
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het Nederlands trekpaard 
“Dit paard lijkt een gewelf, waaruit de zware hals en het hoofd als toren oprijzen. De 

gewrichten zijn breed als borden. De borst is van een ongelofelijke diepte en breedte. 
Vierkant rust dit kasteel op de vier enorme dragers, waar boven de spronggewrichten als 
zware kabels liggen getast. Het dier doet hoegenaamd niet lomp aan, het is alleen maar 

machtig, geweldig en imponerend.” 
– Boer Ir. Maliepaard, 1950. 
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Voorwoord 
 

Mijn naam is Bibi Silvertant, ik ben vierdejaarsstudent aan de Reinwardt Academie, waar ik 
de bachelor Cultureel Erfgoed volg. Dit afstudeeronderzoek voer ik uit binnen het thema Stad 
& Land, begeleid door Nancy van Asseldonk en Fieke Tissink. Het onderwerp van dit 
afstudeeronderzoek betreft de cultuur van het Nederlands trekpaard als immaterieel erfgoed. 
Ik heb dit onderwerp gekozen omdat immaterieel erfgoed en het trekpaard mij ontzettend 
interesseren. Met de mogelijkheid deze twee onderwerpen te combineren is er voor mij een 
heel interessant onderzoeksvraagstuk ontstaan. 

 
Ik wilde graag onderzoek doen naar deze cultuur die tekenend is voor bepaalde streken in 
Nederland. Deze cultuur draagt sterk bij aan hun streekidentiteit. Langzaam wordt dit stukje 
geschiedenis weggevaagd uit het collectief geheugen. Mijn interesse groeide steeds meer 
toen ik ben gaan lezen over het trekpaard en zijn betekenis voor de Nederlandse 
samenleving. Tot mijn verbazing stuitte ik op meerdere organisaties en particulieren die het 
imago van het dier ‘in leven’ proberen te houden. Het werd mij steeds duidelijker dat de 
cultuur van het Nederlands trekpaard onderbelicht is in onze huidige samenleving. 
Vervolgens stuitte ik op een Belgisch krantenartikel waarin duidelijk werd dat minister Gatz 
van Cultuur per 2018 de cultuur van het Belgisch trekpaard officieel erkend heeft als Vlaams 
immaterieel erfgoed. Dit was voor mij genoeg reden om op onderzoek uit te gaan. 

 
Allereerst wil ik graag mijn begeleidend docent Nancy van Asseldonk hartelijk bedanken voor 
haar geduld, aandacht en hulp bij mijn onderzoeksproces. Ze heeft mij uitstekend bijgestaan 
en geholpen bij het maken van verschillende keuzes over de inhoud van het onderzoek. 
Graag bedank ik alle betrokkenen uit de erfgoedgemeenschap die de moeite hebben 
genomen om de vragenlijst in te vullen. In het bijzonder bedank ik Ineke Strouken, Jet Bakels, 
Piet Hannewijk, Ton van der Weerden, Ron le Poole, Andrie de Buck, Sven den Boer, Nonja 
Remijn en Mira Schoon voor de waardevolle en interessante gesprekken die ik met hen heb 
gevoerd. Dit onderzoek had zonder deze samenwerking niet kunnen bestaan. 

 
Mijn dank is groot aan iedereen die mij heeft bijgestaan tijdens dit onderzoeksproces. 

 
 

Bibi Silvertant 
 

’s-Hertogenbosch, 1 juni 2020 
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Inleiding 
 

Voor de één is het niet meer dan logisch dat worstenbroodjes als immaterieel erfgoed worden 
erkend, voor de ander is het volslagen onzin. Het debat dat in Nederland wordt gevoerd over 
immaterieel erfgoed heeft mijn aandacht gegrepen. De schuring en wrijving die ontstaan in dit 
debat zijn wat mij betreft bijzonder interessant. Wanneer noemt men iets immaterieel erfgoed, 
wie bepaalt dat en waarom wordt het één erkend en het ander niet? Dat zijn vragen die mij 
prikkelden en aan het denken zetten. 

