stelt zich tevreden met het gerealiseerde 
landschap, dat volgens hen de oersituatie nagenoeg benadert. Anderen hebben de ambitie om 
naar een andere, meer gelijkende morfologische vervanger om te zien, of er via veredeling 
daadwerkelijk een te maken918. 
  
In de hiervoor genoemde twee typen van gebieden lijken zich momenteel bestendige situaties 
te hebben ontwikkeld. De dieraantallen hebben zich gestabiliseerd, hetzij door toedoen van de 
mens hetzij, zoals in de Oostvaarderplassen, door het natuurlijke voedselaanbod. De 
verhongering van grote planteneters in dit laatste gebied heeft de afgelopen jaren veel 
commotie onder het publiek veroorzaakt. Hoewel het totale sterftepercentage niet onnatuurlijk 
is te noemen, wordt door de beheerders inmiddels wel gewerkt aan de maatschappelijke 
acceptatie daarvan. Op basis van de door de ICMO-commissie uitgebrachte adviezen (o.a. 
ICMO2 2010) is een aantal beheersactiviteiten ontwikkeld. Een onderdeel van het tweede 
ICMO-rapport is dat de mens nóg meer de rol van een toppredator als de wolf op zich heeft 
genomen, door zwakke dieren eerder af te schieten dan voorheen. Feitelijk is zo’n (volledige) 
vervanging van de wolf door de mens een illusie. De mens selecteert op, voor hem zichtbare, 
gebreken. Wolven selecteren daarnaast ook op loopsnelheid, weerbaarheid, zicht, gehoor en 
dergelijke. Predatie door wolven houdt onder andere in dat het overgrote deel van de kalveren 
het eerste jaar niet overleeft919. Een verdere verfijning van selectie door de mens in de 
Oostvaardersplassen, bv. door jagers te paard met snelle honden, is vermoedelijk zeer 
tijdrovend en bovendien discutabel. Het op een dergelijke aanvechtbare manier doden van 
kreupele en slechtziende dieren, lijkt geen haalbare zaak. En of het publiek het massaal doden 
van veulens en kalveren (al of niet verscholen liggend) door de mens daar zou accepteren, is 
eveneens de vraag. Het inzetten van de mens als predator is overigens niet zo vreemd als het 

                                                 
917 Zie § 4.6.2, de voetnoten 680 en 681. 
918 Met dit laatste wordt gedoeld op een aangepaste versie van de exmoorpony, nagestreefd door het 
Samenwerkingsverband Exmoorpony (H. Hovens 24-8-2010, mond. med.). 
919 Peterson 1977, pag. 148 ff., Flueck 2000, Barber-Meyer et al. 2008. 
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wel lijkt. Homo sapiens is namelijk al 40.000 jaar actief in Europa, en voorlopers ervan al 
ruim 500.000 jaar. In Europa vormde het edelhert tijdens het Holoceen de belangrijkste 
(dierlijke) jachtbuit van de mens, waardoor deze laatste als een concurrent van de wolf 
beschouwd kan worden. Wat betreft het aandeel vis, schelpdieren en planten (wortels, 
vruchten) in zijn menu, leek deze jager-verzamelaar meer op de bruine beer. De mens lijkt 
dus, met zijn niet-selectieve jachtmethoden, geen unieke plaats ingenomen te hebben, maar 
inwisselbaar te zijn voor de wolf/bruine beer. Vooralsnog is nog onduidelijk of er een 
criterium qua natuurlijkheid te formuleren is voor de inzet van de mens als predator in de 
Oostvaardersplassen. Dit wat betreft de jachtdruk, selectiecriteria, de mate van 
populatieafname bij edelherten en hun uiteindelijke populatieomvang. 
 Een ander onderdeel van het ICMO-rapport is de geplande uitbreiding, via een brede 
verbindingszone, van de Oostvaardersplassen met het Horsterwold (gezamenlijk het 
‘Oostvaardersland’ genoemd). De bedoeling hiervan is gebiedsuitbreiding en, voor de 
edelherten, een aparte verbinding te creëren met de Veluwe, en nog verder met Duitsland. 
Hierdoor zal de begrazingsdruk op de vegetatie gedurende een aantal jaren verminderen, 
omdat de dieraantallen dan tijdelijk relatief lager zijn. De oppervlakte van het nieuwe 
leefgebied, en in wat mindere mate het voedselaanbod, wordt door die uitbreiding namelijk 
twee tot drie keer zo groot. Hoe de geplande verbinding met de Veluwe eruit zal zien en of die 
dan optimaal gaat functioneren, zal de toekomst leren (Koolstra et al. 2007). Voorlopig echter 
is het Plan ‘Oostvaardersland’ vanwege te veel protesten op de lange baan geschoven. Zou het 
wél uitgevoerd zijn, dan waren de dieraantallen in het Oostvaardersland na enkele jaren per 
oppervlakte-eenheid weer op hetzelfde peil als daarvóór. Dan zou wéér hetzelfde 
overbegrazingsbeeld ontstaan en zouden wederom dezelfde discussies over de wenselijkheid 
van het gevoerde beheer ontstaan, als de afgelopen jaren het geval was. Zolang er niet 
wezenlijk iets verandert, te weten een sterke populatieafname door natuurlijke regulatie, 
zullen deze discussies steeds weer terugkeren. Ook is wel voorgesteld om de populatie grote 
planteneters in korte tijd middels afschot met 75 % te verminderen920, om zo bosgroei en dus 
verandering in het landschap op gang te brengen. Ook dit verandert de situatie niet 
fundamenteel, aangezien ook dan naderhand weer overbegrazing gaat optreden. 
 Niet-wezenlijk ingrijpen in de Oostvaardersplassen betekent niet dat het huidige 
landschapsbeeld altijd zo zal blijven voortbestaan. Ook in het geval van non-interventie 
namelijk zullen er op de lange termijn toch veranderingen in diermorfologie en 
landschapsmorfologie gaan optreden. Dat dit ook voor de konik gevolgen heeft, wordt 
hieronder nader besproken. 
  
Bij het beheer van heckrunderen en koniks wordt vaak de wat vage term ‘dedomesticatie’ 
gebruikt. Hiermee wordt gesuggereerd dat de, in feite gedomesticeerde, dieren in hun nieuwe, 
natuurlijkere omgeving het omgekeerde proces van domesticatie gaan doorlopen921. Op die 
manier zouden niet alleen oorspronkelijke gedragskenmerken, maar ook oorspronkelijke 
fysieke kenmerken terugkeren. Dit moet dan onder andere een (relatief) grotere herseninhoud 
zijn. De vraag is echter in hoeverre dit in het algemeen nog mogelijk is, en zeker onder de 
huidige omstandigheden. Het huispaard is al 5500 jaar gedomesticeerd en het huisrund al 
9000 jaar. Bij de hond, een gedomesticeerde predator, is de afstand tot de wolf in de tijd nóg 
veel groter. In het geval van de hond is het voor dit dier al niet meer mogelijk om als 
zelfstandig opererende predator, onafhankelijk van de mens, goed en langdurig in de natuur te 
overleven922. De heckrunderen en koniks kunnen overleven in de natuur van de 
Oostvaardersplassen, maar in welke richting verloopt de verandering in hun gedrags- en 

                                                 
920 T.J. Vulink in het dagblad De Volkskrant (Opinie en Debat, pag. 20), van 13-4-2010. 
921 Kampf 1998, pag. 5. Keulartz 2005, pag. 3. Gamborg et al. 2010. 
922 Koene 2002, pag. 42. 
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fysieke eigenschappen eigenlijk? De dieren zijn er aangewezen op een natuurlijk 
voedselaanbod en soms barre weersomstandigheden. Dit zal zeker een evolutie op gang 
brengen, die dieren oplevert met een, onder die omstandigheden, steeds efficiëntere 
spijsvertering en temperatuurregulatie.  
 Als met dedomesticatie bij de konik bedoeld wordt dat deze uiteindelijk het 
(oorspronkelijke) wilde paard zal benaderen, zoals dat vroeger in Europa voorkwam, dan zal 
dat in de Oostvaardersplassen zó zeker niet lukken. Prooidieren als paarden, runderen en 
herten, moeten niet alleen zien om te gaan met een bepaald voedselaanbod en klimaat, maar 
moeten ook predatoren kunnen opmerken en weten te weerstaan of ontwijken. Hun zintuigen 
en bewegingsmechanisme zijn daarop afgestemd. De vorm van de Europese planteneters, 
zoals wij ze kennen, wordt dus voor een belangrijk deel bepaald door een dier als de wolf. 
Wolven reguleren niet alleen dierpopulaties (bv. die van edelherten) qua aantal, maar ze 
houden ze ook in een bepaalde fysieke vorm. De omstandigheden in de Oostvaardersplassen 
zijn echter niet die in de oorspronkelijke holocene ‘oernatuur’. Een belangrijke factor, om niet 
te zeggen een sleutelfactor, die nog ontbreekt, is de wolf.  
 Hoe belangrijk een predator is voor de ‘vormgeving’ van een prooidier, moge blijken 
uit de (vroegere) situatie op eilanden, die ver van het vasteland gelegen zijn. Dergelijke 
eilanden, bijvoorbeeld Malta, Kreta, Cyprus, Flores en Jersey zijn vooral in het Pleistoceen 
gekenmerkt geweest door een fauna die sterk afweek van die van het vasteland923. Voor een 
eiland als Spitsbergen gaat het om de huidige situatie924. Verafgelegen eilanden kunnen, 
afgezien natuurlijk van de vogels, alleen bereikt worden door de goede zwemmers onder de 
zoogdieren. Dit zijn herten, olifanten en nijlpaarden. Kleine zoogdieren kunnen er op drijfhout 
gekomen zijn. Grote predatoren hebben hier moeite mee en ontbreken dan ook op zulke 
eilanden. Dierpopulaties, die op dergelijke eilanden terechtkomen, leven daar dus zonder hun 
voormalige predator, en vaak ook met andere voedselconcurrenten (Raia & Meiri 2006). Dit 
heeft tot gevolg dat ze in een andere richting evolueren dan in hun oorspronkelijke leefgebied. 
Omdat er geen gevaar meer bestaat voor aanvallen van predatoren, hoeven grote dieren niet 
meer groot en sterk te zijn en kleine dieren niet meer klein en heimelijk levend. In het geval 
van de grotere soorten zou de beperkte hoeveelheid voedsel en een veranderde competitie een 
andere verklaring kunnen zijn. Kleinere soortgenoten kunnen dan in het voordeel zijn ten 
opzichte van grotere (Peters 1983, Raia & Meiri 2006). Olifanten en nijlpaarden verdwergen 
daardoor, maar kleine knaagdieren en insecteneters worden groter925. Verder treden onder 
andere veranderingen op in de lichaamsbouw en de voortbeweging. Ledematen worden korter 
en dikker, en botten kunnen fuseren. De herseninhoud wordt relatief geringer en soms 
verandert zelfs de stand van de ogen926. Hard kunnen lopen en het bezit van een relatief grote 
herseninhoud zijn geen vereisten meer. Als gevolg van de sterk veranderde 
leefomstandigheden en leefwijze (geïsoleerd leefgebied, geen predatoren, veranderde 
voedselconcurrentie) ontstaan er geheel nieuwe (onder)soorten. Als gevolg daarvan, maakte 
het edelhert (Cervus elaphus) van Jersey gedurende het laatste interglaciaal (Eemien) een 
grote morfologische verandering door. De aard van deze verandering, namelijk qua 

                                                 
923 Sondaar 1985, Lister 1995, Meijer 2011.   
924 De rendieren die op Spitsbergen leven vormen de kleinste rendier-ondersoort. Naast een geringe 
lichaamsgrootte, hebben ze ook relatief korte poten (Willemsen 1983). 
925 Olifantachtigen konden verdwergen tot dieren met een schofthoogte van 1 m en uit kleine zoogdieren 
ontstonden ‘reuzenvormen’, die 2 tot 3 maal zo groot werden als de uitgangsvorm. In uitzonderingsgevallen 
kunnen diersoorten die al groot waren, nóg groter worden, zoals bijvoorbeeld bij de hertensoort Cervus major op 
Kreta het geval was (Raia & Meiri 2006, pag. 1731). Naast deze soort leefden er op dat eiland gelijktijdig 
diverse andere (kleine) hertensoorten (Sondaar 1985, pag.53). Op het eiland Kodiak (Alaska) leeft de grootste 
ondersoort van de bruine beer. Deze verschijnselen worden omschreven met de term ‘eilandregel’ (Raia & Meiri 
2006). 
926 Meijer 2011, pag. 26 en 27. 
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lichaamsgrootte en geweivorm, lijkt sterk op die van de, eveneens lang geïsoleerd levende, 
huidige edelherten in het Bos van Mesola in N-Italië (Mattioli 1993, Lister 1996)927. 
 Het lijkt er dus sterk op dat predatoren mede vorm hebben gegeven aan hun 
prooidieren, ook in Europa. Dit gebeurde in een miljoenen jaren durend evolutieproces. Het is 
waarschijnlijk dat het proces, zoals zich dat destijds zonder grote predatoren op Kreta, Cyprus 
en ander eilanden afspeelde, zich ook al in de Oostvaardersplassen aan het ontwikkelen is. Dit 
gebied is klein en afgesloten, en grote predatoren ontbreken. Het is een geïsoleerd gebied, 
waar de eilandregel geldt. Het al eerder genoemde evolutieproces is hierdoor van richting 
veranderd. Weliswaar verlopen de hiervoor geschetste veranderingen langzaam, maar het 
proces is al wel in werking gezet. De hoop dat heckrunderen en koniks zullen evolueren in de 
richting van hun wilde voorouders lijkt dus ijdel. Ook zal de vegetatie zich aanpassen en 
steeds vraatresistenter worden928 929. In de Oostvaardersplassen lijkt het giftige 
jacobskruiskruid (Senecio jacobaea) daar een rol bij te gaan vervullen (Linnartz & Helmer 
2009). Als inheemse plantensoorten niet snel genoeg in die richting kunnen evolueren, nemen 
vraatresistente exoten mogelijk de gelegenheid te baat.. Zo’n proces vindt al plaats in 
bijvoorbeeld het sterk begraasde New Forest in Engeland en Killarney National Park in 
Ierland930. Zelfs als de Oostvaardersplassen verbonden gaan worden met het Horsterwold, 
blijft de eilandsituatie feitelijk in stand. Voor edelherten kan eventueel nog de verbinding met 
de Veluwe, en verder, tot stand gebracht worden, middels een kunstmatige corridor en 
ecoducten. Voor heckrunderen en koniks lijkt zoiets om veterinaire redenen (mogelijke 
overdracht van ziekten naar huisvee) uitgesloten. Zelfs al zouden deze laatste twee een veel 
groter gebied tot hun beschikking krijgen, dan nóg hebben ze hun predator nodig om weer op 
hun wilde voorouders te gaan lijken.   
 In het kader van het doorbreken van de patstelling in de ideologische strijd over de 
Oostvaardersplassen, zijn er dus twee belangrijke redenen om te overwegen experimenteel 
wolven in te zetten bij het beheer van dat gebied. Hoewel een dergelijk experiment een 
gekunsteld karakter zal hebben, vanwege de geringe omvang van het leefgebied, kan het 
niettemin interessant zijn om zo’n testcase te onderzoeken. In de eerste plaats zullen de 
aanwezige grote planteneters door de wolven in een meer oorspronkelijke fysieke vorm 
worden gebracht. Met name onder de koniks en de heckrunderen gaat selectie op 
loopvermogen, zicht, gehoor etc. sterk ingrijpen. In de tweede plaats zullen de aantallen grote 
planteneters drastisch teruggebracht worden. Daardoor krijgen bomen de kans het gebied in 
bezit te nemen. Vlier en wilg slaan dan, als pionierboomsoorten, het eerst op, later gevolgd 
door hoger opgaande boomsoorten. Omdat de oppervlakte gras daardoor afneemt, zal de 
toename van bos tevens een extra beperkende factor gaan vormen voor genoemde 
planteneters. Door de geringere hoeveelheid voedsel neemt het aantal planteneters dan nog 
sterker af en het proces van bosopslag zal daardoor nóg sterker doorzetten. De aantallen grote 

                                                 
927 De aanvankelijke grootte van het edelhert van Jersey nam in een periode van 6000 jaar af tot een zesde van de 
oorspronkelijke grootte. De kleine edelherten in het Bos van Mesola hebben eeuwenlang geïsoleerd geleefd. Ze 
vertonen in hun geweivorm een opmerkelijke gelijkenis met die van het edelhertje van Jersey. 
928 Kaji & Yajima 1992, pag. 218. Howard 1964, pag. 61. Bij Kaji & Yajima ging het om sikaherten (Cervus 
nippon) op een Japans eiland, bij Howard om de gevolgen van de introductie van edelherten in Nieuw-Zeeland. 
929 Dat de planten op het pleistocene Kreta als gevolg van de overbegrazing in toenemende mate vraatresistent 
werden, kan opgemaakt worden uit de huidige Kretenzische flora (Rackham & Moody 1996, pag. 54-57). Deze 
wordt namelijk gekenmerkt door een ongewoon hoog percentage planten (ook bomen), dat onsmakelijk of giftig 
is, doorns of stekels bezit of zich anderszins heeft gewapend tegen planteneters. 
930 Het gaat daar om de Pontische rhododendron (Rhododendron ponticum). Deze struik is giftig voor zoogdieren 
en veel insecten, en wordt door hen dus niet of nauwelijks gegeten. In het New Forest en Killarney National Park 
wordt deze exotische struik als een ernstige plaag beschouwd en men bestrijdt hem dan ook te vuur en te zwaard 
(Cross 1981, Anonymus 2001). Zonder menselijk ingrijpen zou deze struik die gebieden grotendeels hebben 
overwoekerd. In het New Forest worden jacobskruiskruid en andere schadelijk geachte plantensoorten 
stelselmatig bestreden door ze met de hand uit te trekken of met herbiciden te bespuiten (Willoughby 1996). 
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planteneters zullen bijgevolg uiteindelijk sterk in omvang teruggebracht zijn. Als de 
oppervlakte gras geminimaliseerd is, zijn ook de aantallen grauwe ganzen daardoor sterk 
afgenomen, waardoor veel minder invloed uitgeoefend wordt op de moerasvegetaties. 
Uiteindelijk zal de situatie meer in overeenstemming zijn met het beeld van het grotendeels 
beboste landschap, zoals de palynologie ons over het Midden-Holoceen heeft geleerd. 
  
Een andere mogelijkheid die, wat betreft de Oostvaardersplassen, al even aangestipt is, is het 
handhaven van het huidige beheer daar. Dit brengt een jarenlang durend afschotregime met 
zich mee en een eveneens voortdurend overbegraasde vegetatie. Ook in dat geval zal het 
gebied op de lange duur toch met bos bedekt raken. Zo’n ontwikkeling kan afgeleid worden 
uit de vegetaties van het het Eemien-interglaciale Jersey en het laat-pleistocene / vroeg-
holocene Kreta. Verder ook uit de ontwikkeling van edelhertpopulaties in predatorloze 
situaties. Toen op Jersey tijdens het Eemien het kleine edelhert leefde, was dit eiland vrijwel 
geheel bedekt met gemengd loofbos (Jones 1986). De edelherten daar hebben de bebossing 
niet blijvend kunnen tegenhouden. Ze hebben zich aan de nieuwe situatie moeten aanpassen. 
Op het laat-pleistocene en vroeg-holocene Kreta leefden diverse grote en kleine planteneters, 
zoals olifanten, nijlpaarden en zes verschillende soorten grote en kleine herten. Ondanks de 
afwezigheid van grote predatoren, was dit eiland vrijwel geheel met bossen bedekt, 
voornamelijk bestaande uit diverse soorten eiken (Quercus sp.) (Greuter 1975, Bottema 
1980). De grote planteneters hebben de bosgroei ook daar niet tegen kunnen houden. 
Botonderzoek toonde aan dat er vanwege periodieke overbevolking geregeld terugkerende 
voedseltekorten optraden. Hierdoor vond veelvuldig massale hongersterfte onder die 
planteneters plaats931. Dit verschijnsel trad ook op bij daar al lang aangepaste endemische 
soorten. Deze factor is medebepalend geweest voor de richting van de evolutie en het ontstaan 
van nieuwe soorten.  
 Hertenpopulaties in predatorloze situaties zullen na een aanvankelijke sterke toename 
in omvang uiteindelijk altijd weer afnemen (Howard 1964, Flueck 2000, Ripple & Beschta 
2012). Mogelijk is de huidige ontwikkeling in de Oostvaardersplassen te vergelijken met die 
in de vorige eeuw in Nieuw-Zeeland. In dat land leefden oorspronkelijk noch edelherten noch 
wolven. Na de introductie van edelherten ontstond ook daar overbegrazing door deze dieren. 
Howard (1964) kon er vier fasen in de opbouw en neergang van de edelhertpopulatie 
onderscheiden932. Fase 1 was die van de populatieopbouw. Fase 2 was de fase, waar ook de 
Oostvaardersplassen zich momenteel in bevinden. In die fase vond in Nieuw-Zeeland destijds 
massale sterfte plaats onder de herten als gevolg van voedselgebrek, maar namen de aantallen 
herten (nog) niet af. Vanwege de milde winters in Nieuw-Zeeland kon die fase 5 tot 10 jaar 
duren. In fase 3 begonnen de aantallen edelherten sterk af te nemen. Waarschijnlijk zou ook in 
de Oostvaardersplassen op een gegeven moment een dergelijk omslagpunt bereikt zijn. De 
aantallen edelherten laten voor 2012 en 2013 al een duidelijke afname zien, maar of die trend 
doorzet, is nog de vraag. Omdat de Oostvaardersplassen mogelijk uitgebreid gaan worden, zal 
dat omslagpunt later in de tijd komen te liggen dan in het huidige gebied het geval zou zijn. 
Nadat het omslagpunt in het nieuw te creëren Oostvaardersland bereikt is, zullen de 
dieraantallen blijvend afnemen en kan de bebossing vervolgens definitief doorzetten.  
 In hoeverre ziekteverwekkers en parasieten een rol (kunnen) spelen bij het beteugelen 
van een explosief gegroeide populatie grote planteneters, is moeilijk te zeggen. Dit hangt sterk 
af van de diersoort en de beschikbaarheid van voedsel. Hoe groter de populatiedichtheid van 
planteneters is, hoe groter het besmettingsgevaar van en de bevattelijkheid voor ziekten en 
parasieten worden. Van de 17e tot in de 20e eeuw heeft de runderpest, veroorzaakt door een 
virus, als primaire doodsoorzaak grote ravages aangericht onder Europese en Afrikaanse 
                                                 
931 Sondaar 1985, pag. 52. 
932 Howard 1964, pag. 61. 
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gedomesticeerde en wilde runderen (InterAfrican Bureau for Animal Resources 2010). 
Ziekten, of parasieten, kunnen ook vaak optreden als secundaire doodsoorzaak, en bepalen 
dan mede het sterftepercentage. De primitieve verwilderde schapen op het eiland Soay 
(Engeland) maken vanwege voedselgebrek ongeveer om de drie jaar populatiecrashes door. 
Daarbij vormen ingewandsnematoden een belangrijke secundaire doodsoorzaak (Gulland et 
al. 1993). Ook bij veel andere hoefdiersoorten zijn dergelijke effecten van parasieten bekend 
(Kutz et al. 2012). 
  
