Gelderlander Paard Associatie
secretariaat
Veldhuizenseweg 2
6909 DK Babberich
Tel. 0316-248319

Aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Babberich, 8 oktober 2008

Betreft: Zwartboek "KWPN is anti-Gelders paard"

Geachte mevrouw Verburg,

Naar aanleiding van de manipulatie en onjuiste informatie in de KWPN-notitie
"Geschiedenis en toekomst van het Gelders paard" heeft de Gelderlander Paard
Associatie een zwartboek "KWPN is anti-Gelders paard" opgesteld, dat wij u hierbij
toezenden en dat verder voor zich spreekt.
Het verzet van het KWPN tegen de motie van de Tweede Kamer over het belang van de
Gelderse bloedlijnen voor instandhouding van de karakteristieke eigenschappen, maakt
het Gelders paard tot een testcase voor de prioriteit van het behoud van biodiversiteit.
Met het zwartboek "KWPN is anti-Gelders paard" hopen wij het u gemakkelijker te
maken om een helder besluit te nemen waarmee de toekomst van het Gelders paard wordt
veilig gesteld.

Met vriendelijke groet,

J.W. Soeter
Secretaris
cc Tweede Kamer
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Zwartboek
KWPN is anti-Gelders paard
Onjuistheid KWPN-notitie: "Geschiedenis en toekomst van het Gelders paard"

Samenvatting / Inleiding
Het antwoord van het KWPN* op de motie van de Tweede Kamer d.d. 12-2-2008
over de instandhouding van de bloedlijnen van het Gelders paard is kort
samengevat: "Dat weigeren we".
Met veel omhaal van woorden wordt in de KWPN-notitie "Geschiedenis en toekomst van
het Gelders paard" getracht de afwijzing van de wens van de Tweede Kamer zoveel
mogelijk te verbloemen.
Geschiedvervalsing vindt voortdurend plaats om "aan te tonen" dat er met het huidige
fokbeleid niets aan de hand is. De onjuistheden zijn zo talrijk en zo fundamenteel dat het
niet alleen een ernstig gebrek aan deskundigheid kan zijn, maar ook een bewuste opzet
om via deze onjuiste informatie de Minister van LNV en de Tweede Kamer een
verkeerde beslissing te laten nemen.
Enkele jaren terug is het KWPN door de AID betrapt op fraude met de overheidssubsidie
voor instandhouding van het Gelders paard. De KWPN-nota "Geschiedenis en toekomst
van het Gelders paard" is van hetzelfde bedenkelijke niveau. Blijkbaar zijn voor het
KWPN alle middelen geoorloofd als het gaat om het laten verdwijnen van de originele
bloedlijnen van het Gelders paard.
Ruim 25 jaar geleden heeft de toenmalige Minister van Landbouw erkenning verleend
aan een zelfstandig stamboek voor het Groninger paard, omdat het KWPN weigerde die
bloedlijnen in stand te houden. Nu bestaat er een vergelijkbare situatie voor het Gelders
paard, zoals uit het vervolg van dit zwartboek "KWPN is anti-Gelders paard" zal blijken.

Gelders bloed essentieel
Cruciaal voor het momenteel nog bestaan van de Gelderse bloedlijnen, was de
instelling 45 jaar geleden in Nederland van een apart Sportregister (het latere
KWPN-rijpaard) voor paarden met heel ander bloed. Door het KWPN wordt dit
onder de pet gehouden omdat anders hun hele notitie in duigen valt.
De bewering van het KWPN dat de indeling in 1939 in Stamboek Gelders type (Sgldt) en
Stamboek Gronings type (Sgrt) aangeeft dat bloedvoering niet belangrijk is, is onzin en
geschiedvervalsing.