 
De directe aanleiding van dit onderzoek is een artikel waarin duidelijk wordt dat in 2018 de 
Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz, de cultuur van het Belgisch trekpaard officieel 
erkend heeft als Vlaams immaterieel erfgoed. In zijn verklaring benoemt hij twee tradities, 
waaronder de cultuur van het Belgisch trekpaard. Zijn motivatie luidt: “Met de erkenning 
zetten we beide tradities niet alleen extra in de kijker, we zorgen er ook voor dat ze in stand 
worden gehouden zodat ook volgende generaties ervan kunnen genieten.”1 Duidelijk wordt 
hoe belangrijk tradities zijn voor het volk. 

 
De cultuur van het Nederlands trekpaard is voor velen onbekend. Dat terwijl het trekpaard 
een significante rol speelt in de Nederlandse geschiedenis. Uit meerdere artikelen is 
gebleken dat de betrokken erfgoedgemeenschap meerdere malen heeft geprobeerd het 
Nederlands trekpaard beter op de kaart te zetten, helaas tevergeefs. 

 
Aan de hand van de hoofdvraag ‘In hoeverre is het relevant om de cultuur van het 
Nederlands trekpaard officieel te erkennen als Nederlands immaterieel Erfgoed?’ en de drie 
deelvragen ‘Wat houdt immaterieel erfgoed in?’, ‘Hoe ziet de cultuurgeschiedenis van het 
Nederlands trekpaard eruit?’ en ‘Wat is de huidige praktijk van en omgang met het 
Nederlandse trekpaard in Nederland?’ zal ik dit onderzoek onderbouwd vormgeven. Door 
middel van literatuur- en veldonderzoek geef ik antwoord op deze vragen. De literatuur maakt 
het onderzoek academisch onderbouwd. Het veldwerk, in de vorm van een enquête en 
diepte-interviews, geeft inzicht in de huidige situatie. 

 
Dit onderzoek draagt bij aan het debat over immaterieel erfgoed. Voor de betrokken 
erfgoedgemeenschap biedt het steun in de strijd voor erkenning van deze cultuur. Het 
onderzoek laat de levende kant van erfgoed zien. Het laat zien dat erfgoed verder gaat dan 
alleen materiele zaken. Dit onderzoek illustreert hoe erfgoed, emotie en traditie onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 S. Gatz, “Gatz erkent Brabants trekpaard en Hondenzwemming als Immaterieel Erfgoed” (versie 9 januari 2018), 
https://svengatz.prezly.com/gatz-erkent-brabants-trekpaard-en-hondenzwemming-als-immaterieel-erfgoed, 
geraadpleegd 29 oktober 2019. 

https://svengatz.prezly.com/gatz-erkent-brabants-trekpaard-en-hondenzwemming-als-immaterieel-erfgoed
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I. Immaterieel erfgoed 
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de volgende deelvraag: “Wat houdt immaterieel erfgoed in?” 

 
Immaterieel erfgoed 
‘Immaterieel’ erfgoed is de meest recent aangenomen term om erfgoed mee te duiden, noemt 
de uitgave Immaterieel Erfgoed en Volkscultuur uit 2011. De UNESCO heeft in 2003 een 
conventie aangenomen over het immateriële culturele erfgoed; Nederland ondertekende deze 
in mei 2012. Deze conventie gaat onder de naam UNESCO Conventie, Verdrag inzake 
Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze conventie dient het immaterieel 
erfgoed te ‘koesteren’. Sindsdien is immaterieel erfgoed een onmisbare term in de culturele 
sector. Deze conventie is de tegenhanger van de ‘materiele’ werelderfgoedconventie uit 
1972.2 

 
De UNESCO is tot een definitie gekomen betreffende immaterieel erfgoed. Het 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) omschrijft deze definitie op zijn 
website (vertaald uit de Engelse conventietekst) als volgt: “Het immaterieel cultureel erfgoed 
betekent zowel de praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis en vaardigheden als de 
instrumenten, objecten, artefacten en culturele ruimtes die daarmee worden geassocieerd, 
die gemeenschappen, groepen en, in sommige gevallen, individuen erkennen als deel van 
hun cultureel erfgoed. Dit immaterieel cultureel erfgoed, overgedragen van generatie op 
generatie, wordt altijd herschapen door gemeenschappen en groepen als antwoord op hun 
omgeving, hun interactie met de natuur en hun geschiedenis, en geeft hen een gevoel van 
identiteit en continuïteit, en bevordert dus het respect voor culturele diversiteit en menselijke 
creativiteit.” 3 De conventie hanteert vijf domeinen van immaterieel cultureel erfgoed, deze 
worden uitgebreid toegelicht in bijlage (1). 