Het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen en de discussies daarover roepen de vraag op of 
het eigenlijk nog wel mogelijk is om in Nederland een oernatuur te verwezenlijken. Projecten 
als het verbinden van de Oostvaardersplassen met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en 
het Plan Ooievaar wekken de indruk dat het mogelijk is om in Nederland een landschap, met 
bijbehorende fauna, terug te krijgen zoals dat in het Mesolithicum aanwezig was. De EHS is 
bedoeld om verloren gegane verbindingen tussen natuurgebieden te herstellen. Het Plan 
Ooievaar was bedoeld om een nieuwe structuur voor het rivierengebied te creëren, door meer 
‘rivierkundige en natuurlijke processen’ te bevorderen (De Bruin et al. 1987). Als de geplande 
EHS uiteindelijk gerealiseerd is, zal zij uit een landelijk netwerk van vaak betrekkelijk kleine 
gebieden bestaan, verbonden door relatief smalle verbindingszones. Gesteld dat het gebied 
van de gerealiseerde EHS vrijwel volledig bebost was, zoals dat ook in de oorspronkelijke 
(mesolithische) situatie was, dan waren de aantallen grote planteneters er relatief gering. 
Wolven en beren zouden zich in zo’n situatie eerder en liever vergrijpen aan de vele 
landbouwhuisdieren, dan moeite doen om hun natuurlijke prooidieren te vinden. De 
aanwezigheid van effectief opererende wolvenroedels binnen het EHS-gebied lijkt dan ook 
denkbeeldig. Voor een volledig ecosysteem moet het gebied zowel in de lengte als de breedte 
zeer groot zijn. Om een voorbeeld te geven, het natuurreservaat Wood Buffalo National Park 
(Centraal-Canada) is iets groter dan Nederland, maar zelfs daar vindt nog uitwisseling plaats 
van bizons, herten, wolven en beren met naburige gebieden933.  
 Bij lezing van het Plan Ooievaar kan makkelijk de indruk ontstaan dat het landschap 
van de grote rivieren omgevormd zou worden tot de oorspronkelijke natuurlijke situatie. Er 
werd gesproken over het ontstaan van ‘verschillende types oerwoud’ en ooibossen, de 
terugkeer van bevers, elanden en bijzondere vogelsoorten, en er zou meer natuurlijke 
begrazing zijn, met heckrunderen à la de Oostvaardersplassen. Een echt oorspronkelijk 
landschap kan echter alleen ontstaan als in het rivierengebied de bandijken, de kribben en de 
stuwen zouden worden verwijderd. Dat dergelijke ingrepen niet uitgevoerd gaan worden, laat 
zich raden. Zouden ze uitgevoerd zijn, dan konden deze rivieren weer vrij stromen en 
grootschalig overstromen. Alleen op die manier kunnen weer de vroegere grote 
rivierbegeleidende zeggemoerassen ontstaan en de vele ondiepten in rivieren. Het zijn 
waarschijnlijk met name deze zeggemoerassen geweest, die het (voorkeurs)biotoop van het 
Europese wilde paard hebben gevormd. Omdat dit een zeldzame diersoort was en dergelijke 
moerassen zeer lokaal voorkwamen, waren voor een levensvatbare populatie van deze dieren 
zeer grote gebieden nodig.  
 Het streven naar grootschalige oernatuur in Nederland zal onder de huidige 
omstandigheden uiteindelijk dus steeds een gebrekkige oersituatie opleveren. Het zal sowieso 
niet de ‘oertijd’ van het Mesolithicum worden, omdat boomsoorten als beuk en haagbeuk toen 
nog niet in Nederland groeiden. Dit neemt niet weg, dat er plaatselijk toch landschapsbeelden 
kunnen ontstaan, welke ruwweg lijken op die uit het Mesolithicum. Die kunnen mensen het 
gevoel en de voldoening geven zich in een oorspronkelijke wildernis te wanen. De toekomst 

                                                 
933 Wood Buffalo National Park (oppervlakte: 45.000 km2) is een compleet en oorspronkelijk ecosysteem. Het 
bestaat uit (hoofdzakelijk) bossen en moerassen. Er leven ± 5000 bizons, en de dichtheid aan elanden is er 
ongeveer 1 per 1000 ha (R. Kindopp, Wood Buffalo National Park, 2012, in litt.).     
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zal leren in welke mate en waar het nog verder mogelijk is de oorspronkelijke situatie zo veel 
mogelijk te benaderen. 
 
6.2.2  Andere mogelijke vervangers van het Europese wilde paard 
 Het feit dat de Poolse konik uiterlijk niet goed lijkt op het Europese wilde paard, doet 
de vraag rijzen of er misschien andere paardenrassen zijn die meer gelijkenis vertonen. Niet 
alleen in de Middeleeuwen was er geregeld sprake van ‘wilde’ paarden, maar ook 
tegenwoordig doen dergelijke vermeldingen in Europa nog steeds de ronde. Buiten Europa 
zijn er in Australië de wild levende ‘brumbies’ en in Noord-Amerika de ‘mustangs’934. In 
Siberië zijn er de halfwild gehouden Jakoetische paarden, een gebruikspaard dat goed 
aangepast is aan de extreme koude daar. Dit kleine paard vertoont diverse vachtkleuren en 
heeft lange hangende manen. Het wordt momenteel als ecologische vervanger van het wilde 
paard ingezet in het project Pleistocene Park bij de plaats Tscherski, in de toendra van de 
deelrepubliek Jakoetië. In dit natuurreservaat zijn dieren als bizon, rendier, eland, het 
Jakoetische paard en de muskusos in het kader van rewilding uitgezet, om middels begrazing 
de oorspronkelijke vegetatie van de mammoetsteppe terug te krijgen. Wolf en beer hoefden 
niet van ver gehaald te worden, omdat ze daar al aanwezig zijn. Dieren als de Siberische tijger 
en de yak staan op de nominatie om uitgezet te worden (Zimov 2005)935.  
 Ook in Europa zijn er nog enkele streken, waar verwilderde paarden voorkomen. 
Afgezien van de koniks en de “wilde paarden” van Dülmen, is er bijvoorbeeld in de 
Baskische Pyreneeën de pottok, een oud lokaal ras. Dit zijn deels halfwild gehouden paarden, 
die vaak onder barre weersomstandigheden in het gebergte leven. Hoewel ze onder deze 
omstandigheden kunnen overleven, hebben ze uiterlijk weinig overeenkomst met het 
Europese wilde paard. Ze vertonen allerlei vachtkleuren, hebben lange hangende manen en 
zijn goed als gebruiksdier in te zetten. In Portugal is de sorraia te vinden. Dit paardenras kreeg 
pas in 1920 buiten Portugal meer bekendheid. Destijds waren het halfwild levende paarden, 
maar tegenwoordig worden ze ook als rijdier gebruikt. Hun vachtkleur is lichtgrijs tot 
grijsbruin, ze hebben een donkere aalstreep en soms dwarsstrepen op de poten. Ze hebben 
relatief lange poten en een lange smalle kop, convex in profiel.    
 Op diverse plaatsen in Engeland komen halfwild levende paardenrassen voor. Over 
één daarvan wordt in de literatuur geregeld melding gemaakt, als het gaat om de gelijkenis 
met het oorspronkelijke wilde paard van Europa. Dat paard is de exmoorpony936. De claim 
van veel Britten, dat de exmoorpony een zeer oud paardentype vormt, gaat onder andere terug 
op de vermelding van “wilde paarden” in Exmoor in 1086 in het Domesday Book937. In § 
2.5.1 is al uiteengezet dat het hierbij om halfwild gehouden huispaarden (merries) ging. 
Archeozoölogisch onderzoek heeft geen aanwijzing opgeleverd dat het wilde paard na het 
Mesolithicum in Engeland heeft kunnen overleven. Toch gaan Speed & Speed (1977) en 
Baker (1993) ervan uit dat dit het geval is geweest. Dit oorspronkelijke Engelse “wilde paard” 

                                                 
934 De ‘tarpans’ die door Hegardt uit mustangs zouden zijn teruggefokt (Ryan 2002; zie ook § 4.8, voetnoot 714) 
 kunnen, net als de Poolse konik en het heckpaard, niet als geslaagde creaties beschouwd worden. 
935 Zie ook de website Pleistocene Park: http://www.pleistocenepark.ru/en/photo/145/. 
936 Dit paardenras leeft momenteel onder andere halfwild in Exmoor, gelegen in de graafschappen Somerset en 
Devon (Zuid-Engeland). Tot 1818 was dit gebied koninklijk bezit. In dat jaar werden de paarden die er leefden 
verkocht. De laatste beheerder (Thomas Dyke Ackland III) behield er zelf een aantal, volgens sommigen vier 
hengsten en enkele merries, volgens anderen 20 in totaal (Baker 1993, pag. 76). Deze gingen de ‘Ackland herd’ 
vormen.  In de loop van de 19e eeuw groeide hun aantal tot enkele honderden aan, maar als gevolg van 
verwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft deze kudde sterk aan omvang ingeboet. De 12 pony’s, die 
in 1945 nog van de Ackland herd restten, werden later aangevuld met Exmoor pony’s van elders, en met 
afstammelingen van exmoorpony’s, die gedurende de 19e en 20e eeuw vanuit de Ackland herd verkocht waren. 
In 1948 waren er al weer ongeveer 50 Exmoor pony’s (Baker 1993, pag. 85).  
937 Darby & Welldon Finn 1967, pag. 285. 
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wordt ‘British Hill Pony’ genoemd. Het werd verondersteld in afgelegen berggebieden in 
Engeland te hebben overleefd. Speed & Speed (1977) hebben door middel van onderzoek aan 
middenvoetsbeenderen gemeend aan te kunnen tonen dat de huidige exmoorpony een 
opvallende gelijkenis vertoont met laat-pleistocene paarden uit Engeland en Alaska. Bij dat 
onderzoek waren echter maar enkele botten betrokken. Zelfs bij beschikbaarheid van meer 
botten zou een dergelijk onderzoek al moeilijk zijn geweest, aangezien de variabiliteit in de 
botten van paardachtigen gering is938. Baker, in haar lyrische beschrijving van de 
exmoorpony, gaat er onder andere op basis van het onderzoek van Speed & Speed toch vanuit 
dat de exmoorpony’s werkelijk de laatste British Hill Pony’s zijn:  
 “Aangezien een meer overtuigende verklaring ontbreekt, meen ik dat we op Exmoor een 
 zoölogische schat bezitten, het laatste restant van de oorspronkelijke British Hill Pony”.939  
Deze formulering doet sterk denken aan al eerder gehoorde meningen over andere paarden. 
De Duitsers hadden het namelijk in die trant over hun heckpaarden, en de Polen benadrukten 
op die manier het oorspronkelijke karakter van hun koniks.  
 Hoewel de exmoorpony niet beschouwd kan worden als het Europese wilde paard of 
een zeer recente afstammeling daarvan, bezit dit ras toch een aantal opvallende kenmerken, 
die aan de wilde voorouder doen denken. Zo is er de vachtkleur, die varieert van grijsbruin tot 
donkerbruin940, gecombineerd met zwarte manen en staart, en het voorkomen van het 
pangaré-gen941. De schofthoogte bij de hengsten varieert van 119 tot 130 cm en bij de merries 
van 117 tot 127 cm942. Hiermee benadert de schofthoogte van de exmoorpony die van het 
Europese wilde paard. Ook valt bij individuele exmoorpony’s op dat ze een relatief grote kop 
bezitten. Verder lijken exmoors wat schuwer te zijn dan bijvoorbeeld koniks, en houden ze 
meer afstand tot publiek943. Ze zijn evenwel makkelijk tot rijdier te maken. Ze hebben geen 
steile schouder944. Verder hebben exmoors ’s winters een dikke vacht en worden ze al 
eeuwenlang in halfwilde staat gehouden. Hierdoor heeft, qua fysieke gesteldheid, een 
bepaalde selectie op ‘overleven in het wild’ plaatsgevonden. Exmoorpony’s worden ook in 
koudere klimaten dan dat van Engeland gefokt, namelijk in Canada en Polen. Een ander 
kenmerk betreft de aalstreep. De Engelse Exmoor Pony Society beschouwt de aalstreep als 
een ongewenst kenmerk voor dit paardenras945. Ondanks dat is in Nederland bij sommige 
                                                 
938 Cieslak et al. 2010, pag. 1. 
939 Baker 1993, pag. 103: “In the absence of a more convincing explanation, I believe we have on Exmoor a 
zoological treasure, the last remnant of the original British Hill Pony”. 
940 In 1805, 1807 en 1808 werden er onder de toenmalige exmoorpony’s nog verschillende kleuren vermeld, 
zoals “black, bay, dun, grey, chestnut, piebald” (“zwart, roodbruin, grijsbruin, grijs, kastanjekleurig, gevlekt”) 
(Baker 1993, pag. 73). Het lijkt er dus op dat T.D. Ackland III in 1818 bij zijn keuze een bepaalde selectie naar 
kleur heeft gemaakt. Echter ook later komen er nog enkele zeer lichte (bijna witte) exemplaren onder de 
exmoorpony’s voor (Baker 1993, pag. 50). De huidige, door de Exmoor Pony Society gehanteerde 
rasbeschrijving (‘The Breed Standard’), ten behoeve van het stamboek, sluit dergelijke afwijkend gekleurde 
exemplaren uit. De Breed Standard omschrijft de vachtkleur van de exmoorpony als “bay, brown or dun, with 
black points” (“roodbruin, bruin of grijsbruin, met zwarte spikkels”). 
941 Het pangaré-gen kleurt de snuit licht (‘meelsnuit’), evenals de buikzijde en de oogranden ( Sponenberg 2009, 
pag. 33). Dit gen komt onder andere ook bij het przewalskipaard en de onager voor en wordt dus beschouwd als 
een wildkenmerk. 
942 Dit zijn de maten, zoals ze in de Breed Standard van de Exmoor Pony Society zijn vastgelegd 
(www.exmoorponysociety.org.uk). 
943 Baker et al. 1998, pag. 313: “Untamed Exmoor ponies rarely approach humans and do not gather in car parks 
and along road sides like some of the other breeds, such as the New Forest pony” (“Ongetemde exmoorpony’s 
benaderen zelden mensen en scholen niet samen op parkeerplaatsen en in wegbermen zoals sommige andere 
rassen, bijvoorbeeld de newforestpony”). 
944 Volgens Straßer (2007, pag. 68) zouden deze paarden een gemiddelde stand van de schouder hebben van 480. 
Zie ook § 4.6.2, voetnoot 680. 
945 Peter Dean (voormalig voorzitter van de Exmoor Pony Society) 13-05-2010, in litt.: “The Exmoor……should 
show no eel stripe” (“De exmoor……behoort geen aalstreep te hebben”). Volgens Sue Baker kan alleen een 
zwarte rugstreep als een echte aalstreep beschouwd worden (H. Hovens 1-12-2013, in litt.). 
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exmoorpony’s een aalstreep zichtbaar946. Kennelijk zit dit kenmerk dus wel in de populatie, 
maar komt het sporadisch voor en valt het bovendien mogelijk niet zo op.  
 Hoewel de exmoorpony dus diverse opvallende oorspronkelijke wildkenmerken 
vertoont, hoeft dat nog geen reden te zijn om hem als het uitgestorven Europese wilde paard 
te beschouwen, zoals Hovens & Kerkdijk-Otten (2012) doen. Deze auteurs beschouwen de 
exmoorpony als de ‘oerpony’. Ze gaan er op basis van bepaalde laat-pleistocene 
grottekeningen vanuit dat paarden uit die tijd, en ook het holocene Europese wilde paard, 
hangende manen had. De exmoorpony heeft hangende manen. Guthrie (2005) toonde al 
ondubbelzinnig aan dat laat-pleistocene paarden staande manen hadden (zie ook § 2.5.5: 
‘Manen’). Volgens de genoemde auteurs zou een ander argument voor de exmoorpony als 
‘oerpony’ te vinden zijn in de publicatie van Cieslak et al. (2010). Exmoorpony’s bezitten o.a. 
mitochondriaal DNA van haplotypen, die al in laat-pleistocene en midden-holocene paarden 
aanwezig waren. Dit geldt trouwens ook voor andere paardenrassen. Het overgrote deel van 
de door Cieslak et al. bij verdwenen en nog bestaande paarden(rassen) gevonden haplotypen 
is alleen bekend uit de periode van na de domesticatie van het paard. Bovendien is 
mitochondriaal DNA niet bepalend voor het uiterlijk van een dier. Wil men het verlangen naar 
‘oerdieren’, zoals dat al genoemd is in § 4.8, meer concretiseren, dan dient dit gebaseerd te 
zijn op degelijke wetenschappelijke argumenten. Anders blijft het steken in onbestemde, 
romantische redeneringen, zoals we dat ook zagen bij het ontstaan van de Poolse konik en het 
heckpaard.  
 Om de exmoorpony nóg meer op zijn wilde voorouder te doen lijken, voert het in 
Nederland gevestigde Samenwerkingsverband Exmoorpony in Nederland en Vlaanderen een 
fokbeleid waarbij natuurlijke selectie zoveel mogelijk wordt nagebootst947. Daarbij wordt een 
eigen stamboek gehanteerd. Met het oog hierop wordt niet alleen op de al hiervoor genoemde 
kenmerken geselecteerd. Ook let men op eigenschappen als schuw gedrag en resistentie tegen 
bijvoorbeeld (erfelijk) staart- en maneneczeem. Dieren die niet aan de vereiste kenmerken 
voldoen, en daarnaast dieren die medische verzorging behoeven, worden uitgesloten van 
verdere fok.  
 
6.2.3  Ontwikkelingen rond DNA-onderzoek 
 In § 4.7 werd al aandacht besteed aan DNA-onderzoek met betrekking tot de plaatsing 
van de konik ten opzichte van andere paardenrassen en het przewalskipaard. Dergelijk 
onderzoek vindt nog steeds plaats (o.a. McCue et al. 2012), en wordt gedaan aan de hand van 
het analyseren van de opeenvolging van nucleotiden in het DNA (‘DNA sequencing’). In 
2007 werd het volledige genoom van het huispaard gesequencet, en in een lopend onderzoek 
wordt momenteel vastgesteld welk gen in dat genoom voor welk kenmerk codeert. In 2013 
werd het volledige genoom van een paard gesequencet, dat tussen 780.000 en 560.000 jaar 
geleden in Alaska leefde (Orlando et al. 2013).  
 Nieuwe technieken bieden de mogelijkheid delen van het DNA en zelfs hele 
chromosomen synthetisch na te maken. Dit laatste is Gibson et al. (2010) bij een eenvoudig 
organisme al gelukt. Bij de bacterie Mycoplasma mycoides werd het celkern-DNA verwijderd 
en vervangen door identiek synthetisch DNA, waarna deze bacterie gewoon verder kon leven 
en zich vermeerderen. Dit resultaat biedt ook perspectief voor het sequencen en synthetiseren 
van DNA van uitgestorven diersoorten en het mogelijk opnieuw creëren daarvan. Op die 
manier kan ook fossiel DNA verkregen worden van diersoorten, die weliswaar nog leven, 
maar een geringe populatiegrootte hebben. Zij vertonen een hoge mate van inteelt en lopen 
zodoende als soort gevaar. Dit is bijvoorbeeld bij de wisent het geval. Uit botmateriaal van 
wisenten, dat bij archeologische opgravingen is gevonden, zou op die manier DNA gewonnen 
                                                 
946 Hovens 2009, pag. 17, en de foto in dat artikel op pag. 18. 
947 H. Hovens, 24-08-2010, pers. med. 
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en geanalyseerd kunnen worden. Door middel van kloning of andere technieken kunnen dan 
meer individuen met gevarieerde genen ontstaan. Door op die manier meer wisent-haplotypen 
te creëren en in te kruisen, kan verdergaande inteelt voorkomen worden. Zo kan de wisent dan 
als soort in een genetisch gezonde populatie blijven voortbestaan.  
 Voor diverse uitgestorven diersoorten wordt het opnieuw verkrijgen ervan op basis 
van DNA-sequencing overwogen. Bijvoorbeeld van de mammoet en de trekduif (Ectopistes 
migratorius)948. In het geval van de oeros (Bos primigenius) wordt momenteel in enkele 
Europese landen gewerkt aan het opnieuw creëren daarvan949. Polen beschikt over veel 
botmateriaal van vaak nog middeleeuwse oerossen, waarvan het DNA goed te analyseren is. 
Mocht zulk onderzoek in het geval van de oeros het beoogde resultaat opleveren, dan dient 
zich de mogelijkheid aan om dat ook met het Europese wilde paard te proberen. Gezien het 
feit dat deze paarden nog tot in de 16e eeuw in de Grote Wildernis en de aangrenzende 
gebieden in het wild voorkwamen, moet dat gebied nog botmateriaal van dit dier op kunnen 
leveren. Hieruit kan dan mogelijk DNA gehaald worden dat geschikt is om te analyseren. 
Daarvoor zal eerst in het algemeen moeten worden vastgesteld wat precies de genetische 
verschillen zijn tussen het DNA van die Europese ondersoort en het DNA van het 
gedomesticeerde paard. Mogelijk komt een aantal mitochondriale haplotypen van het 
Europese wilde paard overeen met haplotypen van het gedomesticeerde paard. Dit gaat 
namelijk ook op voor gedomesticeerde paarden en pleistocene paarden (Cieslak et al. 2010). 
Mocht nu blijken dat het Europese wilde paard een aantal mitochondriale haplotypen deelde 
met het gedomesticeerde paard, dan hoeft ‘alleen’ het celkern-DNA nog gesynthetiseerd en in 
een cel ingebracht te worden, om het Europese wilde paard opnieuw te kunnen creëren. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
948 Zie de website van  Revive and Restore in Boston (VS): http://rare.longnow.org/projects.html. 
949 Onder andere door Słomski et al. (2010) in Polen, en Gravlund et al. (2012) in Denemarken. In Engeland 
werd het complete mitochondriaal DNA van een oeros gesequenced door Edwards et al. (2010), in Italië door 
Lari et al. (2011) en in Polen door Zeyland et al. (2013). 
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Appendix 
 
Geraadpleegde archieven 
 
Archiwum Tadeusza Vetulaniego (persoonlijk archief van Tadeusz Vetulani; aanwezig in 
 Poznań, Polen). 
Archiwum Państwowe w Lublinie (Staatsarchief voor de provincie Lublin; gevestigd in 
 Lublin, Polen). 
Archiwum Główne Akt Dawnych (Hoofdarchief van Oude Akten; gevestigd in Warschau, 
 Polen) 
Zakład Starych Druków, Biblioteka Narodowa (Nationale Bibliotheek, Afdeling Oude 
 Drukken; gevestigd in Warschau, Polen). 
Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas (Nationaal Historisch Archief van Litouwen; gevestigd 
 in Vilnius, Litouwen). 
Hermitage (Staatsmuseum; gevestigd in St. Petersburg, Rusland). 
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (Staatsarchief, met name betreffende 
 Brandenburg en Pruisen; gevestigd in Berlijn, Duitsland). 
Museum für Vor- und Frühgeschichte (gevestigd in Berlijn, Duitsland). 
Naturhistorisches Museum Schloss Bertholdsburg (gevestigd in Schleusingen, Duitsland). 
Museum Kleines Schloß (gevestigd in Blankenburg, Duitsland). 
Kulturzentrum Ostpreussen (archief en museum voor het voormalige Oost-Pruisen; gevestigd 
 in Ellingen, Duitsland). 
Österreichische Nationalbibliothek (gevestigd in Wenen, Oostenrijk). 
Rare Book and Manuscript Library (afdeling van de Universiteit van Pennsylvania, 
 Philadelphia, Verenigde Staten). 
Nieuw Land Erfgoedcentrum (museum, archief en studiecentrum; gevestigd in Lelystad, 
 Nederland). 
 