Toen na 1950 de tractor de het werk in de landbouw ging overnemen, werden voor de
sport gefokte paarden geïmporteerd om daarmee het veelzijdig Gelders paard om te
vormen tot een gespecialiseerd rijpaard. Deze voor de landbouw minder geschikte
sportpaarden mochten niet als Gelders paard in het stamboek opgenomen worden. Ze
moesten in een apart daarvoor ingesteld Sportregister, evenals hun half-Gelderse
kinderen. Pas wanneer die half-Gelderse kinderen teruggekruist werden met een Gelders
paard, mochten hun nakomelingen die 75% Gelders zijn in het Stamboek Gelders type
opgenomen worden.
Dit percentage is in 1990 zelfs nog verhoogd naar 87,5% omdat volgens een schriftelijke
verklaring van de directeur/hoofdinspecteur van het KWPN anders het Gelders paard
"een vergaarbak wordt van minder geslaagde rij- of tuigpaarden".

Uniek ras
Het Gelders paard is nu het enige veelzijdige paardenras in Europa met meer dan
100 jaar hetzelfde fokbeleid.
De andere warmbloedrassen (Oldenburgers, Holsteiners, Hannoveranen, AngloNormandiërs, enz.) hadden een eeuw geleden hetzelfde veelzijdige fokdoel als het
Gelders paard. Maar al deze rassen zijn na de opkomst van de tractor omgevormd tot
rijpaarden met heel ander bloed voor gebruik door professionele ruiters in de topsport. Zij
hebben de oude naam behouden, maar behoren nu tot dezelfde genenpool als in
Nederland het KWPN-rijpaard. Zo is de naam Oldenburger hetzelfde gebleven, maar
heeft de moderne Oldenburger die tegenwoordig in de KWPN-rijpaardfokkerij wordt
gebruikt niets meer gemeen met de bekende hengst Gambo, die in 1929 uit Oldenburg
naar Nederland is gehaald.
Door de instelling in Nederland van een apart Sportregister voor ongewenst bloed (het
latere KWPN-rijpaard) is het Gelders paard hiervoor gespaard gebleven. Zo kreeg de
rijpaardhengst Apalatin – die eerder was afgewezen voor de Gelderse fokkerij – in 1964
wel een dekvergunning maar dan als Sportregisterhengst. Het is een volslagen raadsel
waarom 34 jaar later het KWPN plotseling besloten heeft om het vereiste van veelzijdig
Gelders bloed voor registratie als Gelders paard alsnog af te schaffen.

KWPN-fokbeleid
Het KWPN zegt in haar notitie onder De toekomst: "De eisen voor de bloedvoering
worden omwille van de bloedspreiding gehandhaafd."
Dat houdt het volgende in:
In de petitie die in 2006 door de GPA aan de Tweede Kamer is gericht wordt vermeld:
"Dit jaar heeft de reserve-kampioene van de 3-jarige Gelderse paarden als afstamming
Fabricius (Tuigpaard) x Aktion (Rijpaard) x Afrikaner (Engelse Volbloed). Zelfs
wanneer deze genetische toverbal wordt bevrucht door de hengst Gribaldi (Trakehner)
kan het veulen Gelderse afstammingspapieren krijgen."
In de KWPN-notitie staat echter: "Om inteelt te voorkomen is het toegestaan om in
beperkte mate met andere dan Gelderse bloedlijnen te kruisen." Dat is dus onjuiste
informatie en dit jaar heeft de oud-voorzitter van de KWPN-fokkerijraad Gelders paard,
Teus Jansen, zelfs een dochter van de hengst Jazz op de keuring voorgebracht als Gelders
veulen. Van het beroemde karakter en de bloedlijnen van het Gelders paard blijft door het
tegenwoordige/toekomstige KWPN-fokbeleid niets over.

Naamsbekendheid
Gelijktijdig met het laten vallen van het vereiste van Gelders bloed in de
afstamming heeft het KWPN 10 jaar geleden de eeuwenoude en internationaal
bekende merknaam "Gelderlander (Engels) / Gelderländer (Duits)" vervangen.
Malafide paardenhandelaren maken nu gebruik van deze naam om paarden met een
andere bloedvoering en ander karakter naar het buitenland te verkopen en ondergraven
daarmee de reputatie van het Gelders paard. Niemand weet beter dan het KWPN hoe
moeilijk het is om in het buitenland naamsbekendheid te krijgen.