 

Dat immaterieel erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie noemt de UNESCO 
een bijzonder kenmerk. Zij schrijven dat het immateriële erfgoed belangrijk is voor een 
gemeenschappelijke identiteit.4 Het KIEN omschrijft heel mooi dat: “Immaterieel erfgoed de 
schakel tussen heden, verleden en toekomst is. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van 
verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen 
het willen doorgeven aan volgende generaties.”’5 

 
Hieruit is op te maken dat immaterieel erfgoed voor ieder een zeer persoonlijke uiting van 
cultuur en identiteit is. Het zorgt voor verbondenheid met vorige, huidige en toekomstige 
generaties. Het draagt bij aan de menselijke creativiteit en het vormen van een identiteit. 

 
In gesprek over immaterieel erfgoed 
Immaterieel erfgoed is een complex onderwerp. Door middel van begrippen en het begrijpen 
hiervan wordt deze complexiteit verhelderd. In een diepte-interview omschrijft Ineke Strouken, 
voormalig directeur van het KIEN en deskundige op het gebied van immaterieel erfgoed, 
immaterieel erfgoed als cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zij noemt 
dat tradities voornamelijk onbewust worden doorgegeven. Immaterieel erfgoed wordt 
daarentegen juist bewust doorgegeven omdat men er bewust van is dat het een traditie is die 
het behouden waard is.6 

 
 
 
 
 

2 H. Dibbits, S. Elpers, P.J. Margry en A. van der Zeijden, Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een 
actueel debat. (Amsterdam: Aup Popular Science, 2019), 35. 
3 Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel 
erfgoed. (Den Haag, 2011), 2, 3. 
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/media/inline/2017/3/1/unesco_conventie_ter_bescherming_van_het_immateriee 
l_cultureel_erfgoed.pdf, geraadpleegd 28 maart 2020. 
4 Ibidem, 2, 3. 
5 Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, “Wat is immaterieel erfgoed?” (versie onbekend), 
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/watisimmaterieelerfgoed, geraadpleegd 28 maart 2020. 
6 I. Strouken, voormalig directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, deskundige op het gebied 
van immaterieel erfgoed, geïnterviewd door B. Silvertant op 14 april 2020 te ’s-Hertogenbosch. 

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/media/inline/2017/3/1/unesco_conventie_ter_bescherming_van_het_immaterieel_cultureel_erfgoed.pdf
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/media/inline/2017/3/1/unesco_conventie_ter_bescherming_van_het_immaterieel_cultureel_erfgoed.pdf
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/watisimmaterieelerfgoed
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Jet Bakels, cultureel antropoloog, gespecialiseerd in immaterieel erfgoed, dierenrelaties en 
dierentradities, omschrijft immaterieel erfgoed als ontzettend belangrijk. Ze licht toe dat 
immaterieel erfgoed vreugde geeft, verbindend werkt en dat het zich wortelt in de omgeving 
en samenleving. Het zijn focusmomenten waar van alles om heen geweven is. Er zit 
kunstzinnigheid omheen, kennis, onze wens om deel uit te maken van een groter geheel dat 
boven ons uitstijgt, en onze wens om heel direct met elkaar verbonden te zijn. Immaterieel 
erfgoed is een weerspiegeling van een diepere laag vol vreugde, verbondenheid, creativiteit, 
vitaliteit en identiteit.7 

 
Cultuur omvat het geheel aan gewoonten, gebruiken en (gedrags)regels waarover een volk of 
stam in het land zelf beschikt, of die zij meenemen uit het land van herkomst. Hieronder 
vallen het geheel van normen en waarden, tradities, voeding, eetgewoonten, kleding, 
godsdienst, muziek en dans.8 Cultuur is voor iedereen zeer persoonlijk, waardoor het 
bijdraagt aan een eigen identiteit. Doorgaans is het een zeer gevoelig onderwerp. 