Geïnterviewden 
 
Zygmunt Vetulani (beheerder van het Archiwum Tadeusza Vetulaniego, hoogleraar aan de 
 Adam Mickiewicz Universiteit, Faculteit Wiskunde en Informatica, Poznań, Polen).                
Tadeusz Jezierski (hoogleraar aan het Instituut voor Genetica en Dierfokkerij en hoofd van de 
 Afdeling Diergedrag, Jastrzębiec, Polen) 
Grzegorz Cholewiński (hoofd Instituut voor de Paardenfokkerij van de August Cieszkowski 
 Landbouwuniversiteit, Poznań, Polen) 
Ryszard Słomski (hoogleraar aan de August Cieszkowski Landbouwuniversiteit en hoofd 
 van het Departement voor Biochemie en Biotechnologie, Poznań, Polen) 
Gerben Poortinga (oprichter van Stichting De Tarpan, bioloog, econoom, schrijver, 
 ondernemer) 
Hans Hovens (bioloog, fokker van exmoorpony’s) 
Leendert Louwe Kooijmans (emeritus hoogleraar Prehistorie, Universiteit Leiden) 
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Band 40: 81-204. Archäologisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern. Lübsdorf. 
Benecke, N. (2005). The holocene distribution of European bison – the archaeozoological record.  
Munibe (Antropologia – Arkeologia) 57: 421-428. 
Benecke, N. (2006a). Late prehistoric exploitation of horses in Central Germany and 
neighboring areas: the archaeozoological record. In: Horses and humans : the evolution of human-
equine relationships: 195-208. S. L. Olsen (ed.), BAR international series 1560. Oxford: 
Archaeopress. 
Benecke, N. (2006b). On the beginning of horse husbandry in the southern Balkan Peninsula  
the horse bones from Kırklareli-Kanlıgeçit (Turkish Thrace). In: Equids in Time and Space.  
9th ICAZ Conference, Durham 2002. M. Mashkour (ed.): 92-100. Oxford : Oxbow Books. 
Bennett, K.D., Simonson, W.D. & Peglar, S.M. (1990). Fire and man in Post-Glacial woodlands of 
Eastern England. Journal of Archaeological Science 17: 635-642. 
Berendse, F. (2011). Natuur in Nederland. KNNV uitgeverij, Zeist. 
Bernatowicz, T. (2009). Alba. Od renesansowej willi do kompozycji krajobrazowej. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warszawa. 
Berriot, C. (1969). Le cheval de Camargue. Thèse présentée à la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Lyon. Imprimerie BOSC Frères, Lyon. 
Beschta, R.L., Ripple, W.J. (2008). Wolves, trophic cascades, and rivers in the Olympic National 
Park, USA. Ecohydrology 1: 118-130. 
Beschta, R.L., Ripple, W.J. (2010). Recovering riparian plant communities with wolves in Northern 
Yellowstone, U.S.A. Restoration Ecology 18(3): 380-389. 
Bethge, P. (2001). Serengeti hinter den Deichen. Der Spiegel 32: 154-156. 
Beusekom, F. van (1998). Metaforen voor de wildernis: een nieuwe bosmythe. De Levende Natuur 
99(2): 79-81. 
Biezais, H. (1985). Die Baltische Ikonographie. Iconography of Religions. Section XIX: Ancient 
Europe. Fascicle eight: 1-7. 
Bignon, O. & Eisenmann, V. (2006). Western European Late Glacial horse diversity and its 
ecological implications. In: Equids in Time and Space. 9th ICAZ Conference, Durham 2002. 
M. Mashkour (ed.): 161-171. Oxford : Oxbow Books. 
Bijlsma, R.G. (2008). Broedvogels van de buitenkaadse Oostvaardersplassen in 1997, 2002, 2007. A 
& W-rapport 1051. Altenburg & Wymenga, Veenwouden. 
Bink, F.A., Groenendijk, D. & Brugge, B. (2010). Ruimte voor insecten: een nieuwe visie op 
insectenbescherming. KNNV, Zeist. 
Blake, S. (2002). Forest buffalo prefer clearings to closed-canopy forest in the primary 
forest of northern Congo. Oryx Vol 36(1):81-86. 
Bobiec, A. (2007). The influence of gaps on tree regeneration: a case study of the mixed lime-
hornbeam (Tilio-Carpinetum Tracz. 1962) communities in the Białowieża Primeval Forest. Polish 
Journal of Ecology 55(3): 441-455. 
Bobiec, A., Jaszcz, E. & Wojtunik, K. (2011a). Oak (Quercus robur L.) regeneration as a response to 
natural dynamics of stands in European hemiboreal zone. European Journal of Forest Research 130: 
785-797. 
Bobiec, A., Kuijper, D.P.J., Niklasson, M., Romankiewicz, A. & Solecka, K. (2011b). Oak 
(Quercus robur L.) regeneration in early successional woodlands grazed by wild ungulates in the 
absence of livestock. Forest Ecology and Management 262(5): 780-790. 
Bock, F.S. (1784). Versuch einer wirtschaftlichen Naturgeschichte von dem Königreich Ost- und 
Westpreussen. Band 4: Band, welcher die inländischen Säugethiere, Vögel, Amphibien und Fische 
beschreibet. Dessau. 
Boddaert, P. (1785). Elenchus animalium. Vol I: Sistens quadrupedia huc usque nota eorumque 
varietates. C.R. Hake, Rotterodami. 
Boersema, J.J. (1997). Thora en Stoa over mens en natuur: een bijdrage aan het milieudebat over 
duurzaamheid en kwaliteit. Baarn, Callenbach. 



 265

Boeskorov, G. G. (2006). Arctic Siberia: refuge of the mammoth fauna in the Holocene. Quaternary 
International 142-143: 119-123. 
Boessneck, J. (1988). Die Tierwelt des Alten Ägypten: untersucht anhand kulturgeschichtlicher und 
zoologischer Quellen. C.H. Beck München. 
Bökönyi, S. (1978). The earliest waves of domestic horses in East Europe. Journal of Indo-European 
Studies 6(1-2): 17-78. 
Bogucki, P. (2008). Animal exploitation by the Brześć Kujawski Group in the Brześć Kujawski and 
Osłonki Region. In: R. Grygiel (ed.). The Neolithic and Early Bronze Age in the Brześć Kujawski and 
Osłonki Region. Volume II/3: 1581-1704. Łódź, Konrad Jażdżewski Foundation for Archaeological 
Research / Museum of Archaeology and Ethnography. 
Boitard, P. (1827). Traité des prairies naturelles et artificielles, contenant la culture, la description et 
l'histoire de tous les végétaux propres à fournir des fourrages, avec la figure dessinée et coloriée 
d'après nature de toutes les espèces appartenant à la classe des graminées. Paris. Rousselon et Jacquin 
Fréres. 
Bołdyrew, A. (2005). Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce XVI wieku. Wydawnictwo Neriton. 
Boockmann, H. (1993). Ostpreußen und Westpreußen. Deutsche Geschichte im Osten Europas. 
Siedler Verlag. 

Borowski, S. & Kossak, S.  (1972): The natural food preferences of the European bison in seasons 
free of snow cover. Acta Theriologica 17: 151 - 169.                                                 

Borowski, S. & Vuure, T. van  (1974): Impact of bark peeling on growth height in oak and ash. 
Sylwan 118(2): 30 - 36.                                                                                                                             
Botero, G. (1596). Le relationi universali, divise in IV parti. Venetia. 
Bottema, S. (1980). Palynological investigations on Crete. Review of Palaeobotany and Palynology 
31: 193-217. 
Bottema, S. (1998). Een archeologische reactie. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 70: 105-107. 
Bouman, I. (1989). Het toendra-paard uit de vrieskist van Siberië. Przewalskipaard 35: 12-26. 
Brännlund, R., Johansson, M., Karlsson, J. & Sjöström, M. (2010). Beware of the wolf. Is animal 
fear affecting willingness to pay for conservation of large carnivores? CERE Working Paper, 2010:9. 
Department of Economics, Umeå Universitet. Umeå, Sweden. 
Bredenkamp, G.J., Spada, F. & Kazmierczak, E. (2002). On the origin of northern and southern 
hemisphere grasslands. Plant Ecology 163: 209-229. 
Breman, E., Gillson, L. & Willis, K. (2011). How fire and climate shaped grass-dominated 
vegetation and forest mosaics in northern South Africa during past millennia. The Holocene 22(12): 
1427-1439. 
Bremen, A. von & Laurent, J.C.M. (1893). Adams von Bremen Hamburgische Kirchengeschichte. 
Leipzig. Verlag der Dyk’schen Buchhandlung. 
Brincken, J. (1826). Mémoire descriptif sur la forêt impériale de Białowieża en Lithuanie. 
Glücksberg, Varsovie. 
Brinkkemper, O., Drenth, E. & Zeiler J.T. (2010). De voedseleconomie van de Vlaardingen-cultuur 
in Nederland – een algemeen overzicht. Westerheem, Special 2010: Vlaardingen-cultuur: 26-51. 
Brockmann-Jerosch, H. (1919). Baumgrenze und Klimacharacter. Beiträge zur geobotanischen 
Landesaufnahme der Schweiz. Zürich. Heft 6. 
Bronk Ramsey, C., Higham, T.H.F., Owen, D.C., Pike, A.W.G. & Hedges, R.E.M. (2012). 
Radiocarbon dates from the Oxford AMS system. Archaeometry Datelist 31, Archaeometry 44(3): 1-
149. 
Bruin, D. de, Hamhuis, D., Nieuwenhuijze, L. van, Overmars, W., Sijmons, D. & Vera, F.W.M. 
(1987). Ooievaar – De toekomst van het rivierengebied. Stichting Gelderse Milieufederatie, Arnhem. 
Buczek, K. (1963). Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Polska 
Akademia Nauk Instytut Historii. Warszawa. 
Buffon, G.L.L. de, Sonnini, C.S. & Sue, P. (1799-1803). Histoire naturelle, générale et particulière. 
Vol. XXII. Paris. 
Bunzel-Drüke, M., Drüke, J. & Vierhaus, H. (1994). Quaternary Park. Überlegungen zu Wald, 
Mensch und Megafauna. Bad Sassendorf. ABUinfo Nr. 17/18 (4/93 u. 1/94): 4-38. 



 266

Büsching, A.F. (1788). Erdbeschreibung. Zweyter Theil welcher Ost- und West-Preussen, Polen und 
Litauen, Galizien und Lodomerien, Ungarn, die denselben einverleibten Reiche und Siebenbürgen, die 
Republik Ragusa und das osmanische Reich, enthält. Hamburg. 
Caesar, G.I.  (58 - 52 BCE). Commentarii de Bello Gallico, Libri I - VII. Bewerkt in 1952 door K.J. 
Huibrechtse. Wolters, Groningen, Djakarta. 
Cantemir, D. (1973). Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae. Bucureşti. Editura Academiei 
Republicii Socialiste România. 
Carasso-Kok, M. (1992). Het Woud zonder Genade. Bijdragen en mededelingen betreffende de 
geschiedenis der Nederlanden, 107(2): 241-263. 
Chandley, A.C., Short, R.V. & Allen, W.R. (1975). Cytogenetic studies of three equine hybrids. 
Journal of Reproduction and Fertility. Supplement. October (23): 356-370. 
Chew, A.F. (1981). Fighting the Russians in winter: Three case studies. Leavenworth Papers, Nr. 5. 
U.S. Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas. 
Chomętowski, W. (1876). Inwentarz starostwa Knyszyńskiego (1561). Materiały do dziejów 
rolnictwa w Polsce w XVI i XVII wieku. Warszawa. 
Cieslak M., Pruvost M., Benecke N., Hofreiter M., Morales A. et al. (2010). Origin and History of 
Mitochondrial DNA Lineages in Domestic Horses. PLoS ONE 5(12): e15311. 
doi:10.1371/journal.pone.0015311 
Clason, A. T. (1986). Het voorkomen van het wilde paard Equus ferus Boddaert 1785 in Nederland 
vanaf het Laat-Glaciaal. Lutra 29(2): 303-306. 
Connor, B. (1700). Beschreibung des Königreichs Polen und Grosz-Herzogthums Litthauen. Leipzig. 
Cornelissen, P. & Vulink, J.T. (1996). Grote herbivoren in wetlands. Evaluatie begrazingsbeheer 
Oostvaardersplassen. Flevobericht 399. Lelystad. 
Cramer, S. (1990). Das Reisejournal des Ulrich von Werdum (1670-1677): Kritische Edition eines 
Reiseberichtes. Helicon, Beiträge zur deutschen Literatur. Band 11. 
Croix, M. de la (1767). Le spectateur en Prusse. Chez les Libraires Associés, Paris. 
Cross, J.R. (1981). The establishment of Rhododendron ponticum in the Killarney oakwoods, S.W. 
Ireland. Journal of Ecology 69(3): 807-824. 
Cuneo, P.F. (2012). Visual aids: Equestrian iconography and the training of horse, rider and reader. 
In: P. Edwards, K.A.E. Enenkel & E. Graham (Eds.). The horse as cultural icon – The real and the 
symbolic horse in the Early Modern World: 71-97. Brill. Leiden-Boston. 
Curth, L.H. (2012). ‘The most excellent of all animals creatures’: Health care for horses in Early 
Modern England. In: P. Edwards, K.A.E. Enenkel & E. Graham (Eds.). The horse as cultural icon – 
The real and the symbolic horse in the Early Modern World: 217-240. Brill. Leiden-Boston. 
Czacki, T. (1801). O Litewskich i Polskich prawach, o ich duchu, żródłach, związku i o rzeczach 
zawartych w pierwszym statucie dla Litwy 1529 roku wydanym. Tom II. Warszawa. W drukarni 
J.C.G. Ragoczego. 
Czacki, T. (1861). O Litewskich i Polskich prawach, o ich duchu, żródłach, związku i o rzeczach 
zawartych w pierwszym statucie dla Litwy 1529 roku wydanym. Tom II. Kraków. Nakładem i 
Czcionkami “Czasu”. 
Czapski, M. (1874). Historya powszechna konia. 3 delen. Nakładem Księgarni J.K. Żupańskiego, 
Poznań. 
Czarnowski, M. (1957). Jak u nas wymierają rzadkie zwierzęta i prawdziwi uczeni. Ongepubliceerd. 
Getypt manuscript, aanwezig in het Archiwum Tadeusza Vetulaniego, in Poznań. 
Czekanowski, J. (1909). Zur Differentialdiagnose der Neandertalgruppe. Correspondenz-Blatt der 
Deutschen Gesellschaft fuer Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Vol. 40: 44-47. 
Dahlmann, F.C. (1840). Geschichte von Dännemark. Band I. Hamburg. 
Darby, H.C. & Welldon Finn, R. (1967). The Domesday geography of South-West England. 
Cambridge [etc.] : University Press. 
Darwin, C.R. (1859). On the origin of species by means of natural selection. London, John Murray. 
Daszkiewicz, P. (2001). Polska zoologiczna misja rewindykacyjna w świetle dokumentów z 
archiwum profesora Tadeusza Vetulaniego. Przegląd Zoologiczny XLV(3-4): 221-226. 
Daszkiewicz, P. (2003). The work of Tadeusz Vetulani as viewed by a science historian. Prace 
Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. Tom 95 (supplement): 9-13. Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. 



 267

Daszkiewicz, P. & Aikhenbaum, J. (1999). Aurochs, le retour… d’une supercherie nazie. Publié par 
l’association Histoire, Sciences, Totalitarisme, Éthique et Société (H.S.T.E.S.), Paris. 
Daszkiewicz, P., Jędrzejewska, B. & Samojlik, T. (2004). Puszcza Białowieska w pracach 
przyrodników 1721-1831. Semper, Warszawa. 
Daszkiewicz, P., Samojlik, T. & Jędrzejewska, B. (2012). Puszcza Białowieska w pracach 
przyrodników i podróżników 1831-1863. Semper, Warszawa. 
David, L. (1812). Preussische Chronik von Lucas David nach der Handschrift des Verfassers mit 
Beifügung historischer und etymologischer Anmerkungen. Band 2. Königsberg, Haberland. 
Davids, C.A. (1989). Dieren en Nederlanders. Zeven eeuwen lief en leed. Utrecht: Matrijs. 
Davidsen, K. (1978). The final TRB culture in Denmark – a settlement study. Arkaeologiske Studier, 
Vol V. Akademisk Forlag. København. 
Davies, B.L. (2007). Warfare, state and society on the Black Sea steppe, 1500-1700. Routledge. 
Davies, N. (1981). God’s playground. A history of Poland. 2 Vols. Clarendon Press Oxford. 
Dijk, J. van (1981). Wilde paarden moeten Groninger natuurgebieden toekomst geven. Nieuwsblad 
van het Noorden, 12 september. 
Dinnin, M.H. & Sadler, J.P.  (1999). 10.000 Years of change: the Holocene entomofauna of the 
British Isles. Journal of Quaternary Science 14(6): 545 - 562.  
Dittrich, Z.R. (1963). Het verleden van Oost-Europa. De Haan, Zeist. 
Długosz, J., Dąbrowski, J. (1982). Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa 
Polskiego, VI, 2: Księga 10 i 11 (1406-1412). Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Döhle, H.-J. (1999). Pferdenachweise aus dem Mesolithikum und Neolithikum in Deutschland. In: C. 
Becker, H. Manhart, J. Peters & J, Schibler (Hrsg.). Historia animalium ex ossibus. Festschrift für 
Angela von den Driesch: 149-159. Verlag Marie Leidorf. 
Donck, A. vander (1655). Beschryvinge van Nieuw-Nederlant, (Ghelijk het tegenwoordig in Staet is). 
t’Aemsteldam, By Evert Nieuwenhof, Boek-verkooper. 
Donlan, C.J. et al. (2006). Pleistocene rewilding: An optimistic agenda for twenty-first century 
conservation. The American Naturalist 168(5): 660-681. 
Drees, M. & Post, K. (2007). Bison bonasus from the North Sea, the Nehterlands. Cranium 24(2): 48-
51. 
Dusburg, P. von  (1679). Chronik des Preussenlandes. Ausgewählte Quellen zur Deutschen 
Geschichte des Mittelalters. Band XXV, 1984. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. 
Vertaling: K. Scholz, D. Wojtecki.                                                                       
Ecker, A. (1878). Das europäische Wildpferd und dessen Beziehungen zum domesticirten Pferd. 
Globus, Band 34: 23-27. 
Edwards, C.J., Magee, D.A., Park, S.D.E., McGettigan, P.A., Lohan, A.J. et al. (2010). A 
complete mitochondrial genome sequence from a mesolithic wild aurochs (Bos primigenius). PLoS 
ONE 5(2): e9255. doi: 10.1371/journal.pone.0009255. 
Edwards, P. (2012). Image and reality: Upper class perceptions of the horse in Early Modern 
England. In: P. Edwards, K.A.E. Enenkel & E. Graham (Eds.). The horse as cultural icon – The real 
and the symbolic horse in the Early Modern World: 281-306. Brill. Leiden-Boston. 
Edwards, P., Enenkel, K.A.E. & Graham, E. (Eds.) (2012). The horse as cultural icon – The real 
and the symbolic horse in the Early Modern World. Brill. Leiden-Boston. 
Edwards, P. & Graham, E. (2012). Introduction. The horse as cultural icon: The real and the 
symbolic horse in the early modern world. In: P. Edwards, K.A.E. Enenkel & E. Graham (Eds.). The 
horse as cultural icon – The real and the symbolic horse in the Early Modern World: 1-33. Brill. 
Leiden-Boston. 
Ehrenberg, H. (1899). Die Kunst am Hofe der Herzöge von Preußen. Leipzig und Berlin, Giesecke & 
Devrient. 
Eichwald, E. (1830). Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien in geognostisch-
mineralogischer, botanischer und zoologischer Hinsicht. Wilna. 
Ekblom, A. & Gillson, L. (2010). Hierarchy and scale: testing the long term role of water, grazing 
and nitrogen in the savanna landscape of Limpopo National Park (Mozambique). Landscape Ecology 
25: 1529-1546. 
Ellenberg, H. (1988). Vegetation ecology of Central Europe. Cambridge University Press, 
Cambridge. 



 268

Encyklopedyja Powszechna (1868).Deel 28. S. Orgelbrand, Warszawa. 
Entwistle, A.C. & Stephenson, P.J. (2000). Small mammals and the conservation agenda. In : A. 
Entwistle & N. Dunstone (eds.). Priorities for the conservation of mammalian diversity – Has the 
panda had its day? : 119-139. Cambridge University Press. 
Escherich, K. (1917). Forstentomologische Streifzüge im Urwald von Bialowies. In: Bialowies in 
deutscher Verwaltung. Militärforstverwaltung Bialowies, Heft 2: 97-115. Paul Parey, Berlin. 
Estes, J.A. et al. (2011). Trophic downgrading od planet earth. Science 333:301-306. 
European Environment Agency (2010). Assessing biodiversity in Europe – the 2010 report. EEA 
Report nr. 5/2010. EEA, Copenhagen. 
Ewart, J.C. (1904). The multiple origin of horses and ponies. Transactions of the Highland and 
Agricultural Society of Scotland. 5th Series, Vol. XVI: 230-268.  
Ewart, J.C. (1906). The tarpan and its relationship with wild and domestic horses. Proceedings of the 
Royal Society of Edinburgh. Vol. 26: 7-21. 
Exmoor Pony Society. Breed Standard: http://www.exmoorponysociety.org.uk. 
Falz-Fein, F. von (1919), Über das letzte Auftreten des Wildpferdes in Südrußland, Taurisches 
Gouvernement. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Jahrgang 1919, 
Nr. 5: 196-205. 
Faliński, J.B. (ed.) (1968). Park narodowy w Puszczy Białowieskiej. Warszawa. Państwowe 
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. 
Faliński, J.B. (1986). Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests: ecological studies 
in Białowieża forest. Dordrecht, Junk. 
Farwerck, F.E. (1978). Noordeuropese mysterieën en hun sporen tot heden. Ankh-Hermes, Deventer. 
Fedorowicz, Z. (1966). Fauna Polski w dziełach o.Gabriela Rzączyńskiego T.J. (1664-1737). 
Memorabilia zoologica 16. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademia 
Nauk. 
Fiedler, W. (Hrsg.) (1976). Tiergarten Schönbrunn – Geschichte und Aufgaben. Wien, S.I.. 
Flaccus, G. (2002). Oregon couple revives prehistoric Tarpan horses. The Daily Courrier, 21 juni: 12. 
Flaherty, J. (2012). ’Know us by our horses’: Equine imagery in Shakespeare’s Henriad. In: In: P. 
Edwards, K.A.E. Enenkel & E. Graham (Eds.). The horse as cultural icon – The real and the symbolic 
horse in the Early Modern World: 307-325. Brill. Leiden-Boston. 
Fleming, H.F. von (1724). Der vollkommene teutsche Jäger. 2 Delen. Leipzig, Johann  
Christian Martini. 

