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Babberich, 3 mei 2010

Betreft: Glossy Gerda – Glossy Wageningen Universiteit

Geachte Voorzitter,
In de befaamde glossy "Gerda" maakt de Minister duidelijk hoeveel vertrouwen haar
vader in haar had. Haar vader had echter minstens evenveel vertrouwen in zijn brave
Gelders paard, waar hij zijn dochter mee op pad durfde sturen. Een gezegde uit de tijd
van het landbouwpaard luidde niet voor niets: "Het is maar goed dat het paard meer
verstand heeft dan de voerman". Het is daarom onbegrijpelijk dat de Minister - ondanks
een uitdrukkelijke motie van de Tweede Kamer - eraan meewerkt dat de biodiversiteit
van dit Nederlandse paardenras niet blijft voortbestaan.
In haar antwoord d.d. 26 januari 2010 aan de Tweede Kamer zegt de Minister van LNV
dat een onderzoek is gestart naar de diversiteit binnen het Gelders paard, dat door
Wageningen Universiteit zal worden uitgevoerd. Dit betekent dat voor het Gelders paard
dit jaar opnieuw het huidige KWPN-fokbeleid wordt gecontinueerd, waarin het
afstammingsvereiste van Gelders bloed voor een Gelders paard is afgeschaft. Het is al het
derde fokseizoen dat verloren gaat voor het behoud van de bloedlijnen van het Gelders
paard sinds de motie Ormel/Snijder op 12 februari 2008 door te Tweede Kamer nagenoeg
unaniem is aangenomen. Het Gelders paard gaat aan overleg en onderzoek ten onder.
Van het standpunt van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen in de brief van de Minister
van LNV aan u d.d. 8 december 2008 dat "sprake moet zijn van een Gelders ras en
niet van Gelders type. Verder geeft zij aan dat het voor de SZH acceptabel is indien wordt
vastgelegd dat een dier als Gelders mag worden beschouwd indien er minimaal 75%
Gelders bloed aanwezig is in de afstamming, waarbij wordt opgemerkt dat 87,5% nog
wenselijker zou zijn." is sindsdien niets meer vernomen, laat staan dat het doorgewerkt heeft

in het fokbeleid van vorig jaar en van dit jaar.

Voor het door de Minister van LNV aangekondigde onderzoek heeft Wageningen
Universiteit onlangs al een visitekaartje afgegeven in de vorm van een glossy "Het Paard
in Nederland", waarin de waarheid rond het KWPN-fokbeleid voor het Gelders paard
opnieuw geweld wordt aangedaan. Er staat: "Een commissie van het (intussen koninklijk)
WPN zag in 1998 het inteeltspook opdoemen - het grote gevaar in de paardenwereld,
zeker na 1960 - en adviseerde een scheut bloed van Engelse volbloeden en hackneys toe
te staan." Terwijl de waarheid is, dat het KWPN toen het afstammingsvereiste van
minimaal 75% Gelders bloed volledig heeft afgeschaft en dat het oorspronkelijk
maximaal toegestane 25% Engels volbloed juist is gehalveerd. Dit wijst niet op een
onafhankelijk onderzoek door Wageningen Universiteit.
Temeer daar Wageningen Universiteit en KWPN tegelijkertijd bij het Gelders paard een
gezamenlijk onderzoek zijn gestart naar zomerexceem. Het is onvoorstelbaar dat voor een
dergelijk nieuw te ontwikkelen onderzoek een zeldzaam huisdierras als proefkonijn
gekozen wordt, juist voordat nieuwe ontwikkelingen een gerichte selectie per dier in
plaats van per bloedlijn mogelijk maken. Maar het past wel in het streven van het KWPN
om de Gelderse bloedlijnen te laten verdwijnen.
De uitspraak: "Om het kwaad te laten overwinnen hoeven de goeden alleen maar niets te
doen" is ook van toepassing op het voortbestaan van het Gelders paard. Daarom
verzoeken wij u om uw karwei af te maken en ervoor te zorgen dat de motie
Ormel/Snijder wordt uitgevoerd door een heldere toezegging van de Minister van LNV,
dat voor erkenning als stamboek voor het Gelders paard het zoveel mogelijk
instandhouden van het Gelders bloed een vereiste is. Fokkers kunnen daar nu al rekening
mee houden en binnen dat kader kan Wageningen Universiteit dan aanbevelingen doen
voor het behoud van de biodiversiteit van dit Nederlands cultureel erfgoed en voor het
behoud van de eigenschappen die dit paardenras bij uitstek geschikt maken voor de grote
massa recreatieve ruiters en menners.

Met vriendelijke groet,
namens de Gelderlander Paard Associatie

J.W. Soeter
Secretaris
cc Minister van LNV
Wageningen Universiteit
KWPN
Stichting Zeldzame Huisdierrassen