 
Identiteit is een constante factor die blijvend is, maar die tegelijkertijd ook dynamisch is en 
constant in beweging blijft. Het is iets eigens, unieks, iets dat leeft. De uitgave ‘Immaterieel 
Erfgoed en Volkscultuur’ schrijft dat identiteiten vorm kunnen krijgen in de materiele en 
immateriële cultuur. De uitgave licht uit dat historicus Willem Frijhoff identiteit omschreef als 
de combinatie van het zelfbeeld en het van buitenaf toegeschreven beeld, én de 
wisselwerking tussen beide.9 

 
Tradities verwijzen naar dat wat mensen willen doorgeven, omdat het belangrijk is voor de 
culturele identiteit van een individu of een samenleving, schrijft de uitgave Immaterieel 
Erfgoed en Volkscultuur.10 Er wordt benoemd dat tradities steeds heroverwogen worden door 
veranderende historische contexten en dat zij constant in beweging zijn. Zij worden 
voortdurend naar eigen hand gezet, wat ze dynamisch maakt.11 Iedere traditie zit bomvol 
belangrijke persoonlijke herinneringen. Dit maakt dat tradities ongelofelijk belangrijk zijn voor 
de mens. 

 
Immaterieel erfgoed in de praktijk 
Het jaar 2012 is het startsein voor de ontketening van meerdere debatten over immaterieel 
erfgoed, cultuur en identiteit. Deze debatten zijn zowel op feiten gebaseerd als aangevochten 
door sterke persoonlijke overtuigingen en emoties. 

 
Het KIEN omschrijft dat erfgoedgemeenschappen een grote rol spelen in deze debatten.12 

In de conventie uit 2003 is een centrale rol toebedeeld aan de mensen die een vorm van 
immaterieel erfgoed (uit)dragen of beoefenen. Alleen zij kunnen hun immaterieel erfgoed 
levensvatbaar houden en hun liefde, kennis en vaardigheden doorgeven aan volgende 
generaties. Een erfgoedgemeenschap is een groep of groepen mensen, soms zelfs een 
individu, die zich inzetten rond een bepaalde vorm van immaterieel erfgoed. Zij praktiseren 
het en willen het doorgeven aan volgende generaties, benadrukt de conventie.13 De 
erfgoedgemeenschap speelt een belangrijke rol bij het produceren, beschermen, 
onderhouden en opnieuw creëren van immaterieel cultureel erfgoed.14 

 
 
 
 
 
 
 

7 J. Bakels, cultureel antropoloog gespecialiseerd in dierentradities, dierenrelaties en immaterieel erfgoed 
geïnterviewd door B. Silvertant op 14 april 2020 te ‘s-Hertogenbosch. 
8 Ensie, “Cultuur” (versie 14 januari 2011), https://www.ensie.nl/redactie-ensie/cultuur, geraadpleegd 28 maart 2020. 
9 H. Dibbits, S. Elpers, P.J. Margry en A. van der Zeijden, Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een 
actueel debat. (Amsterdam: Aup Popular Science, 2019), 65. 
10  Ibidem, 75, 76. 
11  Ibidem, 75, 76. 
12 Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, “De UNESCO Conventie” (versie onbekend), 
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/deunescoconventie, geraadpleegd 28 maart 2020. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 

https://www.ensie.nl/redactie-ensie/cultuur
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/deunescoconventie
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De conventie omschrijft hoe safeguarding, ofwel waarborgen, een belangrijke rol speelt in de 
omgang met immaterieel erfgoed.15 Safeguarding is beschermen in de zin van het ‘levend 
houden’ van immaterieel erfgoed, hierbij horen activiteiten als identificeren, inventariseren, 
documenteren, zichtbaar maken, bewustwording en educatie.16 Er wordt benadrukt dat de 
erfgoedgemeenschap ervoor zorgt dat de omstandigheden voor cultuuroverdracht zo gunstig 
mogelijk zijn. 