Flueck, W.T.  (2000): Population regulation in large northern herbivores: evolution, thermodynamics, 
and large predators. Zeitschrift für Jagdwissenschaft 46(3): 139-166. 
Foreman, D. (2004). Rewilding North America – a vision for conservation in the 21st century. Island 
Press, Washington DC. 
Forsten, A. (1988). The small caballoid horse of the upper Pleistocene and Holocene. Journal of  
Animal Breeding and Genetics 105: 161-176.  
Forst-Ordnung für Ost-Preußen und Litthauen (De Dato Berlin, den 3. December 1775). 
Aanwezig in het Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Hauptabteilung I, Rep. 7, Nr. 85. 
Franz, L. (1967). Was war der Schelch? Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 96: 
74 - 78. 
Fraser, C. (2009). Rewilding the world. Dispatches from the conservation revolution. Metropolitan 
Books. New York. 
Fröhlich, J. (1955). Urwaldpraxis. Neumann Verlag, Radebeul und Berlin. 
Fruziński, B., Łabudzki, L. & Wlazełko, M.  (1975): Debarking impact upon silvicultural values of 
deciduous thickets. Polish Ecological Studies 1(2): 51 - 60.   
Gadgil, M. & Vartak, V.D. (1974). Sacred groves of India – A plea for continued conservation. 
Journal of Bombay Natural History Society 72(2): 313-320. 
Gajewski, W. (1990). The grim heritage of Lysenkoism: Four personal accounts. II. Lysenkoism in 
Poland. The Quarterly Review of Biology, 65(4): 423-434. 
Gajus, M.  (2009). Powrót do natury. Łowiec Polski. Nr. 4: 28-30. 
Gamborg, C., Gremmen, B., Christiansen, S.B. & Sandøe, P. (2010). De-domestication: Ethics at 
the intersection of landscape restoration and animal welfare. Environmental Values, 19(1): 57-78. 



 269

Gardner, A. R. (2002). Neolithic to copper age woodland impacts in northeast Hungary? Evidence 
from the pollen and sediment chemistry records. The Holocene 12(5): 541-553. 
Gautier, A. (2005). Dudka island revisited: the general archaeological sequence. Przegląd 
archeologiczny 53: 5-25. 
Gautschi, A. & Suter, H. (2005). Vom Jagen, Trinken und Regieren. Starke Verlag. 
Gębczyńska, Z., Gębczyński, M. & Martynowicz, E. (1991). Food eaten by the free-living 
European bison in Białowieża Forest. Acta Theriologica 36: 307 - 313. 
Gedda, B. (2001). Environmental and climatic aspects of the early to mid Holocene calcareous tufa 
and land mollusc fauna in southern Sweden. Lundqua Thesis 45. Lund University, Lund. 
Geerts & Jurgens Marktonderzoek (2001). Beeldvorming over natuur en Staatsbosbeheer. Rapport 
met Bijlagen. Geerts & Jurgens Marktonderzoek, Nijmegen. 
Gehasse, E. F. (1995). Ecologisch-archeologisch onderzoek van het neolithicum en de vroege 
bronstijd in de Noordoostpolder, met de nadruk op vindplaats P14. Proefschrift Universiteit van 
Amsterdam. 
Georgi, J.G. (1800). Geographisch-physikalische und naturhistorische Beschreibung des Rußischen 
Reichs zur Uebersicht bisheriger Kenntnisse von demselben. Des dritten Theils sechster Band. Bisher 
bekannt gewordene Thierarten. Königsberg, bey Friedrich Nicolovius.  
Gesner, C. (1558). Historiae animalium. Liber IIII qui est de piscium & aquatilium animantium 
natura. Tiguri. 
Gesner, C. (1602). Historiae animalium. Liber I. De quadrupedibus viviparis. Francofurti. 
Gesner, C. (1617). Historiae animalium. Liber III, qui est de avium natura. Francofurti. 
Gibson et al. (2010). Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome. 
Science. Vol. 329, nr. 5987: 52-56. 
Gieseler, J.K.L. (1836). Text-book of ecclesiastical history. Vol. 2. Philadelphia, Carey, Lea, and 
Blanchard. 
Gieysztor, A., Kieniewicz, S. & Rostworowski, E. (1979). History of Poland. 2nd Edition. Warszawa, 
PWN. 
Gilibert, J.E. (1781). Indagatores naturae in Lithuania. Vilnae. 
Gilibert, J.E. (1805). Abrégé du système de la nature de Linné, histoire des mammaires ou des 
quadrupèdes et cétacées. Lyon, Paris. 
Gilibert, J.E. (1796). Sur les forêts de Lithuanie. Lu à la Société d’Agriculture de Lyon en 1784. In: 
F. Rozier & M.-A.-L. Claret de la Tourette. Démonstrations Élémentiares de Botanique. Quatrième 
Edition, tome premier: xl-xlvj. Bruyset ainé & C., à Lyon. 
Gimbutas, M. (1963). The Balts. Thames & Hudson, London. 
Girling, M.A.  (1989). Mesolithic and later landscapes interpreted from the insect assemblages of 
West Heath Spa, Hampstead. In: D. Collins & D. Lorimer (eds.). Excavations at the Mesolithic Site on 
West Heath, Hampstead 1976 – 1981: 72 - 89. BAR British Series 217. 
Gmelin, S.G. (1770). Reise durch Rußland zur Untersuchung der drey Natur-Reiche. Erster Teil. 
Reise von St. Petersburg bis nach Tscherkask der Hauptstadt der Donischen Kosacken in den Jahren 
1768 und 1769. St. Petersburg. 
Gmelin, S.G. (1779-1787). Histoire des découvertes faites par divers savans voyageurs, dans plusieurs 
contrées de la Russie et de la Perse. 3 Vols. Berne, La Haye. 
Goor, L.H.P. van de, Haeringen, W.A. van & Lenstra, J.A. (2011). Population studies of 17 equine 
STR for forensic and phylogenetic analysis. Animal Genetics 42: 627-633. 
Gorgas, M. (1966). Betrachtung zur Hirnschädelkapazität zentralasiatischer Wildsäugetiere und ihrer 
Hausformen. Zoologischer Anzeiger 176(4): 227-235. 
Got, J. (1971). Na wyspie Guaxary - Wojciech Bogusławski i teatr Lwowski 1789-1799. Kraków.  
Wydawnictwo Literackie. 
Grabowski, J. & Schuch, S. (1921). Badania nad koniem miejscowym. Gazeta Rolnicza. Tom 61: 
698-699, 718-720, 742-744.  
Graebner, P. (1918). Die pflanzengeographischen Verhältnisse von Bialowies. In: Bialowies in 
deutscher Verwaltung. Militärforstverwaltung Bialowies, Heft 4: 219-250. Paul Parey, Berlin. 
Gratiani, A. M. (1669). De Vita Joannis Francisci Commendoni Cardinalis Libri Quatuor. Parisiis, 
Mabre-Cramoisy. 



 270

Gravlund, P., Aaris-Sørensen, K., Hofreiter, M., Meyer, M., Bollback, J.P. & Noe-Nygaard, N. 
(2012). Ancient DNA extracted from Danish aurochs (Bos primigenius): genetic diversity and 
preservation. Annals of Anatomy 194(1): 103-111. 
Grayson, D.K. & Meltzer, D.J. (2003). A requiem for North American overkill. Journal of 
Archaeological Science 30: 585-593. 
Grayson, D.K. & Meltzer, D.J. (2004). North American overkill continued? Journal of 
Archaeological Science 31: 133-136. 
Greenfield, H.J. (2006). The social and economic context for domestic horse origin in Southeastern 
Europe: a view from Ljuljaci in the Central Balkans. In: Horses and humans: the evolution of human-
equine relationships. S.L. Olsen (ed.): 221-244. BAR international series; 1560. 
Greuter, W. (1975). Die Insel Kreta, eine geobotanische Skizze. Institut ETH, Stiftung Rübel, Zürich, 
55: 141-197. 
Grimm, J.L. & Grimm, W.K.  (1854 - 1960): Deutsches Wörterbuch. Hirzel, Leipzig.  16 Bde. (in 32 
Teilbänden). 
Groves, C.P. (1974). Horses, asses and zebras in the wild. Newton Abbot. 
Gryguć, A. (2002). Administracja i służby łowiecko-leśne w puszczach ziemi Bielskiej na Podlasiu za 
panowania Jagiellonów. In: J. Śliwiński (red.). Szkice z dziejów kolonizacji Podlasia i 
Grodzieńszczyzny od XIV do XVI wieku: 95-99. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn. 
Guldemond, R. & Aarde, R. van (2008). A meta-analysis of the impact of African elephants on 
savanna vegetation. Journal of Wildlife Management 72(4): 892-899. 
Gulland, F.M.D., Albon, S.D., Pemberton, J.M., Moorcroft, P.R. & Clutton-Brock, T.H. (1993). 
Parasite-associated polymorphism in a cyclic ungulate population. Proceedings: Biological Sciences, 
vol. 254, nr. 1339: 7-13. 
Guthrie, R. D. (1990). Frozen fauna of the Mammoth Steppe - The story of Blue Babe. The 
University of Chicago Press, Chicago and London. 
Guthrie, R.D. (2003). Rapid body size decline in Alaskan Pleistocene horses before extinction. 
Nature, vol. 426: 169-171. 
Guthrie, R.D. (2005). The nature of paleolithic art. University of Chicago Press 
Guthrie, R.D. & Stoker, S. (1990). Paleoecological significance of mummified remains of 
Pleistocene horses of the North Slope of the Brooks Range, Alaska. Arctic 43(3): 267-274. 
Hacquet, B. (1794). Hacquet’s neueste physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1791. 92. und 93. 
durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen. Dritter Theil. Nürnberg. 
Hahne, J. & Melles, M.  (1997). Late- and post-glacial vegetation and climate history of the south-
western Taymyr Peninsula, Central Siberia, as revealed by pollen analysis of a core from Lake Lama. 
Vegetation History and Archaeobotany (6): 1 – 8. 
Håkansson, C., Bostedt, G. & Ericsson, G. (2009). Exploring distributional determinants of 
willingness-to-pay for large carnivore populations in Sweden. Institutionen för Skogsekonomi. 
Arbetsrapport 372, Umeå. 
Hall, S.J.G. (2008). A comparative analysis of the habitat of the extinct aurochs and other prehistoric 
mammals in Britain. Ecography 31(2): 187-190. 
Hallman, J.C. (2008). Pleistocene dreams – a radical conservation idea intrigues-and frightens-an un-
wild world. Science & Spirit, May-June: 24-33. 
Harington, C.R. & Eggleston-Stott, M. (1996). Partial carcass of a small Pleistocene horse from Last 
Chance Creek near Dawson City, Yukon. Current Research in the Pleistocene 13: 105-107. 
Hartknoch, C. (1684). Alt- und neues Preussen oder Preussischer Historien zwey Theile. Franckfurt. 
Haydar, D. (ed.) (2002). Compilatie van gegevens over zeehonden en zeehondenopvang in de 
Nederlandse Waddenzee. Wetenschappelijk Platform Zeehonden Waddenzee. Groningen, september 
2002. 
Heck, H. (1934). Der Ur – ein vergessener Tier. Das Tier und wir, März 1934: 1-16. 
Heck, H. (1936a). Bemerkungen über die Mähne der Urwildpferde. Der Zoologische Garten, Band 8, 
Heft 7-9: 179-189. 
Heck, H. (1936b). Die letzten und die ersten Urpferde. Das Tier und wir. Juni: 1-14. 
Heck, H. (1949). Die Rückzüchtung ausgestorbener Tiere. Orion 4: 401-410. 
Heck, H. (1952). The breeding-back of the tarpan. Oryx 1(7): 338-342. 



 271

Heck, H. & Heck, L. (1934). Die Rückzüchtung des altdeutschen Waldpferdes. Das Tier und wir 7: 
10-14. 
Heck, L. (1943). Hermann Göring, der Schützer des deutschen Urwildes. Wild und Hund 48, 
nr.33/34:154-158. 
Hedemann, O. (1934). Dawne puszcze i wody. Wilno. 
Hedemann, O. (1939). Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 
roku). Instytut Badawczy Lasów Państwowych. Rozprawy i sprawozdania. Seria A, nr. 41. 
Heerdt, M.J. van (1939). Het paard in de kunst – van den praehistorischen tot den tegenwoordigen 
tijd. Ruijgrok & Co. Haarlem. 
Hehn, V. (1902). Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Übergang aus Asien nach Griechenland und 
Italien sowie in das übrige Europa. Berlin: Gebr. Borntraeger. 
Hendrikse, C.J. & Lans, H.E. van der (1982). Vijf jaar vrijwillig natuurtechnisch bosbeheer. 
Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland. Groningen. 
Hennenberger, C. (1595). Erclerũg der Preüssischen grössern Landtaffel oder Mappen. Königsperg. 
Herberstein, S. von (1557). Moscovia der Hauptstat in Reissen. Michael Zimmerman, Wien. 
Herodotus, Waterfield, R.A.H., Dewald, C.J. (1998). The histories. Oxford University Press 
Herre, W.  (1939). Beiträge zur Kenntnis der Wildpferde. Zeitschrift für Tierzüchtung und 
Züchtungsbiologie 44(3): 342-363. 
Hilzheimer, M. (1910). Wie hat der Ur ausgesehen? Jahrbuch für Wissenschaftliche und Praktische 
Tierzucht 5: 42-93. 
Hilzheimer, M. (1923). Die Tierknochen aus den Gruben des Lossower Ringwalls bei Frankfurt A.O. 
Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Jahrgang 1922. Philosophisch-
Historische Klasse, Nr. 5. Berlin. 
Hilzheimer, M (1926). Natuerliche Rassengeschichte der Haussäugetiere. Berlin und Leipzig: De 
Gruyter 
Hippel, K. v. (1897). Die früheren und die heutigen Wildbestände der Provinz Ostpreußen. Das 
vierläufige Wild. J. Neumann, Neudamm. 
Hirota, M., Holmgren, M., Nes, E.H. van & Scheffer, M. (2011). Global resilience of tropical forest 
and savanna to critical transitions. Science, 14 October, vol. 334:232-235. 
Hirsch, Th.  (1863). Die littauischen Wegeberichte. Scriptores Rerum Prussicarum 2: 662 - 711.  
Hoffmann, M.J. (2006). Koń w obrzędowości zachodnich Bałtów i Prusów w świetle wybranych 
źródeł archeologicznych i historycznych. In: L. Kostuch & K. Ryszewska (red.). Zwierzę jako sacrum 
w pradziejach i starożytności, Tom 1: 61-68. 
Hofmann, R.R. (1973). The ruminant stomach – stomach structure and feeding habits of East African 
game ruminants. East African Literature Bureau. Nairobi, Kampala, Dar es Salaam. 
Hoppe-Dominik, B. (1988). Habitatpräferenz und Nahrungsansprüche des Waldbüffels, Syncerus 
caffer nanus, im Regenwaldgebiet der Elfenbeinküte. Dissertation. Universität Braunschweig.   
Hovens, H. (2009). Exmoorpony: oerpaard van Noordwest Europa? Zoogdier 20(3): 16-19. 
Hovens, H. & Kerkdijk-Otten, H. (2012). De Exmoorpony een oerpony? Zoogdier 23(2): 14-16. 
Howard, W.E. (1964). Modification of New Zealand’s flora by introduced mammals. Proceedings of 
the New Zealands Ecological Society, 11: 59-62. 
Howard, W.E. (1990). How animal control improves animal welfare. In: L.R. Davis & R.E. Marsh 
(eds.). Proceedings of the 14th Vertebrate Pest Conference, March 6-8, 1990: 31-32. University of 
California, Davis. 
Hubatsch, W. (1954). Quellen zur Geschichte des Deutschen Ordens. Quellensammlung zur 
Kulturgeschichte, Band 5. Musterschmidt Wissenschaftlicher Verlag. Göttingen, Frankfurt, Berlin. 
Hutten-Czapski, M. von (1876). Die Geschichte des Pferdes. Berlin: Grunert. 
Hübner, K.-D., Saur, R., Reichstein, H. (1988). Die Säugetierknochen der neolithischen 
Seeufersiedlung Hüde I am Dümmer, Landkreis Diepholz, Niedersachsen. Göttinger Schriften zur 
Vor- und Frühgeschichte 23: 35-142. 
Hüster-Plogmann, H., Schibler, J. & Jacomet, S.  (1999). The significance of aurochs as hunted 
animal in the Swiss Neolithic. In: G.-C. Weniger (Hrsg.). Archäologie und Biologie des Auerochsen: 
151 - 160. Neanderthal Museum, Mettmann. 
Huizinga, S. (2007). 25 Jaar begrazing op landgoed Ennemaborgh. Golden Raand 23(3): 4-6. 



 272

Ibsen, T. (2005). Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen - Neue Siedlungsforschungen am 
wikingerzeitlichen Fundplatz Wiskiauten/Mohovoe im Kaliningrader Gebiet. Starigard 6: 124-126. 
ICMO2 (2010). Natural processes, animal welfare, moral aspects and management of the 
Oostvaardersplassen. Report of the second International Commission on Management of the 
Oostvaardersplassen (ICMO2). The Hague/Wageningen, Netherlands. Wing report 039.  
Innes, J.B. & Blackford, J.J. (2003). The ecology of Late Mesolithic woodland disturbances: Model 
testing with fungal spore assemblage data. Journal of Archaeological Science 30: 185-194. 
InterAfrican Bureau for Animal Resources (2010). History of rinderpest eradication from Africa. 
Impact, lessons learnt and way forward. Position Paper, Agriculture Ministers’ Conference 2010. 
Entebbe, Uganda. 
International Commission on Zoological Nomenclature (2003): Opinion 2027 (Case 3010). Usage 
of 17 specific names based on wild species which are predated by or contemporary with those based 
on domestic animals (Lepidoptera, Osteichthyes, Mammalia): conserved. Bulletin of Zoological 
Nomenclature 60(1), March : 81-84. 
Iverson, P. (2002). Diné: a history of the Navajos. University of New Mexico Press. Albuquerque. 
Jablonskis, K.I. (ed.) (1960). Statut Velikogo Knjazestva Litovskogo 1529 goda. 
Akademija Nauk Belorusskoj SSR, Minsk. 
Jaczewski, Z. (1960). Beobachtungen bei der Maul- und Klauenseuche in polnischen 
Wisentreservaten. Zeitschrift für Jagdwissenschaft 6(3): 100-107. 
Jaczewski, Z. (1992). Rozważania na temat hodowli koników polskich. Wszechświat 93(6): 149-151. 
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M., Wijdeven, S.M.J., Moraal, L.G., Veerkamp, M.T. & Bijlsma, 
R.J. (2005). Dood hout en biodiversiteit. Alterra-raport 1320. Alterra, Wageningen. 
Jagt Mandat (1585). Mandaat, uitgevaardigd op 9 juli 1585 door Markgraf Georg Friedrich. 
Aanwezig in het Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulurbesitz, XX, HA, Etatsministerium Abt. 4a, 
Nr. 16. Zowel in een Duitse als in een Poolse versie daar aanwezig. 
Janikowski, T. (1942). The wild horse of Poland. Nature, Vol 150, Nr. 3815, December 12: 681-682. 
Jansen, T. (2002). Untersuchungen zur Phylogenie und Domestikation des Hauspferdes (Equus ferus 
f. caballus). Stammesentwicklung und geografische Verteilung. Dissertation, Bonn. 
Jarck, H.-R. (1996). Braunschweigisches Biographisches Lexikon 19. und 20. Jahrhundert. 
Hannover. 
Jarzębski, A. (1643). Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy. Warszawa PWN. 
Jaworski, Z. & Jaszczyńska, M. (2004). Program hodowlany ochrony zasobów genetycznych 
koników polskich. Projectprogramma, in september en oktober 2004 aangenomen door respectievelijk 
een werkgroep en de Wetenschappelijke Raad van het Zoötechnisch Instituut van het Ministerie van 
Landbouw. 
Jędrzejewska, B. & Jędrzejewski, W.  (1998): Predation in vertebrate communities: the Białowieża 
Primeval Forest as a case study. Springer, Berlin. 
Jędrzejewska, B. , Jędrzejewski, W., Bunevich, A.N., Miłkowski, L., Krasiński, Z. (1997). Factors 
shaping population densities and increase rates of ungulates in Białowieża Primeval Forest (Poland 
and Belarus) in the 19th and 20th centuries. Acta Theriologica 42(4): 399-451. 
Jezierski, T. & Jaworski, Z. (2008). Das Polnische Konik. Die Neue Brehm-Bücherei. Bd. 658. 
Hohenwarsleben: Westarp Wissenschaften. 
Jones, R.L. (1986). The flora and vegetation of La Cotte de St. Brelade and its environs. In:  P. 
Callow & J.M. Cornford. La Cotte de St. Brelade 1961-1978: excavations by C.B.M. McBurney: 99-
106. Norwich: Geo Books. 
Jong, C.B. de, Cornelissen, P. & Vulink, J.T. (1997). Grote grazers in de Oostvaardersplassen – 
dieetsamenstelling op basis van faecesanalyses. Werkdocument 97.114X. LU Wageningen, RIZA 
Lelystad. 
Josselin de Jong, G. de (1937). Het synthetisch paard – een zoölogisch sprookje. De Waag: algemeen 
cultureel, politiek en economisch weekblad voor Nederland. 29 mei 1937. Jrg. 1, nr. 20: 2 pagina’s 
(paginering onbekend). 
Kahlke, H.D. (1994). Die Eiszeit. Urania-Verlag Leipzig, Jena, Berlin. 
Kaji, K. & Yajima, T. (1992). Influence of sika deer on forests of Nakanoshima Island, Hokkaido. In: 
B. Bobek, K. Perzanowski & W.L. Regelin. Global trends in wildlife management. Vol. 2: 215-218. 
Świat Press, Kraków – Warszawa. 