Basispaard-beleid
In Nederland moest van het KWPN de naam "Gelders paard" al eerder vervangen
worden door "basispaard".
Anders dan de KWPN-notitie suggereert is de Vereniging van Fokkers en Liefhebbers
van het Basispaard ontstaan als een actiegroep tegen het KWPN-bestuur, dat de fokkerij
van het Gelders paard had verboden en de Gelderse dekhengsten afkeurde. Uiteindelijk
werd het Gelders paard door het KWPN weer toegestaan, maar de beroemde naam
"Gelders paard" moest wel veranderd worden in "basispaard" (voor de rijpaard- en
tuigpaardfokkerij). Pas veel later heeft het KWPN het verzoek van de Gelderse fokkers
ingewilligd om de oorspronkelijke naam weer in ere te herstellen. Een groot aantal
fokkers was inmiddels overgestapt naar de rijpaard- en tuigpaardfokkerij.
Het door het KWPN erkende fokdoel van de Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van
het Basispaard luidde: "Het basispaard is een cultuurras dat middels oorspronkelijke
bloedlijnen en exterieurkenmerken behouden dient te blijven". Anders dan in de
KWPN-notitie wordt beweerd, wordt dit doel de laatste jaren binnen het KWPN
niet meer nagestreefd door de Regio Gelders paard. Het is dan ook niet toevallig dat
Gijs Kramp en Jan Soeter, die destijds tot de initiatiefnemers voor de Vereniging van
Fokkers en Liefhebbers van het Basispaard behoorden, nu voorzitter en secretaris zijn
van de GPA.

Afvalbak
Het KWPN wil nu de originele Gelderse bloedlijnen laten ondergaan in een afvalbak
van allerlei bloed.
Als het KWPN een vergaarbak wil van minder geslaagde rij- en tuigpaarden, is dat hun
goed recht. We leven tenslotte in een democratisch land. Maar noem het dan ook eerlijk
"Afvalbak" of bedenk een mooiere naam. Daartoe mag in geen geval de biodiversiteit en
de goede naam van het Gelders paard te gronde gericht worden. Het Nederlands cultureel
erfgoed, dat door de generaties vóór ons is nagelaten, is daarvoor te waardevol.

Bloedverruiming
Het KWPN heeft de laatste acht jaar niet aan bloedverruiming maar aan
bloedverenging voor het Gelders paard gedaan door hoofdzakelijk hengsten die
afstammen van Koss goed te keuren voor de dekdienst. Tegelijkertijd worden de
Gelderse fokkers door de fokleiding gewezen op de gevaren van inteelt en op de
mogelijkheid van bloedverruiming en kwaliteitsverbetering door middel van
rijpaardhengsten, waaronder Jazz.

Voor KWPN-fokkers is het niet toegestaan om gebruik te maken van Gelderse hengsten
die bij andere (kleinere) stamboeken zijn goedgekeurd. Dit in tegenstelling tot de
rijpaardhengsten van de grote buitenlandse stamboeken. In het KWPN-fokbeleid staat het
Gelders paard verre van centraal.

KWPN-democratie
De bewering van het KWPN dat democratisch tot afschaffing van het vereiste van
Gelders bloed in de Gelderse fokkerij is besloten, is onjuist. Tegen een uitdrukkelijk
besluit in van de ledenvergadering van de Afdeling Gelders Paard in 1997, heeft het
bestuur van het KWPN daartoe besloten. Vervolgens heeft de ledenvergadering het jaar
daarop besloten dat het oorspronkelijke vereiste van minimaal 75% Gelders bloed weer
door het KWPN hersteld moest worden. Dit is door het KWPN nooit gehonoreerd. In de
eerstgenoemde ledenvergadering was de directeur/hoofdinspecteur en in de andere
ledenvergadering was de algemeen voorzitter van het KWPN aanwezig.
Een discussie hierover in het stamboekblad werd door censuur van het KWPN-bestuur
onmogelijk gemaakt en een onafhankelijke enquête van de Stichting Zeldzame
Huisdierrassen in 2004 onder alle Gelderse fokkers met als conclusie "Fokkers van
Gelderse paarden willen geen afvalbak" werd door het KWPN niet gepubliceerd.
Vanwege het manipuleren met de vereiste bloedvoering hebben veel oude fokkers al
afgehaakt. Nieuwe fokkers die niet weten wat er aan de hand is worden onjuist
geïnformeerd, ook dit jaar weer bij de totstandkoming van deze notitie van het KWPN,
zoals de GPA in haar brief d.d. 6 mei 2008 al aan de Minister van LNV heeft bericht.