 
Proces van aanmelding 
Het KIEN geeft uitvoering aan deze UNESCO conventie in Nederland.17 In een video over het 
proces van aanmelden maakt het KIEN duidelijk dat immaterieel erfgoed de schakel tussen 
verleden, heden en toekomst inhoudt.18 Immaterieel erfgoed is de cultuur van nu. Zij 
benadrukken dat immaterieel erfgoed een gevoel van verbondenheid met voorgaande 
generaties geeft, maar tegelijkertijd ook toekomstgericht is.19 

 
Het KIEN maakt duidelijk dat er drie kringen bestaan betreffende immaterieel erfgoed; het 
netwerk, de inventaris en het register. Het doel van het ‘Netwerk Immaterieel Erfgoed’ is het 
zichtbaar maken van het immaterieel erfgoed in Nederland.20 Het KIEN benadrukt dat zij 
erfgoedgemeenschappen ondersteunt in de waarborging (levend houden en doorgeven) van 
immaterieel erfgoed. Alleen een erfgoedgemeenschap zelf kan een aanmelding doen voor 
hun erfgoed.21 Voor een erfgoedgemeenschap die actief bezig is met de waarborging van 
immaterieel erfgoed is er de mogelijkheid om een erfgoedzorgplan op te stellen met 
ondersteuning vanuit het KIEN. Door een erfgoedzorgplan op te stellen ontstaat de 
mogelijkheid om immaterieel erfgoed bij te laten schrijven in de ‘Inventaris Immaterieel 
Erfgoed Nederland.22 Een erfgoedgemeenschap die op een inspirerende manier de 
waarborging van immaterieel erfgoed bewerkstelligt, komt in aanmerking voor bijschrijving in 
het ‘Register van Inspirerende Voorbeelden van Borging’, legt het KIEN uit.23 De uitleg over 
de kringen en de procedure per kring is terug te vinden in bijlage (2). 

 
De erkenning 
Het immaterieel erfgoed dat bijgeschreven wordt in de ‘Inventaris Immaterieel Erfgoed 
Nederland’ krijgt vanuit het KIEN steun en zorg bij het waarborgen hiervan. Een bijschrijving 
bij de ‘inventaris’ is geen erkenning. Het is beter gezegd een onderkenning. Het geeft aan dat 
het immaterieel erfgoed zorg behoeft en dat hieraan een levende gemeenschap actief 
meewerkt. Er is geen subsidie aan verbonden. Het draait om het gezien worden, om 
herkenning en om trots. Een onderkenning draagt bij aan het bewustzijn van het belang van 
het immaterieel erfgoed. Het KIEN benadrukt dat het gaat om bewustzijn zowel binnen als 
buiten de erfgoedgemeenschap, juist op nationaal niveau.24 

 
Deze onderkenning draait om het geven van status, benadrukt erfgoeddeskundige Cornelieke 
de Klerk. Het gaat om een soort erkenning van een gebruik; het is een validatie dat dit 
gebruik ertoe doet, benadrukt ze.25 Deze status is van enorme waarde voor de 
erfgoedgemeenschap. Ze benadrukt dat het verkrijgen van een universele status voor het 
immaterieel erfgoed aangeeft wat voor waarde het erfgoed heeft voor de mens.26 

 

15 H. Dibbits, S. Elpers, P.J. Margry en A. van der Zeijden, Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een 
actueel debat. (Amsterdam: Aup Popular Science, 2019), 100. 
16 Ibidem, 100. 
17 Zeilvracht, Immaterieel erfgoed, UNESCO en de Inventaris. (versie onbekend), 1. https://zeilvracht.nl/wp- 
content/uploads/Zeilvracht/pdfjes/Inventaris_Immaterieel_Erfgoed_Nederland.pdf, geraadpleegd 30 maart 2020. 
18 Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, “Immaterieel Erfgoed aanmelden voor het Netwerk” (versie 
onbekend), https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/page/6958/uitleg-immaterieel-erfgoed-aanmelden, geraadpleegd 30 
maart 2020. 
19 Ibidem. 
20 Zeilvracht, Immaterieel erfgoed, UNESCO en de Inventaris. (versie onbekend), 1. https://zeilvracht.nl/wp- 
content/uploads/Zeilvracht/pdfjes/Inventaris_Immaterieel_Erfgoed_Nederland.pdf, geraadpleegd 30 maart 2020. 
21  Ibidem, 1. 
22  Ibidem, 1. 
23  Ibidem, 1. 
24  Ibidem, 2. 
25 Antropologen Beroepsvereniging, “UNESCO geeft status, waar het om gaat is wat mensen doen met die 
erkenning: Interview met immaterieel erfgoed deskundige Cornelieke de Klerk” (versie 2 februari 2017), 
https://antropologen.nl/unesco-geeft-status-waar-het-om-gaat-is-wat-mensen-doen-met-die-erkenning-interview-met- 
immaterieel-erfgoed-deskundige-cornelieke-de-klerk/, geraadpleegd 30 maart 2020. 
26 Ibidem. 