 273

Kaltenborn, B.P., Bjerke, T. & Nyahongo, J. (2006). Living with problem animals – self reported 
fear of potentially dangerous species in the Serengeti Region Tanzania. Human Dimensions of 
Wildlife 11: 397-409. 
Kampf, H. (1998). Grazing in nature reserves: from domestication to de-domestication, management 
of vegetations, care for the animals, organisation and costs. Ministry of Agriculture, Nature 
Management and Fisheries. Department of Nature Management. 
Kantzow, T. (1908). Pomerania - eine pommersche Chronik aus dem sechzehnten Jahrhundert. 
Bearbeitet von Georg Gaebel. Stettin, Paul Niekammer. 
Kasperek, J. (1972). Gospodarka folwarczna Ordinacji Zamojskiej w drugiej połowie XVIII wieku. 
Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej. Tom XLVI. Instytut Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. 
Kavar, T. & Dovč, P. (2008). Domestication of the horse: Genetic relationships between domestic 
and wild horses. Livestock Science 116: 1-14. 
Kellert, S.R. (1980). American attitudes toward and knowledge of animals: An update. International 
Journal for the Study of Animal Problems 1(2): 87-119. 
Kempa, T. (2000). Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka. Warszawa, Semper. 
Kempter, I.M. (2006). Beurteilung des Einflusses von Schalenwild und anderen Herbivoren auf die 
Verjüngungsdynamik im Bergwald - dargestellt am Beispiel Urwald Rothwald. Diplomarbeit. Institut 
für Wildbiologie und Jagdwirtschaft der Universität für Bodenkultur Wien. 
Kendall, R.L. (1969). An ecological history of the Lake Victoria Basin. Ecological Monographs 39: 
121 - 176.   
Keulartz, J. (2005). Met schele ogen naar een Heck-rund kijken. Nederlandse Vereniging voor Bio-
ethiek – Nieuwsbrief, 12(4): 2-4. 
Keulartz, J., Belt, H. v.d., Gremmen, B., Klaver, I. & Korthals, M. (1998). Goede tijden, slechte 
tijden – ethiek rond grote grazers. LUW, Wageningen. 
Kiage, L.M. & Liu, K. (2009). Palynological evidence of climate change and land degradation in the 
Lake Baringo area, Kenya, East Africa, since AD 1650. Palaeogeography, palaeoclimatology, 
palaeoecology 279(1-2): 60-72. 
Kieniewicz, S. (1969). The emancipation of the Polish peasantry. The University of Chicago Press. 
Kisling, V.N. Jr. (2001). Zoo and aquarium history - ancient animal collections to zoological gardens. 
CRC Press.  
Kleijn, D. & Cosijn, R. (1980). Bosbeheer in opspraak. Dokumentatiemap 1: 1975-1980. Landelijke 
Werkgroep Kritisch Bosbeheer, Utrecht. 
Kluk, K. (1779). Zwierząt domowych i dzikich osobliwie kraiowych, historyi naturalney początki i 
gospodarstwo potrzebnym i pożytecznym chowanie, rozmnażenie, chorób leczenie, dzikich łowienie, 
oswojenie za życia, szkodliwych zaś wygubienie. Tom 1, O zwierzętach. Warszawa. 
Klundert, B. van de (2012). Expeditie wildernis. Ervaringen met het sublieme in de Nederlandse 
natuur. KNNV Uitgeverij / Uitgeverij Landwerk. 
Koch, P.L. & Barnosky, A.D. (2006). Late quaternary extinctions: State of the debate. Annual 
Review of Ecology 37: 215-250. 
Koene, P. (2002). Ethology and large herbivores: what do we want? Vakblad Natuurbeheer 41 (May): 
41-43. 
Kolbert, E. (2012). Recall of the wild. The New Yorker, December 24 & 31: 50-60. 
Kołodziejczyk, A. (2002). Z dziejów kolonizacji puszcz na Podlasiu w XV-XVI wieku. In: J. 
Śliwiński. Szkice z dziejów kolonizacji Podlasia i Grodzieńszczyzny od XIV do XVI wieku: 29-93. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn. 
Koolstra, B.J.H., Groot Bruinderink, G.W.T.A & Vos, C.C. (2007). Robuuste verbindingen 
Oostvaardersplassen-Duitsland. Alterra-intern rapport Oostvaardersplassen. Alterra Wageningen. 
Koppers, W. (1936). Pferdeopfer und Pferdekult der Indogermanen. In: W. Koppers (Hrsg). Die 
Indogermanen- und Germanenfrage - neue Wege zu ihrer Lösung: 279-411. Verlag Anton Pustet. 
Koppen, C.S.A. van (2002). Echte natuur. Een sociaaltheoretisch onderzoek naar natuurwaardering 
en natuurbescherming in de moderne samenleving. Proefschrift Wageningen Universiteit.  
Köppen, W. (1900). Versuch einer Klassification der Klimaten der Erde vorzugsweise nach ihren 
Beziehungen zur Pflanzenwelt. Geographische Zeitschrift: 593-611, 657-679.  



 274

Kowałczyk, R., Taberlet, P., Coissac, E., Valentini, A., Miquel, C., Kamiński, T. & Wójcik, J.M. 
(2011). Influences of management practices on large herbivore diet – Case of European bison in 
Białowieża Primeval Forest (Poland). Forest Ecology and Management 261: 821-828. 
Kownacki, M. (1970). Pochodzenie koników polskich w świetle genetyki umaszczenia. Przegląd 
Zoologiczny XIV(1): 132-134. 
Koźmian, K., Willaume, J., Kaczmarek, M. &  Pecold, K. (1972). Pamiętniki. Tom I. Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
Kral, F. & Mayer, H. (1968). Pollenanalytische Überprüfung des Urwaldcharakters in den 
Naturwaldreservaten Rothwald und Neuwald (Niederösterreichische Kalkalpen). 
Forstwissenschaftliches Centralblatt 87(1): 150-175. 
Krasinski, V. (1838). Historical sketch of the rise, progress, and decline of the Reformation in Poland. 
2 Vols. London. 
Krasiński, Z. (1967). Free living European bisons. Acta Theriologica XII, 28: 391-405 
Kremser, W. (1990). Niedersächsischer Forstgeschichte. Rotenburg (Wümme). 
Krzyżan, M. (1983). Samoloty w muzeach polskich. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i 
Łączności. 
Kuiters, A.T., Slim, P.A. & Hees, A.F.M. van (19997). Spontane bosverjonging en hoefdieren. In: 
S.E. van Wieren, G.W.T.A. Groot Bruinderink, I.T.M. Jorritsma & A.T. Kuiters (red.). Hoefdieren in 
het boslandschap: 99-129. Backhuys Publishers, Leiden 
Kuper, J.H. (1992). Pro Silva en de Arbeitsgemeinschaft naturgemässe Waldwirtschaft, twee 
beheersbenaderingen voor de produktie van hout. Nederlands Bosbouwtijdschrift 64(7): 285-291. 
Kupryjanowicz, M. 2004: The vegetation changes recorded in sediments of Kładkowe Bagno peat 
bog in Puszcza Knyszyńska Forest, north-eastern Poland. Acta Palaeobotanica 44(2): 175-193. 
Kupryjanowicz, M. (2007). Postglacial development in the vicinity of the Wigry Lake. 
Geochronometria 27: 53-66. 
Kuropatnicki, E.A. (1858). Geografia albo dokładne opisanie Królestw Galicyi i Lodomeryi. 2e 
editie. Lwów, W. Maniecki. 
Kutz, S.J., Ducrocq, J., Verocai, G.G., Hoar, B.M., Colwell, D.D., Beckmen, K.B., Polley, L., 
Elkin, B.T. & Hoberg, E.P. (2012). Parasites in ungulates of arctic North America and Greenland: A 
view of contemporary diversity, ecology, and impact in a world under change. Advances in 
Parasitology 79: 99-252. 
Kuzmina, E.E. (2003). Origins of pastoralism in the Eurasian steppes. In: M. Levine, C. Renfrew and 
K. Boyle (eds.): Prehistoric Steppe Adaptation and the Horse: 203-232. Cambridge: McDonald 
Institute. 
Kuzmina, E.E. (2006). Mythological treatment of the horse in Indo-European culture. In: S.L. Olsen. 
Horses and humans: The evolution of human-equine relationships: 263-270. BAR international series, 
1560. 
Kuzmina, I.E. (1997). Horses of North Eurasia from the Pliocene till the present time. In: N.K. 
Vereshchagin (ed.). Proceedings of the Zoological Institute, nr. 273. Russian Academy of Sciences, St. 
Petersburg (Russian with English summary). 
Laarman, F. J. (2001). Archeozoölogie: aard en betekenis van de dierlijke resten. In: J.W.H. 
Hogestijn & J.H.M. Peeters (eds.): De mesolithische en vroeg-neolithische vindplaats Hoge Vaart-A27 
(Flevoland), Amersfoort (RAM 79 vol. 16). 
Ładowski, R.(1783). Historya naturalna Królestwa Polskiego, czyli zbiór krótki przez alphabet 
ułożony, zwierząt, roślin, y minerałów znajduiących się w Polszcze, Litwie, y Prowincyach 
odpadłych. Kraków. 
Lambert, R.A. (2002). The grey seal in Britain: A twentieth century history of a nature conservation 
success. Environment and History, 8(4): 449-474. 
Langdon, J. (1986). Horses, oxen and technological innovation – the use of draught animals in 
English farming from 1066 to 1500. Cambridge University Press. 
Lans, H. van der & Poortinga, G.  (1986). Natuurbos in Nederland – een uitdaging. IVN. 
Lari, M. et al. (2011). The complete mitochondrial genome of an 11,450-year-old aurochsen (Bos 
primigenius) from Italy. BMC Evolutionary Biology, 11: 32. 
Lasicius, J. & Grimm, J. (1841). Samogitische Götter. Zeitschrift für deutsches Alterthum. Band 1: 
137-151. 



 275

Lau, A.N., Peng, L., Goto, H., Chemnick, L., Ryder, O.A. & Makova, K.D. (2009). Horse 
domestication and conservation genetics of przewalski’s horse inferred from sex chromosomal and 
autosomal sequences. Molecular Biology and Evolution 26(1): 199-208. 
Lautenschlager, O. (1917). Die forstlichen Verhältnisse des Bialowieser Urwaldes. In: Bialowies in 
deutscher Verwaltung. Militärforstverwaltung Bialowies, Heft 2: 57-96. Paul Parey, Berlin. 
Lauwerier, R.C.G.M., Kolfschoten, T. van & Wijngaarden Bakker, L.H. van (2005). De 
archeozoölogie van de steentijd. In: J. Deeben, E. Drenth, M.-F. van Oorsouw & L. Verhart (red.). De 
steentijd van Nederland: 39-66. Stichting Archeologie, Zutphen. 
Leader-Williams, N. & Dublin, H.T. (2000). Charismatic megafauna as ‘flagship species’. In: A. 
Entwistle & N. Dunstone (eds.). Priorities for the conservation of mammalian diversity – Has the 
panda had its day? : 53-81. Cambridge University Press. 
Lecourt, D. (1977). Proletarian science? The case of Lysenko. London, NLB. 
Lee, C. & Schaaf, T. (2003). International workshop on the importance of sacred natural sites for 
biodiversity conservation. UNESCO-MAB. 
Leeuwen, C.G. van, Londo, G. & Wijngaarden, A. van (1971). Verslag van een studiereis naar 
Gotland en Öland in 1971. RIN-rapport, Leersum. 
Lehmkuhl, U. (1987). Zur Kenntnis der Fauna vom mesolithischen Fundplatz Tribsees, Kreis 
Strasund. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Band 35: 47-82. 
Leibundgut, H. (1959). Über Zweck und Methodik der Struktur- und Zuwachsanalyse von 
Urwäldern. Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 110: 111-124. 
Leitsch, W. (2006). Sigismund III. von Polen und Jan Zamoyski - Die Rolle Estlands in der Rivalität 
zwischen König und Hetman. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien. 
Levine, M.A. (1998). Eating horses: the evolutionary significance of hippophagy. Antiquity 72: 90-
100. 
Liberman, A. (2007). An additional note on tautological compounds. Nowele 52: 67-73. 
Liedtke, W. (1989). The Royal horse and rider – Painting, sculpture, and horsemanship 1500-1800. 
Abaris Books. The Metropolitan Museum of Art. 
Ling, Y., Ma, Y., Guan, W., Cheng, Y., Wang, Y., Han, J., Jin, D., Mang, L. & Mahmut, H. 
(2010). Identification of Y-chromosome genetic variations in Chinese indigenous horse breeds. 
Journal of Heredity 101(5): 639-643.  
Linnartz, L. & Helmer, W. (2009). Uitwerkingsplan Oostvaardersplassen. ARK Natuurontwikkeling. 
Lippold, S. et al. (2011). Discovery of lost diversity of paternal horse lineages using ancient DNA. 
Nature Communications 2: 450. DOI: 10.1038/ncommuns1447. 
Lister, A.M. (1984). Evolutionary and ecological origins of British deer. Proceedings of the Royal 
Society of Edinburgh 82 B: 205-229. 
Lister, A.M. (1996). Dwarfing in island elephants and deer: processes in relation to time of isolation. 
Symposia of the Zoological Society of London, 69: 277-292. 
Litt, T.  (2000). Waldland Mitteleuropa – die Megaherbivorentheorie aus paläobotanischer Sicht. In: 
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF). Grosstiere als Landschaftsgestalter – 
Wunsch oder Wirklichkeit? Berichte aus der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. 
Nummer 27: 49-64. 
Lizet, B, & Daszkiewicz, P. (1995). Tarpan ou konik polski? Mythe contemporain et outil de gestion 
écologique. Anthropozoologica, nr. 21: 63-72. 
Loewe, K. v. (1976). The Lithuanian Statute of 1529. Leiden, E.J. Brill. 
Lohuizen, H. van (1980). Het Beekberger Woud: de geschiedenis van een verloren oerbos. Eerbeek: 
Oudheidkundige Vereniging "De Marke". 
Lõugas, L. (2006). Animals as subsistence and bones as raw material for settlers of prehistoric 
Zvejnieki. In: L. Larsson & I. Zagorska (eds.). Back to the origin. New research in the Mesolithic-
Neolithic Zvejnieki cemetery and environment, Northern Latvia. Acta Archaeologica Lundensia 52: 
75-89. 
Louwe Kooijmans, L.P. (2012). Holland op z’n wildst? De Vera-hypothese getoetst aan de 
prehistorie. De Levende Natuur 113(2): 62-66. 
Łoziński, W. (1872). Galiciana. Kilka obrazków z pierwszych lat historyi galicyjskiej. Lwów. K. 
Wild. 



 276

Ludwig, A., Pruvost, M., Reismann, M., Benecke, N., Brockmann, G.A., Castaños, P., Cieslak, 
M., Lippold, S., Llorente, L., Malaspinas, A.-S., Slatkin, M. & Hofreiter, M. (2009). Coat color 
variation at the beginning of horse domestication. Science 324: 485. 
Łukaszewicz, K. (1975). Ogrody zoologiczne. Wczoraj – dziś – jutro. Warszawa. PW Wiedza 
Powszechna. 
Lundholm, B. (1949). Abstammung und Domestikation des Hauspferdes. Zoologiska Bidrag från 
Uppsala, 27: 1-287. 
Lydekker, R. (1912). The horse and its relatives. George Allen & Company, London. 
Mager, F. (1941). Wildbahn und Jagd Altpreußens im Wandel der geschichtlichen Jahrhunderte. J. 
Neumann, Neudamm und Berlin. 
Mager, F. (1960). Der Wald in Altpreußen als Wirtschaftsraum. Band I und II. Böhlau Verlag, Köln. 
Makowski, T. (2005). Biblioteka Ordynacji Zamojskiej: Od Jana do Jana. Przewodnik po wystawie. 
Biblioteka Narodowa, Warszawa. 
Manen, W. van (2013). Broedvogels van de buitenkaadse Oostvaardersplassen in 1997, 2002, 2007 
en 2012. SOVON-rapport 2013/30. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. 
Mannhardt, W. (1904). Wald- und Feldkulte. Erster Band. Berlin. Verlag von Gebrüder Borntraeger. 
Mantel, K. (1990). Wald und Forst in der Geschichte. Ein Lehr- und Handbuch. Verlag M.& H. 
Schaper. Alfeld-Hannover. 
Markerink, M. (2002). Koniks: wilde paarden in Nederland. Stichting Ark, Hoog Keppel. 
Maroszek, J. (2000). Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta. Z historii 
dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią. Białystok. Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku. 
Marris, E. (2009). Reflecting the past. Nature, vol. 462, 5 November: 30-32. 
Martin, G. (2012). Game changer – Animal rights and the fate of Africa’s wildlife. University of 
California Press. Berkeley-Los Angeles-London. 
Martin, P.S. (1967). Prehistoric overkill. In: P.S. Martin & H.E. Wright. Pleistocene extinctions: The 
search for a cause: 75-120. Yale University Press. New Haven. 
Martin, P.S. (2007). Twilight of the mammoths – Ice age extinctions and the rewilding of America. 
University of California Press. Berkeley-Los Angeles-London. 
Martin, T.G., Arcese, P. & Scheerder, N. (2011). Browsing down our natural heritage: Deer impacts 
on vegetation structure and songbird populations across an island archipelago. Biological 
Conservation 144: 459-469.  
Mason S.L.R. (2000). Fire and Mesolithic subsistence – managing oaks for acorns in northwest 
Europe? Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 164: 139-150. 
Mason, F., Nardi, G. & Tisato, M. (eds.) (2003). Proceedings of the International Symposium ‘Dead 
Wood: a Key to Biodiversity’. Sherwood 95, Suppl. 2. Mantova, Italy. 
Matławska, H. (1991). Zwierzyniec. Książkę wydano staraniem rady miejskiej w Zwierzyńcu i  
Roztoczańskiego Parku Narodowego. 
Mattioli, S. (1993). Antler conformation in red deer of the Mesola Wood, northern Italy. Acta 
Theriologica 38(4): 443-450. 
Mayer, H. (1975). Der Einfluss des Schalenwildes auf die Verjüngung und Erhaltung von  
Naturwaldreservaten. Forstwissenschaftliches Centralblatt 94: 209-224. 
Mazaraki, M. (1993). Łowiectwo w Polsce. Kraków. Krajowa Agencja Wydawnicza. 
Mažiulis, V. (1996). Prūsų kalbos etimologijos žodynas. Vol. 3. Vilnius, Mokslas. 
Mazurowski, R.F. (1983). Bursztyn w epoce kamienia na ziemiach polskich. Materiały starożytne i 
wczesnośredniowieczne. Tom V: 7-134. 
McCue, M.E. et al. (2012). A high density SNP array for the domestic horse and extant 
Perissodactyla: Utility for association mapping genetic diversity, and phylogeny studies. PLoS 
Genetics. January 2012, volume 8, issue 1, e1002451. 
Mech, L.D. & Boitani, L. (2003). Wolves: behavior, ecology, and conservation. University of 
Chicago Press. Chicago. 
Meens, R. (2002). Eating animals in the Early Middle Ages. In: A.N.H. Creager & W.C. Jordan 
(eds.). The animal / human boundary: 3-28. University of Rochester Press, New York. 
Meihuizen, L.S. (1953). De rekening betreffende het graafschap Gelre 1294-1295. Werken 
uitgegeven door Gelre, nr. 26. Arnhem. 



 277

Meijer, H.J.M. (2011). In de ban van de hobbit. Cranium 28(1): 21-29. 
Melletti, M., Penteriani, V. & Boitani, L. (2007). Habitat preferences of the secretive forest buffalo 
(Syncerus caffer nanus) in Central Africa. Journal of Zoology 271(2): 178-186. 
Michaelis, J.D. (1770-1775; 2e druk: 1775-1780). Mosaisches Recht. 6 delen. Frankfurt am Mayn, 
bey Johann Gottlieb Garbe. 
Michel Deutschland-Katalog (2011/2012). Schwaneberger Verlag. München. 
Michel Europa-Katalog (2007/2008). Band 7: Osteuropa. Schwaneberger Verlag. München. 
Mickiewicz, A.B. (1966). Pan Tadeusz: czyli ostatni zajazd na Litwie: historia szlachecka z r. 1811 i 
1812 we dwunastu księgach wierszem. Wrocław. 
Miechowa, M. z (1521). Tractatus de duabus Sarmatiis Asiana et Europiana et de contentis in eis. In: 
S.A. Anninskij (1936). Tractatus o dvuch Sarmatijach. Moskou-Leningrad. 
Mikusińska, A., Zawadzka, B., Samojlik, T., Jędrzejewska, B. & Mikusiński, G. (2013). 
Quantifying landscape change during the last two centuries in Białowieża Primeval Forest. Applied 
Vegetation Science 16(2): 217-226. 
Mises, L. von (1902). Die Entwicklung des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses in Galizien (1772-
1848). Wiener Staatswissenschaftliche Studien, Band 4, Heft 2. 
Mitchell, B., Staines, B.W. & Welch, D. (1977). Ecology of red deer. Institute of Terrestrial Ecology, 
N.E.R.C.. 
Mitchell, F.J.G. (2005). How open were European primeval forests? Hypothesis testing using 
palaeoecological data. Journal of Ecology 93(1): 168-177. 
Mitchell, F.J.G. & Cole, E. (1998). Reconstruction of long-term successional dynamics of temperate 
woodland in Bałowieża Forest, Poland. Journal of Ecology 86: 1042-1059. 
Modderman, P.J.R. (1953). Een neolithische woonplaats in de polder Vriesland onder Hekelingen 
(Eiland Putten) (Zuid-Holland). Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek in Nederland IV(2): 1-26. 
Mohr, E. (1970). Das Urwildpferd – Equus przewalskii Poljakoff 1881. Die Neue Brehm-Bücherei 
249. Wittenberg Lutherstadt: Ziemsen. 
Mol, D., Oosterbaan, A. & Vos, J. de (2004). De wolharige neushoorn – een dier van de 
mammoetsteppe. Neushoorn Stichting Nederland, Leiden. 
Mol, D., Post, K., Reumer, J.W.F., Plicht, J. van der, Vos, J. de, Geel, B. van, Reenen, G. van, 
Pals, J.P. & Glimmerveen, J. (2006). The Eurogeul - first report of the palaeontological, 
palynological and archaeological investigations of this part of the North Sea. Quaternary International 
142-143: 178-185. 
Moll, L. & Gayot, E.N. (1861). La connaissance générale du cheval. Études de zootechnie pratique. 
Librairie de Firmin Didot Frères. Paris. 
Montgomery, D.R. & Piégay, H. (2003). Wood in rivers: interactions with channel morphology and 
processes. Geomorphology 51(1-3): 1-5. 
Moraal, L.G., Burgers, J. & Vorst, O. (2003). Hylis foveicollis (Coleoptera: Eucnemidae), een dood-
houtkever nieuw voor de Nederlandse fauna. Entomologische Berichten 63(2): 36-39. 
Mortensen, H. und  G.  (1938). Die Besiedlung des Nordöstlichen Ostpreußens bis zum Beginn des 
17. Jahrhunderts. Teil II: Die Wildnis im östlichen Preußen, ihr Zustand um 1400 und ihre frühere 
Besiedlung. Verlag von S. Hirzel, Leipzig.   
Mühlenbach, K. (1925-1927).Lettisch-Deutsches Wörterbuch. Band II. Riga [etc.] : Brusser. 
Münster, S. (1552). Cosmographiae universalis libri VI. Basileae. 
Musiani, M., Boitani, L. & Paquet, P.C. (2010). The world of wolves: new perspectives on ecology, 
behaviour, and management. University of Calgary Press. Calgary. 
Nehring, A. (1884). Fossile Pferde aus deutschen Diluvial-Ablagerungen und ihre Beziehungen zu 
den lebenden Pferden. Landwirthschaftliche Jahrbücher, Band 13: 81-160. 
Nehring, A. (1898). Über Ur und Wisent nach dem 'Treßlerbuche' des deutschen Ordens 1399 bis 
1409. Globus 74(3): 44 - 47. 
Neitmann, K. (1986). Jagdbriefe im diplomatischen Verkehr des Deutschen Ordens mit Polen-Litauen 
um 1400. Preußenland 24: 25-33. 
Niemcewicz, J.U. (1822). Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze z rękopisów. Tom 2. 
Lipsk: Breitkopf i Haertel. 