Promoting Gelders paard
Het KWPN is hierin altijd ernstig tekortgeschoten, anders was het Gelders paard
momenteel geen zeldzaam huisdierras geweest. Het KWPN zegt nu in haar notitie:
"Het Gelders paard zal nadrukkelijker onder de aandacht van het grote publiek worden
gebracht". Een mooi voornemen.
De GPA heeft dit - met beperkte eigen middelen, maar met heel veel medewerking van
alle kanten - al in praktijk gebracht tijdens het Wereldkampioenschap Vierspannen in
2008 te Beesd. Door middel van een exclusieve show van het Gelders paard en een
aantrekkelijke informatiestand zijn de veelzijdige kwaliteiten en de nu nog bestaande
ruime diversiteit aan bloedlijnen van het Gelders paard daar onder de aandacht gebracht
van een groot publiek.

Grote toekomst
Het Gelders paard met zijn uitgesproken goede karakter en andere raskenmerken
heeft in de tegenwoordige tijd ook volgens de KWPN-notitie "een veelbelovend
toekomstperspectief". Maar daarvoor is wel een stamboek nodig dat van harte achter het
behoud van de genen staat waarmee die kenmerken worden doorgegeven, dat de
geschiktheid voor zowel recreatie als topsport breed uitdraagt en dat voorkomt dat onder
de wereld-merknaam "Gelders paard / Gelderlander (Engels) / Gelderländer (Duits)" heel
andere paarden worden verkocht die afbreuk doen aan de in het verleden opgebouwde
goede naam.

Conclusie
"Met onwillige honden is het kwaad hazen vangen" is een oud spreekwoord over een
activiteit die nu niet meer van deze tijd is, maar het geeft perfect weer waarom het
voortbestaan van het Gelders paard niet kan worden overgelaten aan het KWPN,
• dat de originele bloedlijnen wil laten opgaan (ondergaan) in een vergaarbak van
allerlei ander bloed
• dat het Gelders paard in het verleden al zoveel schade heeft berokkend en
daarvoor in de toekomst nieuwe mogelijkheden zal weten te vinden
• dat de fokkers manipuleert
• dat de Minister en de Tweede Kamer onjuist informeert.
Er blijven daarom twee mogelijkheden over:
1. De stamboekerkenning voor Gelders paard wordt volledig weggehaald bij
het KWPN en toevertrouwd aan een nieuw stamboek dat wel de originele
bloedlijnen en kenmerken van het veelzijdig Gelders paard (Sgldt)
voortzet.
2. Het KWPN wordt onder curatele gesteld door de instelling van een
moederstamboek dat de originele voorwaarden voor registratie als Gelders
paard bewaakt en aan dochterstamboeken (bv. KWPN) licentie verleent
om met inachtneming van deze voorwaarden paarden als "Gelders paard /
Gelderlander / Gelderländer" te registreren.
De Gelderlander Paard Associatie heeft al eerder verklaard bereid te zijn zich aan te
passen om als (moeder)stamboek voor het Gelders paard op te kunnen treden, maar dit
kan ook een andere organisatie zijn die deze zeldzame genenbron zo zuiver mogelijk
in stand wil houden, want om dit laatste gaat het uiteindelijk.

* GPA = Gelderlander Paard Associatie
KWPN = Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland
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