https://zeilvracht.nl/wp-content/uploads/Zeilvracht/pdfjes/Inventaris_Immaterieel_Erfgoed_Nederland.pdf
https://zeilvracht.nl/wp-content/uploads/Zeilvracht/pdfjes/Inventaris_Immaterieel_Erfgoed_Nederland.pdf
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/page/6958/uitleg-immaterieel-erfgoed-aanmelden
https://zeilvracht.nl/wp-content/uploads/Zeilvracht/pdfjes/Inventaris_Immaterieel_Erfgoed_Nederland.pdf
https://zeilvracht.nl/wp-content/uploads/Zeilvracht/pdfjes/Inventaris_Immaterieel_Erfgoed_Nederland.pdf
https://antropologen.nl/unesco-geeft-status-waar-het-om-gaat-is-wat-mensen-doen-met-die-erkenning-interview-met-immaterieel-erfgoed-deskundige-cornelieke-de-klerk/
https://antropologen.nl/unesco-geeft-status-waar-het-om-gaat-is-wat-mensen-doen-met-die-erkenning-interview-met-immaterieel-erfgoed-deskundige-cornelieke-de-klerk/
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II. De cultuurgeschiedenis van het Nederlands 
trekpaard 
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de volgende deelvraag: “Hoe ziet de cultuurgeschiedenis van 
het Nederlands trekpaard eruit?” 

 
Vroege geschiedenis 
Paard en wagen gaan al ver voor Christus hand in hand, schrijft website ‘IsGeschiedenis’.27 

Het vervoeren van zware lasten en personen werd een stuk makkelijker door de uitvinding 
van het wiel rond het jaar 3000 voor Christus. Met het aanleggen van een wegennetwerk 
door de Romeinen werd het transport van personen en goederen gemakkelijker. 28 Geleidelijk 
aan werd het paard ingezet voor meer doeleinden, zoals transport en reizen, schrijft website 
‘Historama Rond 1900’.29 Het paard was de uitgelezen kandidaat voor deze taken. Zij zijn als 
enige de perfecte combinatie van belangrijke eigenschappen. Ze zijn én groot én sterk én 
lenig én snel én intelligent én bestand tegen verschillende weeromstandigheden.30 

 
Een belangrijk transport en reisvoertuig in de 
zeventiende eeuw is de trekschuit.31 In 
Nederland is het eerste trekschuittraject van 
start gegaan in 1631 tussen Amsterdam en 
Haarlem. In 1657 komt daar een tweede 
belangrijk traject bij: Haarlem-Leiden. Aan de 
hand van het onderzoek naar de Nederlandse 
binnenvaart door Ruud Filarski (1939) wordt 
duidelijk dat de trekschuit heel belangrijk was 
voor de samenleving. Naar schatting voeren 
er in totaal 392 trekschuiten rond in de 
Republiek.32 

 
 

Het trekpaard was een onmisbaar element voor de 
trekschuitvaart. Bij gebrek aan een vol-Nederlands 
trekpaardenras werd het Belgische trekpaard ingezet 
tot aan de negentiende eeuw. Het trekpaard liep over 
een smal pad, het jaagpad. Trekpaarden vervulden 
een belangrijke taak: het vooruit jagen van het schip. 
De ruiter op het paard, vaak de zoon van de schipper, 
werd het ‘jagertje’ of ‘snikjong’ genoemd.33 

 