 278

Niklasson, M., Zin, E., Zielonka, T., Feijen, M., Korczyk, A.F., Churski, M., Samojlik, T., 
Jędrzejewska, B., Gutowski, J.M. & Brzeziecki, B.(2010). A 350-year tree-ring fire record from 
Białowieża Primeval Forest, Poland: implications for Central European lowland fire history. Journal of 
Ecology 98(6): 1319-1329. 
Nissen, J. (2003). Enzyklopädie der Pferderassen. Band 3: Spanien, Portugal, Italien, Schweiz, 
Österreich, Ungarn, Osteuropa. Kosmos, Stuttgart. 
Nobis, G. (1955). Beiträge zur Abstammung und Domestikation des Hauspferdes. Zeitschrift für 
Tierzüchtung und Züchtungsbiologie, 64(3): 201-246. 
Nobis, G. (1961). Zur Frühgeschichte der Pferdezucht – die Pferde der Wikingerzeit aus Deutschland, 
Norwegen und Island. Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie, 76(2/3): 125-185. 
Nobis, G. (1971). Vom Wildpferd zum Hauspferd: Studien zur Phylogenie pleistozäner Equiden 
Eurasiens und das Domestikationsproblem unserer Hauspferde. Böhlau Verlag. 
NSW National Parks and Wildlife Service (2006). Feral horse management plan for Oxley Wild 
Rivers National Park, NSW. National Parks and Wildlife Service, Hurstville. 24 pp. 
Olff, H., Vera, F.W.M., Bokdam, J., Bakker, E.S., Gleichman, J.M., Maeyer, K. de & Smit, R. 
(1999). Shifting mosaics in grazed woodlands driven by the alteration of plant facilitation and 
competition. Plant Biology 1: 127-137. 
Olsen, S.L. (1989). Solutré: A theoretical approach to the reconstruction of Upper Palaeolithic hunting 
strategies. Journal of Human Evolution 18: 295-327. 
Oosterman, J. & Kloosterman, H. (2008). Recreatie in het OostvaardersWold. Identiteit, concept en 
programma. DHV / UrbanXchange. 
Orlando, L. et al. (2013). Recalibrating Equus evolution using the genome sequence of an early 
Middle Pleistocene horse. Nature, 26 June 2013, http://dx.doi:10.1038/nature12323. 
Orłowski, R. (1963). Położenie i wałka klasowa chłopów w Ordynacji Zamojskiej w drugiej połowie 
XVIII w. Wydawnictwo Lubielskie. 
Orłowski, R. (1974). Między obowiązkiem obywatelskim a interesem własnym – Andrzej Zamojski 
1717-1792. Wydawnictwo Lubelskie. 
Otley, H. M. (2001). The use of a community-based survey to determine the distribution of the 
Platypus Ornithorhynchus anatinus  in the Huon River catchment, southern Tasmania. Australian 
Zoologist 31(4): 632-641. 
Otter, C. (2011). Hippophagy in the UK: a failed dietary revolution. Endeavour 35(2-3): 80-90. 
Outram, A.K., Stear, N.A., Bendrey, R., Olsen, S., Kasparov, A., Zaibert, V., Thorpe, N. & 
Evershed, R.P. (2009). The earliest horse harnessing and milking. Science, Vol. 323, 6 March: 1332-
1335. 
Owen-Smith, N. & Mills, M.G.L. (2008). Predator–prey size relationships in an African large-
mammal food web. Journal of Animal Ecology 77(1): 173-183. 
Ozola, I., Ceriņa, A. & Kalniņa, L. (2010). Reconstruction  of  palaeovegetation and sedimentation 
conditions in the area of ancient Lake Burtnieks, Northern Latvia. Estonian Journal of Earth Sciences 
59(2): 164-179. 
Pallas, P.S. (1778). Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs, in einem 
ausfuehrlichen Auszuge. Teil 3. Frankfurt. Erf. und Lpz. 
Paquet, P.C. & Darimont, C.T. (2010). Wildlife conservation and animal welfare: two sides of the 
same coin? Animal Welfare, 19: 177-190. 
Patze, H. (1958). Der Frieden von Christburg vom Jahre 1249. Jahrbuch für die Geschichte Mittel- 
und Ostdeutschlands, 7: 39-91. 
Pawiński, A. (1882). Stefan Batory, jako myśliwiec. Akta metryki koronnej co waźniejsze z czasów 
Stefana Batorego, 1576-1586. Źródła Dziejowe, Tom XI: 5-49. 
Pechacek, P. (1994). Einfluss der Wölfe auf Schalenwild in der Slowakei. Allgemeine Forstzeitschrift 
49(19): 1058-1060. 
Pekny, R. (2012). Das Wildnisgebiet im historischen Rückblick. Silva fera 1: 9-15. 
Pennant, T. (1776). British zoology. Class I: Quadrupeds. Printed for Benj. White. London. 
Peters, R.H. (1983). The ecological implications of body size. Cambridge University Press. 
Peterson, R.O. (1977). Wolf ecology and prey relationships on Isle Royale. National Park Service 
Scientific Monograph, nr. 11. 



 279

Pfizenmayer, E.W. (1926). Mammutleichen und Urwaldmenschen in Nordost-Sibirien. Leipzig: 
Brockhaus. 
Pflugradt, R. (2007). Phylogenetische Untersuchungen am Hauspferd (Equus caballus) mit 
besonderem Bezug zur Domestikation. Diplomarbeit, Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität, 
Bonn. 
Philippa, M.-L.A.I., Debrabandere, F. & Quak, A. (red.) (2003-2009). Etymologisch woordenboek 
van het Nederlands. Amsterdam University Press, Amsterdam. 
Pickeral, T. (2006). The horse: 30,000 years of the horse in art. Merrell Publishers Ltd. London. 
Piek, H. (2000). 30 jaar begrazing bij Natuurmonumenten. 11 pag. Http://edepot.wur.nl/117534. 
Pielberg, G.R., Golovko, A., Sundström, E., Curik, I., Lennartsson, J., Seltenhammer, M.H., 
Druml, T., Binns, M., Fitzsimmons, C., Lindgren, G., Sandberg, K., Baumung, R., Vetterlein, 
M., Strömberg, S., Grabherr, M., Wade, C., Lindblad-Toh, K., Pontén, F., Heldin, C.-H., 
Sölkner, J. & Andersson, L. (2008). A cis-acting regulatory mutation causes premature hair 
graying and susceptibility to melanoma in the horse. Nature Genetics 40(8): 1004-1009. 
Piccolominus, E.S. (1699). Opera geographica et historica. Helmstadii: impensis Joh. Melch. 
Sustermanni. 
Piszczatowska, M. (2008). Miasto Knyszyn i starostwo knyszyńskie w rękach Jana i Tomasza 
Zamoyskich (1574 - 1638). In: P. Gołdyn (ed.). Miasta polskie w średniowieczu i czasach  
nowożytnych: 51 - 66. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana". Kraków. 
Plater, S.H. (1835). Koń dziki litewski. Przyjaciel Ludu 2(1): 12-14. 
Plezia, M. (1994). Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska. Pomniki Dziejowe 
Polski. Seria II – Tom XI. Polska Akademia Umiejętności, Kraków. "Secesja": nakł. PAU. 
Plinius, G. S. (1977-1979). Naturalis historiae libri. 13 Vols. Pisa. Giardini. 
Płonka, T. (2003). The portable art of Mesolithic Europe. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
Pluskowski, A. (2013). The archaeology of the Prussian Crusade – Holy war and colonization. 
Routledge, Abingdon-New York. 
Poliakof, M. (1881). III - Supposed new species of horse from Central Asia. The Annals and 
Magazine of Natural History, including zoology, botany and geology. Ser. 5, Vol. viii: 16-26. 
Polomé, E.C.  (1994). Das Pferd in der Religion der eurasischen Völker. In: B. Hänsel, S. Zimmer & 
B. Schlerath. Die Indogermanen und das Pferd. Akten des internationalen interdisziplinären 
Kolloquiums Freie Universität Berlin, 1-3 Juli 1992: 43-51. Budapest. Archaeolingua Alapítvány. 
Ponel, P., Matterne, V., Coulthard, N. & Yvenec, J.H.  (2000). La Tène and Gallo-Roman natural 
environments and human impact of the Touffreville rural settlement, reconstructed from Coleoptera 
and plant macroremains (Calvados, France). Journal of Archaeological Science 27(11): 1055-1072. 
Pons, L.J.  (1992): Holocene peat formation in the lower parts of the Netherlands. In: J.T.A. 
Verhoeven (ed.). Fens and bogs in the Netherlands: Vegetation, history, nutrient dynamics and 
conservation: 7 – 79. Kluwer, Dordrecht. 
Pool, E. (2006). De beleving van jacht onder Nederlanders: voor de Dierenbescherming. Blauw 
Research. Rotterdam. 
Poortinga, G. (1981a). Stichting Tarpan. 2e druk. Groenwinkel, Groningen. 
Poortinga, G. (1981b). Stichting Tarpan. Noorderbreedte 5(5): 144-145. 
Pośpiech, A., Tygielski, W. (1981). The social role of magnates' courts in Poland (from the end of the 
16th up to the 18th century). Acta Poloniae Historica 43: 75-100. 
Potvin, C. (1878). Oeuvres de Ghillebert de Lannoy, voyageur, diplomate et moraliste. Louvain. 
Académie Royale de Belgique. 
Prawocheński, R. (1928). Rajd koników biłgorajskich. Rolnik 24: 403. Lwów. Antoni Gostkowski. 
Prawocheński, R. (1934). Zagadnienia aktualne hodowli koni. Jeździec i hodowca 22: 504-506, en 
23: 524-526. 
Prawocheński, R. & Sliżyński, B. (1931). Czaszka konia z kurhana w okolicy Święcian (Wileńskie). 
Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych. T. 26(1): 51-70. 
Prummel, W., Niekus, M.J.L.T., Gijn, A.L. van, Cappers, R.T.J. (2002). A late mesolithic kill site 
of aurochs at Jardinga, Netherlands. Antiquity 76: 413-424. 
Pruski, W. (1959). Dzikie konie Wschodniej Europy. Roczniki Nauk Rolniczych. Tom 85-D. 
Warszawa. Państwowe Wydanictwo Rolnicze i Leśne. 



 280

Pruski, W. (1963). Ein Regenerationsversuch des Tarpans in Polen. Zeitschrift für Tierzüchtung und 
Züchtungsbiologie, 79: 1-31. 
Pruski, W. & Jaworowska, M. (1963). Prace i badania naukowe prowadzone w Polsce nad 
regeneracją dzikich konik zwanych tarpanami. Roczniki Nauk Rolniczych 108-D. 
Pruvost, M. et al. (2011). Genotypes of predomestic horses match phenotypes painted in Paleolithic 
works of cave art. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 
108(46): 18626-18630. 
Pusch, G.G. (1840). Neue Beiträge zur Erläuterung und endlichen Erledigung der Streitfrage über Tur 
und Zubr (Urus und Bison). Archiv für Naturgeschichte. 6e Jahrgang, Band 1: 47 - 137.   
Pysiak, J. (2003). Kings and beasts. Kings’ miraculous and mysterious encounters with animals. Acta 
Poloniae Historica, 88: 5-25. 
Raaij, B. van (2012). Serengeti in Europa. Dagblad De Volkskrant (katern Wetenschap), 17 
november: V6-V7. 
Rackham, O. & Moody, J. (1996). The making of the Cretan landscape. Manchester University 
Press, Manchester. 
Raia, P. & Meiri, S. (2006). The Island rule in large mammals: paleontology meets ecology. 
Evolution 60(8): 1731-1742. 
Ran, E. T. H. (1990). Dynamics of vegetation and environment during the Middle Pleniglacial in the 
Dinkel Valley (The Netherlands). Rijks Geologische Dienst 44 (3): 141-205. 
Reed, C.M. (2008). Wild horse protection policies: Environmental and animal ethics in transition. 
International Journal of Public Administration 31: 277-286. 
Reichholf, J.H. (2004). Welche Funktion hat die stehende Mähne der Wildpferde? Der Zoologische 
Garten 74(2): 104-110. 
Reynolds, E.R.C. & Thompson, F.B. (1988). Forests, climate, and hydrobiology – Regional impacts. 
United Nations University. Tokyo. 
Reynolds, H.G. (1969). Aspen grove use by deer, elk and cattle in southwestern coniferous forests. 
USDA Forest Service. Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station. Research Note RM-
138. 
Ritchie, J.C. & Haynes, C.V.  (1987): Holocene vegetation zonation in the eastern Sahara. Nature, 
vol. 330: 645 - 647.  
Ripple, W.J. & Beschta, R.L. (2004). Wolves and the ecology of fear: Can predation risk structure 
ecosystems? BioScience 54(8): 755-766. 
Ripple, W.J. & Beschta, R.L. (2012). Large predators limit herbivore densities in northern forest 
ecosystems. European Journal of Wildlife Research 58(4): 733-742. 
Ripple, W.J., Beschta, R.L., Fortin, J.K. & Robbins, C.T. (2013). Trophic cascades from wolves to 
grizzly bears in Yellowstone. Journal of Animal Ecology, doi: 10.1111/1365-2656.12123. 
Ripple, W.J., Rooney, T.P. & Beschta, R.L. (2010). Large predators, deer, and trophic cascades in 
boreal and temperate ecosystems. In: J. Terborgh & J. Estes (eds.). Trophic cascades: predators, prey, 
and the changing dynamics of nature: 141-161. Island Press. 
Ritvo, H. (1987). The animal state – the English and other creatures in the Victorian Age. Penguin 
Books. London. 
Röslin, H. (1593). Der Elsäß und gegen Lotringen grentzenden Waßgawischen Gebirgs Gelegenheit 
und Commoditäten inn Victualien und Mineralien. Straßburg: Bernhard Jobin. 
Roe, F.G. (1972): The North American buffalo; a critical study of the species in its wild state. David 
& Charles: Newton Abbot.  
Roebroeks, W. (2009). De Neanderthaler en zijn voorgangers: oud- en midden-paleolithicum. In: L.P. 
Louwe Kooijmans, P.W. van den Broecke, H. Fokkens & A. van Gijn (red.). Nederland in de 
prehistorie: 93-113. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. 
Rootsi, S., Kivisild, T., Tambets, K., Adojaan, M., Parik, J., Reidla, M., Metspalu, E., Laos, S., 
Tolk, H.-V. & Villems, R. (2000). On the phylogenetic context of sex-specific genetic markers of 
Finno-Ugric populations. In: A. Kiinnap (ed.). The roots of peoples and languages of Northern Eurasia 
II and III: 148-164. University of Tartu. 
Rowley-Conwy, P. (1995). Mesolithic animal bones from Ringkloster, a seasonal hunting camp in 
Jutland. Journal of Danish Archaeology. Vol. 12: 87-98. 



 281

Rubner, K. (1918). Urwald oder Kulturwald? In: Bialowies in deutscher Verwaltung. 
Militärforstverwaltung Bialowies, Heft 4: 273-285. Paul Parey, Berlin. 
Rumjancev, B.F. (1936). Origin of the domestic horse. Bulletin de l’Académie des Sciences de 
l'URSS. Classes des Sciences Mathématiques et Naturelles; Série Biologique: 415-448. 
Rünger, F. (1925). Herkunft, Rassezugehörigkeit, Züchtung und Haltung der Ritterpferde des 
Deutschen Ordens. Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie. Band II (3): 211-308. 
Russell, E.W.B. (1983). Indian-set fires in the forests of the northeastern United States. Ecology 
64(1): 78-88. 
Rytschkow, P.I., Anderle, A.(1983). Orenburgische Topographie oder ausführliche Beschreibung des 
Gouvernements Orenburg aus dem Jahre 1762. Leipzig, Kiepenheuer. 
Ryckov, P.I (1999). Topografija Orenburgskoj gubernii. Ufa: Kitap. 
Rzączyński, G. (1721). Historia naturalis curiosa Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae, 
annexarumq; provinciarum, in tractatus XX divisa. Sandomiriae. 
Rzączyński, G. (1742). Auctuarium historiae naturalis Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae, 
annexarumque provinciarum in puncta XII. Opus posthumum. 
Salensky, W. (1907). Prjevalsky’s horse (Equus prjewalskii Pol.). Hurst and Blackett Ltd., London. 
Salisbury, J.E. (1994). The beast within – Animals in the Middle Ages. Routledge, New York & 
London. 
Samsonowicz, A. (1989). Terminologia leśna średnowieczniej polski. Studia i materiały z historii 
kultury materialnej. Tom LXI: 59-86. 
Samsonowicz, A. (1991). Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów. Studia i materiały z historii 
kultury materialnej. Tom LXII. 
Samojlik, T. (2005a). Stanisław August Poniatowski w Puszczy Białowieskiej (30 sierpnia – 2 
września 1784 roku). Kwartalnik historii kultury materialnej. Rok LIII, nr. 1: 35-52. 
Samojlik, T. (ed.) (2005b). Conservation and hunting – Białowieża Forest in the time of kings. 
Mammal Research Institute. Białowieża. 
Sankaran, M. et al. (2005). Determinants of woody cover in African savannas. Nature 438, 8 
December: 846-849. 
Sarnicki, S. (1594). Statuta y metrika przywilejów koronnych. Kraków. 
Sawa, B. (2008a). Życie codzienne w osiemnastowiecznym Zamościu. Stajnie, wozownie i 
masztalernie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, nr. 3: 38-42. 
Sawa, B. (2008b). Życie codzienne w osiemnastowiecznym Zamościu. Polowania, konie. Zamojski 
Kwartalnik Kulturalny, nr. 4: 61-65. 
Saxo Gammaticus & P. Lonicerus (1576). Danica historia libris XVI – Gesta Danorum. Francofvrti 
ad Moenvm: Ex officina typographica And. Wecheli.  
Schaminée, J.H.J., Dirkx, J.C.H.P. & Janssen, J.A.M. (2010). Grenzeloze natuur: de internationale 
betekenis van Nederland voor soorten, ecosystemen en landschappen. KNNV uitgeverij, Zeist. 
Scheltens, E.B. (1975). De invloed van het bos op het klimaat. Ingenieursscriptie Boshuishoudkunde. 
Landbouwhogeschool, Wageningen. 
Schermbeek, A.J. van & Gayer, K. (1898). Het bosch. Eduard van Wees, Breda. 
Schlüter, O.  (1921). Wald, Sumpf und Siedelungsland in Altpreussen vor der Ordenszeit. Niemeyer. 
Schneider, L. (1939). Das Kolonisationswerk Josefs II in Galizien. Hirzel, Leipzig. 
Schuck, A., Päivinen, R., Hytönen, T. & Pajari, B. (2002). Compilation of forestry terms and 
definitions. Internal Report nr. 6. European Forest Institute, Joensuu, Finland. 
Schuldt, E. (1961). Hohe Viecheln. Eine mittelsteinzeitlicher Wohnplatz in Mecklenburg. Schriften 
der Sektion für Vor- und Frühgeschichtliche 10. Berlin. 
Schuyf, J. (1995). Heidens Nederland – zichtbare overblijfselen van een niet-christelijk verleden. 
Matrijs, Utrecht. 
Schwarz, K.Z.S. (2005). Wild horses in a ’European wilderness’: imagining sustainable development 
in the post-Communist countryside. Cultural Geographies 12: 292-320. 
Schwidetzky, I. (1935a). Die Rassenforschung in Polen. III. Die methodischen und typologischen 
Grundlagen der polnischen Rassenkunde. Zeitschrift für Rassenkunde und ihre Nachbargebiete 1: 136-
204. 
Schwidetzky, I. (1935b). Zur Frage der Differentialdiagnose zwischen nordischen und mediterranen 
Schädeln. Zeitschrift für Rassenkunde und ihre Nachbargebiete, 1: 316-317. 



 282

Schwidetzky, I. (1988). B. Geschichte der Anthropologie. In: R. Knußmann (Hrsg.). Anthropologie. 
Band I. Wesen und Methoden der Anthropologie: 47-126. Gustav Fisher Verlag. Stuttgart, New York. 
Schwob, K. (1806). Plan, względem urządzenia polowania na przyszłość wprowadzić się maiącego. 
Manuscript, aanwezig in het Archiwum Ordynacji Zamoyskiej (AOZ-11548) in het Archwium 
Państwowe w Lublinie, te Lublin, Polen.  
Segeren, W.A., Schoten, J., Eygenraam, J.A., Zuydgeest, J.F.W., Poorter, E.P.R. & Berger, C. 
(1977). Een reservaat voor oerdieren. Werkdocument RIJP, nr. 1977-15 Bbw. Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders, Lelystad. Aanwezig in het archief van het Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad. 
Senglaub, K. (2003). Historisches über Ure, Wisente, und Elche Ostpreußens und die Űberführung 
von Wisenten und Elchen nach Brandenburg. Säugetierkundliche Informationen 5(27): 277-285. 
Serpell, J.A. (1996). In the company of animals – A study of human-animal relationships. Cambridge 
University Press. 
Siebert, U. (2003). Heilige Wälder und Naturschutz – Empirische Fallbeispiele aus der Region 
Bassila, Nordbénin. Spektrum 88. Berliner Reihe zu Gesllschaft, Wirtschaft und Politik in 
Entwicklungsländern. 
Simoons, F.J. (1994). Eat not this flesh: food avoidances from prehistory to the present. University of 
Wisconsin Press. 
Skorkowski, E. (1934). Krytyczne uwagi o ‘Tarpanie leśnym’. Kosmos 59(2): 197-205. 
Skorkowski, E. (1961). Tarpany. Przegląd Zoologiczny 5(1): 33-35. 
Skuratowicz, W. & Urbański, J. (1953). Rezerwat leśny na Bukowej Górze koło Zwierzyńca w 
województwie Lubelskim i jego fauna. Ochrona Przyrody XXI: 193-216. 
Slob, A. (1966). Beschouwingen over de tarpan (Equus przewalskii gmelini Antonius, 1912). Lutra 
8(1): 1-15. 
Słomski, R., Dzieduszycki, A.M., Lipiński, D., Szalata, M., Zeyland, J., Wielgus, K., Frąckowiak, 
H., Smorąg, Z., Modliński, J.A. & Ryba, M.S. (2010). Analysis of genomic and mitochondrial DNA 
of aurochs. In: R. Słomski (ed.). Restoration of endangered and extinct animals: 176-195. Poznań 
University of Life Sciences, Poznań. 
Smit, C., Kuijper, D.P.J., Prentice, D., Wassen, M.J. & Cromsigt, J.P.G.M. (2012). Coarse woody 
debris facilitates oak recruitment in Białowieża Primeval Forest. Forest Ecology and Management 
284: 133-141. 
Smit, C., Ouden, J. den, Müller-Schärer, H. (2006). Unpalatable plants facilitate tree sapling 
survival in wooded pastures. Journal of Applied Ecology 43: 305-312. 
Smit, R., Hillen, R., Hillen, J.D. & Vera, F.W.M. (2010). The Oostvaardersplassen: beyond the 
horizon of the familiar. The Dutch Forestry Comission, Driebergen. 
Smith, C. H. (1841). The natural history of horses: the equidae or genus equees of authors: with portr. 
and memoir of Gesner. The Naturalist’s Library, Mammalia 12. Edinburgh (etc.). 
Smythe, R.H. (1992). Horse structure and movement. J.A. Allen, London. 
Sommer, R.S., Benecke, N., Lougas, L., Nelle, O. & Schmölcke, U. (2011). Holocene survival of 
the wild horse in Europe: a matter of open landscape? Journal of Quaternary Science, 29 July,  
DOI: 10.1002/jqs.1509. 
Sondaar, P.Y. (1985). Verdwenen leven van de Middellandse-Zeeëilanden. Cranium 2(2): 44-55. 
Soó, R. d. (1929). Die Vegetation und Entstehung der Ungarischen Puszta. The Journal of Ecology 
17(2): 329-350. 
Späh, H. (1939). Die Geschichte und Entwicklung des Wildponygestütes des Herzogs von Croy zu 
Dülmen von der Gründung bis zur Neuzeit. Inaugural-Dissertation, Hannover. 
Speed, J.G. & Speed, M.G. (1977). The Exmoor pony: its origins and characteristics. Chippenham, 
Wiltshire: Countrywide Livestock. 
Sponenberg, D.P. (2009). Equine color genetics. Wiley-Blackwell, Ames. 
Stachurska, A.M. (1999). Inheritance of primitive markings in horses. Journal of Animal Breeding 
and Genetics 116: 29-38. 
Stadie, K. (1926). Jagdliches aus Ostpreußens Vorzeit. Prussia 26: 111-189. 
Starowolski, S. & Piskadło, A. (1976). Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego. Kraków, 
Wydawnictwo Literackie. 
Stefanowski, R. (1976). Mechanization in agriculture. Radio Free Europe Research, RAD 
Background Report / 127 (Poland): 1-9. 