 
Afb. 2: Trekschuit met trekpaard en 
jagertje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 IsGeschiedenis, “Reis door de tijd met paard en wagen” (versie onbekend), https://isgeschiedenis.nl/nieuws/reis- 
door-de-tijd-met-paard-en-wagen, geraadpleegd 3 april 2020. 
28 Ibidem. 
29 Historama Rond 1900, “Vervoer met paarden rond 1900” (versie onbekend), 
https://www.historamarond1900.nl/leven/vervoer-en-reizen/vervoer-met-paarden, geraadpleegd 3 april 2020. 
30 Ibidem. 
31 E. Koops, “De trekschuit – een historisch vervoersmiddel” (versie 8 oktober 2019), https://historiek.net/trekschuit- 
betekenis-geschiedenis/84307/, geraadpleegd 3 april 2020. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 1: Rivierlandschap met zeilschip en trekschuit. 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/reis-door-de-tijd-met-paard-en-wagen
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/reis-door-de-tijd-met-paard-en-wagen
https://www.historamarond1900.nl/leven/vervoer-en-reizen/vervoer-met-paarden
https://historiek.net/trekschuit-betekenis-geschiedenis/84307/
https://historiek.net/trekschuit-betekenis-geschiedenis/84307/
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In 1800 verplaatste de bevolking zich te voet, met lastdieren in combinatie met een kar of 
koets, per schip en per trekschuit.34 Echter bleek dit niet voldoende te zijn. De bevolking 
kreeg steeds meer behoefte om zich makkelijker door steden of dorpen te bewegen.35 Deze 
behoefte is het startsein geweest van een drastische verandering op het gebied van 
transport, ofwel de ‘transportrevolutie’. 

 
Deze revolutie zorgde voor meer vrijheid voor de 
bevolking en onderlinge verbindingen. In 1824 maakt de 
omnibus ofwel paardenbus zijn entree in het Verenigd 
Koninkrijk: de bus verspreidt zich snel door Europa.36 

Een omnibus bestond uit een langgerekte koets, twee 
tot drie paarden en een koetsier. Snel wordt duidelijk dat 
dit werk voor trekpaarden niet weggelegd is, schrijft 
website ‘Industriespoor’.37 Zij schrijven dat een omnibus 
vaart moest maken. 

 

Grote kolossen zoals trekpaarden kwamen niet 
makkelijk vooruit. Daarom werden slanke kleinere 
paarden of pony’s ingezet.38 De nadelen van de omnibus 

 
Afb. 3: Reglement der Amsterdamsche 
Omnibus Onderneming. 

kwamen aan het licht. De paardentractie ofwel paardentram werd geïntroduceerd.39 Toch 
duurt het nog tot 1852 voordat de tram werkelijk zijn intrede doet. Problemen met de rail 
maakte de omnibus onmisbaar.40 

 
Trekpaarden waren echter wel zeer geschikt voor de 
paardentractie. Voor zowel personenvervoer als 
goederentransport kon de paardentractie ingezet worden. 
Via rails werden meerdere wagons voortgetrokken door één 
paard. De paarden liepen ofwel tussen ofwel naast de rails 
met hun voerman, schrijft website ‘Industriespoor’.41 

 
Toch zaten aan de paardentractie ook nadelen. Zo kon het 
paard alleen trekken en niet duwen en remmen was lastig 
voor het dier: ongelukken ontstonden gemakkelijk.42 

 
 
 
 

Afb. 4: Paard trekt zes karren met 
klei uit de kleigroeve te Maalbeek. 

 
 
 
 
 

Afb. 5: Paard voorgespannen 
voor personenwagon met 
koetsiers te Rotterdam. 

 
 

34 Historama Rond 1900, “Vervoer met paarden rond 1900” (versie onbekend), 
https://www.historamarond1900.nl/leven/vervoer-en-reizen/vervoer-met-paarden, geraadpleegd 3 april 2020. 
35 Ibidem. 
36 Historama Rond 1900, “Geschiedenis van de bus tot 1914” (versie onbekend), 
https://www.historamarond1900.nl/leven/vervoer-en-reizen/vervoer-met-paarden, geraadpleegd 3 april 2020. 
37 Ibidem. 
38 Industriespoor, “Paardentractie” (versie 30 januari 2019), http://www.industriespoor.nl/Paardentractie.htm, 
geraadpleegd 3 april 2020. 
39 Historama Rond 1900, “Geschiedenis van de bus tot 1914” (versie onbekend), 
https://www.historamarond1900.nl/leven/vervoer-en-reizen/vervoer-met-paarden, geraadpleegd 3 april 2020. 
40 Ibidem. 
41 Industriespoor, “Paardentractie” (versie 30 januari 2019), http://www.industriespoor.nl/Paardentractie.htm, 

geraadpleegd 3 april 2020. 
42 Ibidem. 