 283

Stegmann von Pritzwald, F.P. (1931). Was ist das ‘Panjepferd’? Der Zoologische Garten. (N.F.) 
Band 4, Heft 8/9: 261-266. 
Steketee, M. (2008). Oorlog – weldaad voor dieren. Eos magazine 25(5): 44-47. 
Stella, E. (1518). De Borussiae antiquitatibus. Libri duo. Basileae. 
Steppan, K. (2006). The Neolithic human impact on wild horses in Germany and Switzerland: horse 
size variability and the chrono-ecological context. In: Horses and humans: the evolution of human-
equine relationships: 209-220. S. L. Olsen (ed.), BAR international series 1560. Oxford: 
Archaeopress. 
Strabo & Jones, H.L. (1923). The geography of Strabo. The Loeb Classical Library 50. Vol II (Book 
III-V). London. The Loeb classical library. 
Straffen, O. zur (1915). Brehms Tierleben – Algemeine Kunde des Tierreichs. Band 12, Säugetiere – 
Dritter Band. 4e Auflage. Leipzig, Bibliograph. Inst. 
Straßer, H. (2007). Zusammenhänge zwischen Schulterblattwinkel und Schmerzen in den Hufen – 
ein Beitrag zur Lahmheitsdiagnostik. Tierärztliche Umschau 62(2): 67-71. 
Stuart, A.J., Kosintsev, P.A., Higham, T.F.G. & Lister, A.M. (2004). Pleistocene and Holocene 
extinction dynamics in giant deer and woolly mammoth. Nature, vol. 431: 684-689. 
Šturms, E. (1946). Die Alkstätten in Litauen. Contributions of Baltic University. Vol. 3, Hamburg. 
Baltic University. 
Subbotin, A.I. (1979). Does the forest affect rainfall? Lesovedenie 5: 13-18. 
Sulgostowska, Z. (1998). Continuity, change and transition: the case of North-Eastern Poland during 
the Stone Age. In: M. Zvelebil & R. Dennell (eds.). Harvesting the sea, farming the land – the 
emergence of Neolithic societies in the Baltic region: 87-94. Sheffield Academic Press. 
Svenning, J.-C. (2002). A review of natural vegetation openness in north-western Europe. Biological 
Conservation 104: 133-148. 
Sylvén, M., Widstrand, S., Schepers, F., Birnie, N. & Teunissen, T. (2012). Rewilding Europe – 
Making Europe a wilder place. Op de website: http://www.rewildingeurope.com. 
Szalay, A.B. (1916). Der grimme Schelch. Zoologische Annalen 7(2): 127-192. 
Szalay, A.B. (1917). Wisente im Zwinger. Zoologischer Beobachter. LVIII. 
Szalay, A.B. (1918). War der Ur wild? Archiv für Geschichte der Naturwissenschaft und Technik 
VIII: 106 – 123. 
Szczerkowski, K. (1936). Rückzüchtung des Waldtarpans in der Białowieżaer Heide. Der 
Zoologischer Garten. Band 8, Heft 7-9: 189-190. 
Szymanowska, Z. (1974). Lasy prywatne w Królestwie Polskim i ich przodujący gospodarze. In: A. 
Żabko-Potopowicz (red.). Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju: 116-121. 
PWN, Warszawa. 
Tacitus, C. & Grimm, J.L.C. (1835). Taciti Germania. Gottingae. 
Tanentzap, A.J., Mountford, E.P., Cooke, A.S. & Coomes, D.A. (2012). The more stems the 
merrier: advantages of multi-stemmed architecture for the demography of understorey trees in a 
temperate broadleaf woodland. Journal of Ecology 100: 171-183.  
Tangl, M. H. (Ed.) (1916). Die Briefe des heiligen Bonifatius und Lullus. Weidmannsche 
Buchhandlung, Berlin. 
Tarnawski, A. (1935). Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana w. kor. 
(1572-1605). Badania z dziejów społecznych i gospodarczych. Nr. 18. Lwów. Instytut Popierania 
Polskiej Twórczości Naukowej. 
Tatzer, L. (1969). Das k.k. privilegirte Hetzamphitheater unter den Weissgerbern. Wiener Schriften 
30: 95-134. 
Thomas, K. (1983). Man and the natural world. Changing attitudes in England 1500-1800. Allen 
Lane. Penguin Books Ltd. London. 
Timpe, D. (1989): Wegeverhältnisse und römische Okkupation Germaniens. In: H. Jankuhn, W. 
Kimmig & E. Ebel (Hrsg.). Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen 
Zeit in Mittel- und Nordeuropa. Teil V: Der Verkehr, Verkehrswege, Verkehrsmittel, Organisation: 83 
- 107. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische 
Klasse, Dritte Folge, nr. 180.  
Tinner, W., Conedera, M., Ammann, B. & Lotter, A.F. (2005). Fire ecology north and south of the 
Alps since the last ice age. The Holocene 15(8): 1214-1226. 



 284

Tomas-Roux, C. (1998). Le cheval de race Camargue: présentation générale de la race, étude 
démographique et dominantes pathologiques. Thése nr. 47. Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. 
Trautmann, R. (1970). Die altpreußischen Sprachdenkmäler. Göttingen. Vandenhoeck und Ruprecht. 
Triska, F.J. (1984). Role of wood debris in modifying channel geomorphology and riparian areas of a 
large lowland river under pristine conditions: a historical case study. Verhandlungen der 
Internationalen Vereiniging für Theoretische und Angewandte Limnologie 22: 1876–1892. 
Tscherski, J.D. (1892). Wissenschaftliche Resultate der von der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften zur Erforschung des Janalandes und der neusibirischen Inseln in den Jahren 1885 und 
1886 ausgesandten Expedition. Abtheilung IV. Beschreibung der Sammlung Posttertiärer Säugethiere. 
Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg. 7e Série, Tome 40, Nr. 1. 
Turner, E. (1991). Pleistocene stratigraphy and vertebrate faunas from the Neuwied Basin region of 
Western Germany. Cranium 8(1): 21-34. 
Turner, E. (2002). Horse, reindeer and bison hunters at Solutré: an archaeological analysis of a 
Magdalenian bone assemblage. Bonner Zoologische Beiträge 50(3): 143-182. 
Uerpmann, H.P.  (1990). Die Domestikation des Pferdes im Chalkolithikum West-und Mitteleuropas. 
Madrider Mitteilungen 31: 109-153. 
Uerpmann, H.-P. (2005). Betrachtungen zum Verhältnis zwischen Wildpferd (Equus ferus) und 
Hydruntinus (Equus hydruntinus) im Jungpleistozän und Holozän auf der Iberischen Halbinsel. 
Munibe (Antropologia-Arkeologia), nr. 57: 5-12. 
Vagedes, K. (1996). Wildpferd oder Hauspferd? Über Pferdereste aus der neolithischen Siedlung in 
Pestenacker / Bayern. Tierärztliche Praxis 24: 344-346. 
Vaitkevičius, V. (2009). The sacred groves of the Balts: lost history and modern research. Folklore 
42: 81-94. 
Vanhemelryck, F. & Verbesselt, L. (1990). Revolutie in Brabant 1787-1793. Centrum Brabantse 
Geschiedenis. Brussel. 
Vannozzi, B. (1596- ca. 1606). Verslagen, brieven, verhandelingen en verdragen (manuscript). Ms. 
Codex 679. Aanwezig in de bibliotheek van de University of Pennsylvania (Philadelphia, USA) en 
digitaal beschikbaar. 
Varro, M.T. & Flach, D. (2006). Über die Landwirtschaft. Darmstadt. Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft. 
Vasseur, G. le (1660). Description d’Ukranie, qui sont plusieurs Provinces du Royaume de Pologne, 
contenuës depuis les confins de la Moscovie, iusque aux limites de la Transilvanie. A Rouën. Chez 
Cailloüe, dans la Cour du Palais. 
Veen, H.E. van de (1975): De Veluwe natuurlijk?: Het Veluwemassief:: 'behouden', 'behouten' of 
'woekeren met natuurlijke ontwikkelingsmogelijkheden'. Gelderse Milieuraad, Arnhem.  
Veen, H.E. van de & Wieren, S.E. van (1980). Van grote grazers, kieskeurige fijnproevers en 
opportunistische gelegenheidsvreters. IVM. Amsterdam. 
Veer, M., Abma, R. & Berkers, R. (2005). Recreatie in de Oostvaardersplassen anno 2005 – 
Aanbod, gebruik, waardering en beleving. Stichting Recreatie, Den Haag. 
Veil, S., Breest, K., Grootes, P., Nadeau, M.-J. & Hüls, M. (2012). A 14.000-year-old amber elk 
and the origins of northern European art. Antiquity 86: 660-673. 
Vera, F.W.M. (1980). De Oostvaardersplassen: de mogelijkheden tot behoud en verdere ontwikkeling 
van de levensgemeenschap. Staatsbosbeheer, Utrecht. 
Vera, F.W.M. (1982). Heckrunderen in het natuurbeheer. Vergadernotitie ten behoeve van de 
Beheerscommissie Oostvaardersplassengebied. 26 november 1982. Aanwezig in het archief van het 
Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad. 
Vera, F.W.M. (1984). Voorstel voor introductie van Konik-paarden op het Stort. November 1984. 
Vergadernotitie ten behoeve van de vergadering van de Beheerscommissie 
Oostvaardersplassengebied. Aanwezig in het archief van het Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad. 
Vera, F.W.M.  (1985). Voorstel betreffende de introductie van paarden (koniks) in de 
Oostvaardersplassen. Juni 1985. Vergadernotitie ten behoeve van de Beheerscommissie 
Oostvaardersplassen. Aanwezig in het archief van het Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad. 
Vera, F.W.M. (1988). De Oostvaardersplassen: van spontane natuuruitbarsting tot gerichte 
natuurontwikkeling. IVN. Amsterdam. 
Vera, F.W.M. (2000). Grazing Ecology and Forest History. Oxford, CABI. 



 285

Vera, F.W.M. (2008).  Ontwikkelingsvisie Oostvaardersplassen: voorbij de horizon van het 
vertrouwde. Staatsbosbeheer, Driebergen. 
Vera, F.W.M., Buissink, F. & Weidema, J. (2001). Wildernis in Nederland – het verhaal van bossen 
en beesten. Tirion, Baarn. 
Verhart, L. & Groenendijk, H. (2009). Leven in overvloed. Midden- en laat-mesolithicum. In: L.P. 
Louwe Kooijmans, P.W. van den Broecke, H. Fokkens & A. van Gijn (red.). Nederland in de 
prehistorie:161-178. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. 
Vetulani, T.  (1925). Studie über den polnischen Konik (polnisches Landpferd) aus der Gegend von 
Biłgoraj. Bulletin International de l’Académie Polnaise des Sciences et des Lettres. Classe des 
Sciences Mathématiques et Naturelles. Série B. Sciences Naturelles: 211-258. 
Vetulani, T.  (1927). Znaczenie konika polskiego dla nauki i hodowli. Dziennik Urzędowy 
Lubelskiego 21: 489-493. 
Vetulani, T. (1928). Tarpan und polnisches Landpferd (Konik). Biologia Generalis 4: 387-402. 
Vetulani, T. (1929). Dalsze badania nad konikiem polskim. Rozprawy Wydziału Matematyczno-
Przyrodniczego. Dział A/B. Tom 67: 1-84. 
Vetulani, T. (1933). Zwei weitere Quellen zur Frage des europäischen Waldtarpans. Zeitschrift für 
Säugetierkunde 8(6): 281-282. 
Vetulani, T. (1936). Die Wiedereinführung des Waldtarpans in den Urwald von Białowieża 
(Bialowies). Bulletin International de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des 
Sciences Mathématiques et Naturelles. Série B. Sciences Naturelles. 2. Zoologie: 205-215. 
Vetulani, T. (1938). Beitrag zur Charakteristik der primitiven Landpferde Polens. Zeitschrift  für 
Tierzüchtung und Züchtungsbiologie. Band 41(3): 271-304. 
Vetulani, T (1939). Kritische Besprechung der morphologischen Studie von Bourdelle über die 
prähistorischen Equiden Frankreichs. Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie 43(2): 231-
238. 
Vetulani, T. (1946). Jak koniki polskie typu tarpana leśnego przetrwały w Puszczy Białowieskiej. 
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2(1/2): 27-33. 
Vetulani, T. (1947). Premières observations sur la régénération du Tarpan sylvestre européen dans la 
forêt vierge de Białowieża. Bulletin International de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. 
Classe des Sciences Mathémathiques et Naturelles. Série B: Sciences Naturelles (II): 1-22. 
Vetulani, T. (1952). [The problem of tarpan in connection with the recent publications of the 
Academy of Science of USSR on history of the horse in the old world.]. Zoologičeskij Žurnal 31(5): 
727-735. 
Vetulani, T. (1957). Na drodze do odhodowania krótkiej stojącej grzywy u koników polskich typu 
tarpana leśnego w rezerwacie Puszczy Białowieskiej. Medycyna Weterynaryjna XIII(4): 220-225. 
Vetulani, Z. (1998). Tadeusz Vetulani – człowiek i uczony. W: Inteligencja poznańska: historia i 
wspomnienia. Kronika Miasta Poznania 2: 285-300. 
Vilá, C., Leonard, J.A., Götherström, A., Marklund, S., Sandberg, K., Lidén, K., Wayne, R.K. &  
Ellegren, H. (2001). Widespread origin of domestic horse lineages. Science. Vol. 291, 19  
January: 474-477. 
Vincens, A., Dubois, M.A., Guillet, B., Achoundong, A., Buchet, G., Kamgang Kabeyene Beyala, 
V., Namur, C. de & Riera, B. (2000). Pollen-rain-vegetationships along a forest-savanna transect in 
southeatern Cameroon. Review of Palaeobotany and Palynology 110: 191-208. 
Vitt, V.O. (1952). Lošadi pazyrykskich kurganov. Sovetskaja Archeologija 16: 163-205. 
Voigt, J. (1835). Fürstenleben und Fürstensitte im sechzehnten Jahrhundert. Historisches Taschenbuch 
6: 207-371. Leipzig, Brockhaus. 
Volf, J. (1978). Der Tarpan und das polnische ’Konik’. Zeitschrift der Kölner Zoo, 21: 119-124. 
Volf, J. (1996). Das Urwildpferd. Die Neue Brehmbücherei 249. Westarp Wissenschaften. 
Vrijenhoek, R. (1995). Natural processes, individuals, and units of conservation. In: B.G. Norton, M. 
Hutchins, E.F. Stevens & T.L. Maple (eds.). Ethics on the ark – zoos, animal welfare, and wildlife 
conservation: 74-92. Smithsonian Institution Press. Washington and London. 
Vulink, J.T. (2001). Hungry herds. Management of temperate lowland wetlands by graizng. 
Proefschrift, Groningen. 
Vuure, T. van (2005). Retracing the aurochs – history, morphology and ecology of an extinct wild ox. 
Pensoft, Sofia-Moscow. 



 286

Wachniewska, A. (1959). Z historii ochrony przyrody na Roztoczu. Chrońmy przyrodę ojczystą 
15(3): 11-19. 
Wacnik, A. (2009). Galindowie i Krzyżacy – oddziaływania na lokalną roślinność w rejonie Miłek i 
Staświn (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, północno-wschodnia Polska). Wiadomości Botaniczne 
53(1/2): 21–34. 
Wacznik, A., Ralska-Jaszewiczowa, M. & Madeyska, E. (2011). Late Glacial and Holocene history 
of vegetation in Godynin area, central Poland. Acta Palaeobotanica 51(2): 249-278. 
Wagner, M.-A. (2005). Le cheval dans les croyances germaniques. Honoré Champion, Paris. 
Wajrak, A. (2000). Powrót hitlerowskiej krowy. Gazeta Wyborcza, nr. 76 (30-3-2000), Magazyn nr. 
13: 6-15. 
Wamelink, G.W.W., Knegt, B. de, Pouwels, R., Schuiling, C., Wegman, R.M.A., Schmidt, A.M., 
Dobben, H.F. van & Sanders, M.E. (2013). Considerable environmental bottlenecks for species 
listed in the Habitats and Birds Directives in the Netherlands. Biological Conservation 165: 43-53. 
Warmuth, V. et al. (2011). European domestic horses originated in two Holocene refugia. PLoSone, 
march 2011, volume 6, issue 3, e18194. 
Warmuth, V., Manica, A., Eriksson, A., Barker, G. & Bower, M. (2012). Autosomal genetic 
diversity in non-breed horses from eastern Eurasia provides insights into historical population 
movements. Animal Genetics 44(1): 53-61. 
Weiner, D.R. (2000). Models of nature – Ecology, conservation and cultural revolution in Soviet 
Russia. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh Pa. 
Wenskus, R. (1968). Beobachtungen eines Historikers zum Verhältnis von Burgwall, 
Heiligtum und Siedlung im Gebiet der Preussen. In: M. Claus, W. Haarnagel & K. Raddatz (eds.). 
Studien zur europäischen Vor- und Frühgeschichte: 311-328. Neumünster: Wachholtz. 
Westhoff, V. (1949). Schaakspel met de natuur. Natuur en Landschap 3(2): 54-62. 
White, L. (1967). The historical roots of our ecological crisis. Science 155, nr. 3767: 1203-1207.  
Whyte, I., Aarde, R. van & Pimm, S.L. (1998). Managing the elephants of Kruger National Park. 
Animal Conservation 1: 77-83. 
Więcko, E. (1972). W ostępach Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa. 
Wieren, S.E. van  (1986): Verslag studiereis Polen, 25/3 – 6/4 1985. Een verkennend onderzoek naar 
de schilaktiviteiten van de wisent. Unpublished. 
Wieren, S.E. van (1988). Runderen in het bos. Begrazingsproef met Schotse Hooglandrunderen in het 
natuurgebied de Imbos. Eindrapport. IVM, Amsterdam. 
Wigbels, V.L. (1987). Ervaringen met jaarrondbegrazing in de Oostvaardersplassen. Notitie voor de 
Werkcommissie Oostvaardersplassen; 31 augustus 1987. Aanwezig in het archief van het Nieuw Land 
Erfgoedcentrum, Lelystad. 
Wigbels, V.L. (2002). Leve de Oostvaardersplassen! Staatsbosbeheer, regio Flevoland-Overijssel. 
Wijngaarden-Bakker, L.H. van (1974). The animal remains from the Beaker settlement at 
Newgrange, Co. Meath – first report. Proceedings of the Royal Irish Academy 74C: 313-385. 
Willemsen, G.F. (1983). Osteological measurements and some remarks on the evolution of the 
Svalbard reindeer, Rangifer tarandus platyrhynchus. Zeitschrift für Säugetierkunde 48: 175-185. 
Willoughby, I. (1996). Noxious weeds. Forestry Commission, Research Division. Research 
Information Note 274. 
Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (2005). Mammal species of the world: a taxonomic and geographic 
reference. 2 Vols. Baltimore. The Johns Hopkins University Press. 
Windt, H. van der (1995). En dan: wat is natuur nog in dit land? Natuurbescherming in Nederland 
1880-1990. Amsterdam-Meppel: Boom. 
Whittaker, R.H. (1975). Communities and ecosystems. MacMillan Publishing Co., inc., New York. 
Collier MacMillan Publishers, London. 
Wolverton, S. (2010). The North American Pleistocene overkill hypothesis and the re-wilding debate. 
Diversity & Distributions 16: 874-876. 
Woodman, P., McCarthy, M. & Monaghan, N. (1997). The Irish quaternary fauna project. 
Quaternary Science Reviews 16:129-159. 
Wrześniowski, A. (1878). Studien zur Geschichte des polnischen Tur. Zeitschrift für 
Wissenschaftliche Zoologie 30, Supplement 45: 493 - 555.   



 287

Wyman, T. (2013). 2012-2013 Annual winter trend count of Northern Yellowstone Elk. February 21, 
2013. Yellowstone Center for Resources, Yellowstone National Park. 
Yuan, J. & Flad, R.K. (2006). Research on early horse domestication in China. In: Equids in Time 
and Space. 9th ICAZ Conference, Durham 2002. M. Mashkour (ed.): 124-131. Oxford: Oxbow Books. 
Ząbek, T., Nogaj, A., Radko, A., Nogaj, J., Słota, E. (2005). Genetic variation of Polish endangered 
Biłgoraj horses and two common horse breeds in microsatellite loci. Journal of Applied Genetics, 
46(3): 299-305. 
Zagorska, I. (1992). The Mesolithic in Latvia. Acta Archaeologica 63: 97-117. 
Zazula, G. D., Schweger, C.E., Beaudoin, A.B. & McCourt, G.H. (2006). Macrofossil and  
pollen evidence for full-glacial steppe within an ecological mosaic along the Bluefish River,  
eastern Beringia. Quaternary International 142-143: 2-19. 
Zeiler, J.T. & Kooistra, L.I. (1998). Parklandschap of oerbos? Interpretatie van het prehistorische 
landschap op basis van dieren- en plantenresten.Lutra 40(2): 65-76. 
Zeilmaker, R. (2007). Falende grazers – hooglanders als metaforen voor goedkope wildernis. NRC-
Handelsblad, 24 maart, pagina 49. 
Žemaitis, V. (1964). Southern Lithuania in the description of Lithuanian forests by Grigalius 
Valavicius. Lithuanian Foresters Association in Exile. Publication nr. 3. Chicago. 
Zeyland, J., Wolko, Ł., Bocianowski, J., Szalata, M., Słomski, R., Dzieduszycki, A.M., Ryba, M., 
Przystałowska, H. & Lipiński, D. (2013). Complete mitochondrial genome of wild aurochs (Bos 
primigenius) reconstructed from ancient DNA. Polish Journal of Veterinary Sciences, 16(2): 265-273. 
Zimov, S.A., (2005). Pleistocene Park: Return of the mammoth ecosystem. Science, vol. 308, nr. 
5723: 796-798. 
Zinkevičius, Z. (1998). The history of the Lithuanian language. Vilnius: Mokslo ir enciklopediju̜ 
leidykla.  
Zoller, H. & Haas, N.  (1995). War Mitteleuropa ursprünglich eine halboffene Weidelandschaft oder  
von geschlossenen Wäldern bedeckt?. Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 146(5): 321 - 354. 
Żurkowski, S. (1860). Żywot Tomasza Zamojskiego kanclerza w. kor. Lwów: Wiktor Baworowski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 288

Dankwoord 
 
In de eerste plaats wil ik mijn promotoren Jan Boersema en Karel Davids hartelijk danken 
voor de vele moeite en tijd die zij in de begeleiding van dit onderzoek hebben gestoken. 
Anders dan anderen hebben zij het destijds aangedurfd dit onderwerp te begeleiden. De 
uitvoerige en nuttige discussies, die ik gedurende de afgelopen voor mij boeiende en 
enerverende jaren met hen had, hebben een belangrijk stempel op het uiteindelijke resultaat 
gedrukt. 
 
Zygmunt Vetulani wil ik niet alleen hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van het 
uitgebreide persoonlijke archief van zijn vader, Tadeusz Vetulani, maar ook voor het 
welwillend en geduldig begeleiden van mijn zoektocht daarin. 
 
Marta Piszczatowska wil ik hartelijk danken voor haar hulp betreffende gegevens over de 
persoon en het werk van Jan Zamoyski. Haar belangstelling voor en kennis over hem zijn een 
belangrijke bron van informatie voor mij geweest. 
 
Ook van anderen mocht ik gegevens, tips en ondersteuning krijgen. Daarvoor wil ik hartelijk 
danken: 
Eline van Asperen, Norbert Benecke, Grzegorz Cholewiński, Roel Cosijn, Piotr Daszkiewicz, 
Peter Dean, Véra Eisenmann, Wolfgang Freyberg, Björn Gedda, Maurits Gleichman, Jan 
Griekspoor, Dale Guthrie, Richard Harington, Gerhard Heindl, Claire Hengeveld, Hans 
Hovens, Tadeusz Jezierski, Tomasz Kempa, Małgorzata Krasińska, Christoph Leditznig, 
Hans Lenstra, Leendert Louwe Kooijmans, Halina Matławska, Sandra Olsen, Gerben 
Poortinga, Wietske Prummel, Mirosław Ryba, Tomasz Samojlik, Bogumiła Sawa, Ryszard 
Słomski, Leszek Solski, Hans-Peter Uerpmann, Dick Velthuizen, Krzysztof Willmann, Ilga 
Zagorska, Rypke Zeilmaker, Teresa Zielińska. 
 
De leden van de promotiecommissie wil ik danken voor de moeite, die zij genomen hebben 
om het manuscript te becommentariëren. Hun opmerkingen hebben tot nuttige verbeteringen 
geleid. 
 
Wiebe en Bonnie van Vuure wil ik bedanken voor hun onmisbare computer-technische hulp 
en voor het uitoefenen van het paranimfschap. Maar het meest van al bedank ik Marijke 
Neijzing, voor haar genetische en andere adviezen, voor het meelezen van het mansucript en 
voor het vele geduld en begrip dat ze voor mij heeft opgebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 289

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. 
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Summary 
 

From kaikan to konik 
Facts and conceptualization on the European wild horse  

and the Polish konik 
 
Chapter 1: ‘Introduction’. 
 The subject of this research are the history of and the conceptualization on the 
Holocene European wild horse and the horse breed (Polish) konik, created in the 20th century. 
The subject has to do with the fields of archaeology, cultural history, nature management and 
animal ecology and –morphology.  
 
When the last ice age ended, the wild horse, formerly much occurring in the Pleistocene 
Eurasian steppes, managed to survive in the subsequent predominantly forested landscape of 
West- and Central Europe. In Europe, the very last wild horses were kept at a zoo in SE 
Poland. There, this horse species came finally to an end. During the 20th century, both in 
Germany (by Lutz and Heinz Heck) and in Poland (by Tadeusz Vetulani) attempts were made 
to breed back the European wild horse. The Polish attempt, from which the horse breed 
‘Polish konik’ arose, became widely known.  
 During the 70s and 80s of the 20th century, in the Netherlands nature management 
underwent a major change. For certain reasons, in this management domestic animals were 
increasingly used for grazing and browsing. To execute nature management in a more natural 
way, konik horses were introduced from Poland in 1981. 
 At first, doubt arose about the claim resting on the konik, as regards the origin and 
status of this horse. Secondly, there was commotion about the management of koniks in the 
Oostvaardersplassen nature reserve. For the mentioned reasons, the author of the present work 
started an inquiry to research these aspects.  
 For this research, the phrasing of the question was as follows: 
1. What is known about the European wild horse and its disappearance? Are there any sources 
that provide data on this, and do they possibly cast more light on the life and the eventual 
disappearance of this animal? This question will be treated in the Chapters 2 and 3. 
2 a.  Has the konik to be regarded as the most recent and most resembling descendant of the 
European wild horse? In other words, do Vetulani's assertions tally in this regard? This 
question will be treated in Chapter 4.  
2 b.  How did the conceptualization on the European wild horse and the konik develop and 
which was and is the iconic role of the konik in it? In the various chapters, attention will be 
paid to these and other cultural-historical aspects of the man-horse relation. 
3. What is the relevance of the obtained results for nature management and the role of the 
konik in it? Based on the research, possibly an opinion can be given about the current use of 
the konik. This question will be treated in the Chapters 5 and 6. 
 
The first research step implied to do research on the physical appearance of the lost European 
wild horse, on the basis of literature and sources. After having found that the mentioned doubt 
on the konik was valid, the research could be broadened and deepened. Subsequently, the 
breeding-back experiment by Vetulani had to be analysed more closely. As a result of this, the 
conceptualization on the konik and the iconic role this horse played and still plays were to be 



 297

examined. Also, the introduction and use of the konik in nature management in the 
Netherlands and other countries were to be investigated. 
 
Chapter 2: ‘The history of the European wild horse, from the last ice age onwards’.  
  During the last ice age, the wild horse lived on the grassy ‘mammoth steppe’, along 
with mammoths, steppe bison, giant deer, etc. Due to climate change, around 10,000 to 9,000 
BCE, the mammoth steppe largely disappeared, and Europe became almost entirely covered 
with extensive forests. Until the early part of the Bronze Age (± 3000 BCE), in Europe the 
presence of the wild horse can be ascertained well on the basis of bone finds. Afterwards, the 
presence of bones of domesticated horses, introduced from the Eurasian steppes, caused 
uncertainty as regards determination.  
 There are many mentions and descriptions, in secondary literature and sources, on 
wild and feral horses in both Europe and Asia. On the basis of these descriptions, from 
ancient times until well into the 19th century, it is worked out who wrote what in this regard. 
Based on certain criteria (as regards coat colour, mane, body size and tameability), the 
mentions on these horses, both wild-living and in captivity, have been assessed. In this way, it 
can be made clear in which cases it concerned wild horses, and where it concerned feral ones. 
Besides, there are many mentions that are too vague to draw conclusions from. 
 A special area in Europe, as for the existence of the wild horse, was former East 
Prussia. In the course of the 13th century, the original pagan population of this area was 
attacked, subjected and christianized by the knights of the Teutonic Order. Between East 
Prussia on one side and Poland and Lithuania on other side, much hostility existed. As a result 
of this, from the end of the 13th till the beginning of the 16th century, a very large, cross-border 
wilderness existed, as a buffer zone between these countries: the ‘Great Wilderness’. This 
wilderness was almost completely forested. The political situation, that lead to the origin of 
the Great Wilderness, the nature of that wilderness and that of the local population, are 
analysed in this chapter. 
 By the reduction of the Great Wilderness, and the ongoing colonization during the 16th 
century, the population of wild horses gradually decreased. This, despite protective measures 
on German, Polish and Lithuanian side. After being probably eradicated in the wild, at the end 
of that century a number of wild horses were still exclusively kept in zoos and wildlife parks. 
An important person in this regard was the Polish Count Jan Zamoyski, large landowner and 
influential politician. On his estate, he had build the new city of Zamość (SE Poland), and at 
Zwierzyniec he had laid out a luxurious palace with accompanying gardens. This all included 
a very large zoo and wildlife park. In the 17th century and the first half of the 18th century, the 
wild horses in the zoo at Zwierzyniec seem to have fallen into oblivion. From the second half 
of the 18th century a few mentions of them have still been passed down. 
 In an explanation on the conceptualization on the wild horse, it was examined how 
was the relationship of man compared to this horse and its living area, and how the opinions 
on the physical appearance and the value of this animal varied. Also, various aspects of the 
relationship between man and the domesticated horse have been analysed.  
 
Conclusions:  
 Based on the aforementioned criteria, it can be concluded that until the late 16th century, in 
Europe, wild horses still occurred in the wild only in East Prussia and the adjacent areas. First, they 
could hold out so long there, because the local people professed a nature religion and, inherent to that, 
had instituted sacred taboo areas. Various animal species (e.g. aurochs, wisent, elk, wolverine), 
occurring hardly elsewhere in Europe, could find a refuge here. Secondly, this was possible because 
during its existence only a few people lived in the Great Wilderness, and there was little human 
influence. Therefore, wild animals could live there nearly undisturbed, under natural circumstances.   
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 Of many “wild horses”, described on the Eurasian steppes during the 18th and 19th centuries, it 
can not be ascertained whether it concerned originally wild horses. In these descriptions, it rather 
concerned feral domestic horses or hybrids between farm horses and wild horses. On the basis of the 
descriptions of the Tauric and Cherson tarpans, found in Russia, it may be concluded, that also in these 
‘tarpans’ it did not concern wild horses. 
 The species name ‘Equus ferus Boddaert, 1785’, as proposed in 2003 by the International 
Commission on Zoological Nomenclature, can not be valid anymore, because it is based on Gmelins 
description of horses, whose wild status has not been proven.  For the same reason, the species name 
‘Equus gmelini Anthonius, 1912’ can not be valid anymore.  In fact, this latter species name could 
already not be used any longer, because of the Rule of Priority, since Boddaert described these horses 
earlier than Antonius. .  
  At the end of the 16th century, some of the last wild horses were caught in the Great 
Wilderness by order of Count Jan Zamoyski, or were made him a present, from that area by others. 
From there, they were then transported to his zoo at Zwierzyniec. Despite the presence of the Polish 
king, Jan Zamoyski was in fact the most powerful man in Poland, in that period. To emphasize his 
power and status, he aimed for making his zoo the most precious and beautiful one. In that zoo, he 
kept, among others, wisents, aurochs and elk. Because after the end of the 16th century there have been 
no mentions on the European wild horse anymore, in the wild, we assume that this animal became 
extinct in the wild at the end of that century.  
 For thousands of years, the wild horse was hunted by man for its meat and hides. As the 
European wild horse, especially in the 16th century, became increasingly rare, it became ever more 
apparent that the opinions on this animal could vary greatly. Some thought this animal 'useless' and 
'ugly'. Others, particularly among the nobility, saw it as a means to derive status from displaying such 
a rare wild animal in their zoos. 
 After the domestication of the horse, not only the material interest of this animal was extended 
(draught- and riding animal), but also an important spiritual component was added to it. The horse was 
going to play a great part in mysticism and mythology. In addition to being an animal with practical 
value, the horse was going to function as a status symbol and as a means of social distinction 
furthermore.  

 
Chapter 3: ‘The emergence of a myth’. 
 In 1826, Julius Brincken, in the pay of the Russian tsar, wrote a book on, among other 
things, the flora and fauna of the Białowieża Forest. This forest is located on the Polish / 
Belorussian border. In his book, he also described the appearance and occurrence of the 
European wild horse, based on secondary literature and sources. In his report on this horse, he 
suggested the transport of the last wild horses from the mentioned forest to the zoo at 
Zwierzyniec, around 1786. Around 1806, the very last wild horses would have been 
distributed among local farmers. Brinckens way of working and the coming about of his book 
are described against the background of the 18th century political and social developments in 
Poland-Lithuania. Next in this chapter, it is gone into the criticism that can be passed on the 
work by Brincken. The criticism on Brinckens nature descriptions, in general, is mainly 
performed using data from contemporary critics (e.g. E. de Ronca and F. Jarocki), and is 
supplemented by own new arguments.  
 In addition, Brinckens description of the wild horse and his version of the final phase 
in the existence of this species are analysed. On the basis of political, textual, social, 
economic and breeding-technical arguments, the different aspects of Brinckens claims are 
scrutinized.  
 In the build-up to the next chapter, here finally the physical appearance of the 
European wild horse is described. This is done on the basis of data on coat colour, mane, tail 
and beard, shoulder height and hooves, Also the way of life of this horse (habitat type, 
ecology, population density) is discussed. Eventually, on the basis of these data a comparison 
is made of the appearances of the European wild horse and the current Polish konik. 
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 In the last paragraph, the conceptualization on the European wild horse, during the 
period from ± 1600 to the beginning of the 19th century, is especially worked out on the basis 
of the report, which Brincken wrote about this horse, and on the basis of the reception of that 
report by the public. 
 
Conclusions:  
 In the book on the Białowieża Forest, published by Brincken in 1826, a series of errors and 
fabrications can be pointed out. They concern the description of the region and references about flora 
and fauna. In his observations, Brincken trifled with checking the supporting literature data and 
sources. In his reply, Brincken waved aside all the criticism, uttered by De Ronca and Jarocki. These 
critics were typified by him as ‘incompetent’. 
  Brinckens report on the wild horse too needs to be regarded as untrustworthy, because of 
many errors and misinterpretations. Around 1786, no wild horses were transferred from the 
Białowieża Forest to Zwierzyniec. That the very last wild horses, according to Brincken, would have 
been distributed among local farmers, by the Zamoyski family about 1806, should be regarded as very 
unlikely. About the possible former existence of the European wild horse in the Białowieża Forest 
there are further no reliable data available.  
 As one of the correct descriptions by Brincken however, also according to the mentioned 
critics, concerns the description of the appearance of the Forest of Białowieża. As still nowadays, this 
forest area then was an unbroken forest massif. 
 The analysis of the physical appearance of the wild horse shows, among other things, that the 
coat colour of the European wild horse was dun to dark brown. An alleged white winter coat was out 
of the question. The dorsal stripe, the tail and the short (erect) mane had a very dark, possibly black 
colour. The shoulder height was about 120 - 130 cm. Probably, the hooves were relatively broad. 
Between this wild horse and the current Polish konik, several differences in physical appearance are 
apparent. 
 The small size of the European wild horse, and its probably relatively broad hooves likely 
have been adaptations to a life in highly scattered, low-lying, flat, marshy living areas in the largely 
forested Europe. Given the low percentage share such marshes occupied at the time, and the great 
scarcity of recovered bones of these horses, this animal must have been relatively rare since the Early 
Holocene.  
 The renewed interest in this wild horse, in the early 19th century, had both scientific (geology, 
paleontology) and cultural (Romanticism) aspects. Actually, with his report Brincken did not 
contribute anything to our knowledge of the wild horse. On the contrary, his description was going to 
form the source of a historical myth. Because several (authoritative) authors have always referred to 
him as a reliable source, his report would become an important reference point for the subsequent 
breeding-back experiment by Vetulani.  
 
Chapter 4: ‘The breeding-back experiments and the origin of the Polish konik’.  
 During the 20th century, several attempts were done to breed back the European wild 
horse. Already in 1906, J.C. Ewart as the first one did a brief attempt for that,  by crossing 
some English pony breeds with each other. In the 30s, in Germany the brothers Lutz and 
Heinz Heck followed, and Zygmunt Vetulani in Poland. Their theories and experiments are 
described in this chapter and discussed in the light of political developments in both countries. 
Both the Heck brothers and Vetulani got all support from the Nazi regime (1933-1945) and 
the Polish state respectively. The Heck brothers crossed several European horse breeds, 
including konik horses, and their end result is called ‘Heck horse’. This horse further became 
not widely known. Vetulani mainly confined to konik horses from the region around Biłgoraj 
(near Zamość, SE Poland) which, according to him, looked most like the extinct ancestor. 
These koniks would be the most recent descendants of the wild horses, that still lived in the 
Forest of Białowieża during the 18th century. During World War II, Vetulani was forced to 
cease his experiment. After the war, he resumed his experiment and continued it until his 
death in 1952. In this chapter, especially the work by Vetulani and the criticism on it, by 
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among others E. Skorkowski and W. Herre, are analysed. The criticism especially concerns 
Vetulani's sticking to the description by Brincken, his selection criteria and his way of 
measuring and comparing skulls. 
 During the breeding experiments by Vetulani, the nationalistic aspect of it played an 
important role. By emphasizing this aspect and an economic aspect, Vetulani could obtain 
much support from the Polish State. At that time, the konik was the icon of Poland, risen 
again in 1921, and its illustrious past.  
 After Vetulani’s death, the Polish State took over the breeding of konik horses, and 
established its centre at Popielno (NE-Poland), from 1955 on. Initially, the breeding focused 
on both breeding back the wild horse (the ‘forest tarpan’) and on breeding an improved farm 
horse. Between the two, in principle separate branches, sometimes exchange of konik horses 
took place, nevertheless. Around 1970, it was recognized that breeding back the forest tarpan 
was not realistic. It also turned out that breeding farm horses was no longer economically 
desirable. Henceforth, the breeding of konik horses was seen as the ‘preservation-keeping of a 
primitive horse breed’. Today, konik horses in Poland are not only used for grazing purposes 
in nature reserves, but also in all sorts of equestrian sports. Through DNA research it is 
attempted to determine the relationship of the konik, compared to other present horse breeds. 
 As regards the conceptualization on the European wild horse and the konik, it is 
examined how this developed from the publication by Brincken until the 70s of the 20th 
century, under the influence of Vetulani’s theory.. 
 
Conclusions:  
 The breeding-back experiment, carried out by the Heck brothers, should be considered as 
unsuccessful. In several aspects, as regards physical appearance, the Heck horse does not look like the 
European wild horse. 
 The theory behind the breeding-back experiment by Vetulani should be considered as 
incorrect, and therefore as untenable. In carrying out his experiment, Vetulani operated prejudiced, and 
the research results were worked out statistically badly. The experiment did not meet the set objective, 
i.e. getting a horse with the physical appearance of the European wild horse. The choice by Vetulani, 
to use exactly the Biłgoraj konik for his experiment, did not have a sound scientific basis. The idea of 
Vetulani that the wild horse, to be bred back, would be multifunctional, was unrealistic. 
 The way in which the Polish State has bred and is breeding konik horses, and the breeding 
purpose to be strived for thereby, differ significantly from those employed and set respectively by 
Vetulani at the time. The breeding-back of the wild horse, aimed for by the Polish State after 
Vetulani's death, has not come into being eventually as well.  
 So far, DNA research did not provide a (development) family tree of horse breeds. As for the 
konik, like in many other horse breeds, only a certain relationship with other present horse breeds 
might be ascertained. 
 Breeding back extinct animal species is for many people an attractive enterprise. Here, the 
appearance of the animal, personal status, the desire for an idealized former (primeval) situation or the 
independence as a nation may play an important role. An (indigenous) animal species, initially 
disappeared from a country but returned again, may play an important iconic role for that country as 
well. With that, there is also talk of nationalist feelings and pride. While breeding a striking and 
appealing animal as the konik, in Poland it concerned and concerns having something of their own, the 
pride of their own capacity, a memory of former nature, and the restoration of the Polish state and 
identity. Outside Poland, it mainly involves the recovery of a particular type of landscape, with in it a 
substitute of the extinct European wild horse. 
 
Chapter 5: ‘The Polish konik and nature management’. 
 In a discussion on the developments in Dutch nature conservation, it is made clear that 
the konik was assigned a new role, in the 80s of the 20th century. This horse breed was going 
to be used as a tool for nature conservation. During the 70s and 80s, especially in the 
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Netherlands, ideas in the field of ecology and nature management, combined with social 
changes, led to a new form of management in some nature reserves. It was advocated for the 
realization of more natural processes in the field of grazing and predation in nature reserves, 
and for reducing there the influence of man. As part of this line of thought, the reintroduction 
was proposed of animal species, vanished from the Netherlands but still extant (e.g. wolf and 
wisent). Besides, also the introduction of substitutes of extinct animal species was propagated. 
Regarding the latter, Heck cattle were applied as substitutes of the aurochs, and the Polish 
konik as the substitute of the European wild horse. In 1981, konik horses were set out on the 
Ennemaborgh Estate (Province of Groningen), and in 1984 in the Oostvaardersplassen nature 
reserve. It is explained which the motives then were to choose exactly the konik, and not an 
other horse breed, and how these motives are consistent with the data about the konik, 
provided in previous chapters.  
 In discussing the developments in Dutch nature management, after the introduction of 
the konik, it is gone more deeply into the backgrounds of the opinion within the current nature 
management. Since the 70s, the ideological differences of opinion, in the field of nature 
management in the Netherlands, have become manifest. Especially due to recent 
developments in the Oostvaardersplassen, again a discussion started about how real nature 
actually should look like in the Netherlands, and whether and how, especially in the 
Oostvaardersplassen, this should be managed. Themes in this ideological debate are the role 
and influence of large herbivores and their predators, just like the differences within the 
various fields of science concerning the appearance of the 'primeval landscape’. 
 In the last paragraph, the development in the conceptualization on the konik, since 
1981, and the iconic role of this horse are analysed. It was also worked out what the 
usefulness of icons is for nature conservation and nature management. Being inextricably 
related with this, the conceptualization on the Oostvaardersplassen nature reserve was 
examined as well. 
 It was also examined, within the relationship of man with the domesticated horse, how 
the treatment of horses by man was, since the late Middle Ages, and how and why the 
movement for the protection of (domestic) animals originated. This latter aspect was also 
connected with the regular large-scale starvation of large herbivores in the 
Oostvaardersplassen. 
 
Conclusions: 
 On the Ennemaborgh and in the Oostvaardersplassen, the konik, as 'ecological substitute' of its 
wild ancestor, came up with the expectations. Under the circumstances prevailing there, this horse 
breed was able to maintain itself well, and it turned out to be a good and cheap management 
instrument, for a particular nature goal.  
 On behalf of nature management in the Netherlands, the konik was then also chosen, because 
it was considered the best ‘morphological substitute’ of the wild ancestor. Based on the findings in the 
Chapters 3 and 4, it can be concluded that such a characterization does not apply to the konik. In 
Poland, the konik was bred as a farm horse for centuries, and might still be considered as such, 
actually. The research and the decision-making, which then resulted in the choice of the konik in the 
Netherlands, in fact lacked time and profundity, to reach a carefully considered judgment. 
 Regarding the influence of large herbivores on forest growth and the appearance of the 
European 'primeval landscape’, there are significant ideological differences in the Netherlands. These 
are in a stalemate. The opinion of some biologists (‘the primeval landscape was a half-open 
landscape') is at odds with that of the fields of forestry and archaeology (‘the primeval landscape was 
mainly formed by continuous forests’). 
 Apart from the small-scale operating beaver, in a natural situation large herbivores actually 
practice no influence on forest development. They cause no (major) changes in forest vegetation, but 
are the followers of them, from necessity. The West- and Central European primeval landscape, during 
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the Mesolithic, was mainly one of vast continuous forests. Where were marshes, forest growth was 
largely impossible, due to a too high water level.  
 Temperature and precipitation are actually the most important factors for the presence or 
absence of forests on earth. African savannas can not form a reference for the European primeval 
landscape, due to their different climate. 
 Wolves are an important predator for certain animal species, particularly red deer. It is to be 
expected that wolves, in the Oostvaardersplassen, can induce a sharp reduction in the number of red 
deer. A series of side-effects will appear with that as well. These may consist of an increase of the 
(initially suppressed) afforestation, and the promotion of animal species, that profit from that, for their 
part..  
 By using the konik in the management of certain nature reserves, this horse has become an 
icon of the new nature management, in the Netherlands but also elsewhere in Europe. Icons may be of 
great benefit to create familiarity with and public support for a particular nature management. The 
conceptualization on the Oostvaardersplassen has to do with the framing of this area as ‘natural and 
original’. 
 In the Oostvaardersplassen area, the public commotion on the mass animal starvation is part of 
the controversy between nature management and animal welfare. In the 19th century, maltreatment of 
horses and other (domestic) animals led to legislation and the establishment of associations for the 
protection of animals. The initiatives for this came from the upper middle class in the cities. 
Underlying the controversy mentioned is the actual incompatibility of the empathy of man with the 
way animal populations are usually regulated in nature. The commotion on the animal starvation in the 
Oostvaardersplassen has also to do with the incompleteness of the ecosystem there. 
 
Chapter 6: ‘Recap and perspective’. 
 In concluding remarks, briefly the answers are formulated to the questions asked in 
Chapter 1, and it is indicated what the novelties are in the obtained research results. 
Furthermore, inferences were made in view of the future. In this, it especially concerns the 
functioning of the konik in (Dutch) nature management. Moreover, it was examined whether 
there is another substitute for the European wild horse available. In this respect, the Exmoor 
pony is discussed in particular. Also, developments in the field of research on (fossil) DNA 
are discussed, especially with a view to the re-creation of extinct animal species.  
 
 
 
 
 
 
 