https://www.historamarond1900.nl/leven/vervoer-en-reizen/vervoer-met-paarden
https://www.historamarond1900.nl/leven/vervoer-en-reizen/vervoer-met-paarden
https://www.historamarond1900.nl/leven/vervoer-en-reizen/openbaar-vervoer/bussen
http://www.industriespoor.nl/Paardentractie.htm
https://www.historamarond1900.nl/leven/vervoer-en-reizen/vervoer-met-paarden
http://www.industriespoor.nl/Paardentractie.htm
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Het ontstaan van het Nederlands trekpaard 
“Het Nederlands Trekpaard, al sinds jaar en dag letterlijk het werkpaard onder de 
Nederlandse paarden.” aldus Stichting Zeldzame Huisdierrassen voor Levend Erfgoed 
(SZH).43 

 
Het Nederlands trekpaard is een oud-Nederlands paardenras dat ontstaan is aan het begin 
van de twintigste eeuw. Het ras is ontstaan uit kruisingen met drie verschillende rassen. 
Twee van deze drie rassen zijn niet te achterhalen en vallen onder ‘inlands materiaal’, het 
derde ras is het Belgisch/Ardenner ras, schrijft Centrum voor Genetische Bronnen Nederland 
(CGN).44 Het dier is leergierig, rustig in de omgang en heel sterk. 

 
In 1904 wordt het eerste Stamboek voor het ‘Zeeuwsch-Belgisch Trekpaard’ opgericht door 
fokkers in Zeeland, schrijft de uitgave ‘Trekpaarden in Zeeland’ uit 1999.45 Vervolgens wordt 
met de start van de Eerste Wereldoorlog in 1914 ‘Het Landelijke Stamboek voor het 
Nederlandse Trekpaard’ opgericht. De start van de Eerste Wereldoorlog heeft grote gevolgen 
gehad voor de fokkerij van trekpaarden. Duitsers vorderden trekpaarden in België. Uit nood 
verkocht België trekpaarden aan Nederland. De fokkerij in Nederland bloeide hierdoor op. 
Ook de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte een turbulente periode in de fokkerij. De schade 
bleef beperkt, doordat drachtige merries en veulens niet gevorderd werden. 

 
Na de oorlog was het trekpaard weer in dienst van de maatschappij. Het trekpaard kende 
veel populariteit en was verweven met de samenleving. 

 
Hoogtijdagen in Nederland 
Met name ten tijde van de industriële- en landbouwrevolutie waren trekpaarden van groot 
belang. Door gebruik van zware werktuigen in beide revoluties waren dieren met extreem 
veel kracht nodig, schrijft het CGN.46 In het dagelijks leven was het trekpaard ook onmisbaar. 

 
In Nederland werd het trekpaard ingezet in de mijn- en landbouw, de beide Wereldoorlogen, 
goederentransport en de scheepvaart. 

 

 

 

Afb. 6: Trekpaarden met stalknecht ondergronds 
op stal. 

Mijnbouw 
De eerste mijnpaarden gingen eind 1866 in 
Kerkrade ondergronds.47 De paarden werkten 
een ochtend-, middag- of avonddienst van 
ongeveer 8 uur per dag. De dieren verbleven 
onder de grond in betonnen stallen met stro. Ze 
kregen vers water via leidingen vanaf boven en 
iedere dag werden ze ruim voorzien van hooi en 
haver. Na een dag hard werken werden de 
dieren grondig gepoetst door de stalknecht. Ook 
kwamen de hoefsmid en veearts ondergronds 
om de dieren te verzorgen.48 

 
 
 
 
 
 
 

43 Stichting Zeldzame Huisdierrassen, “Nederlands trekpaard” (versie onbekend), 
https://szh.nl/dieren/paard/nederlands-trekpaard/, geraadpleegd 3 april 2020. 
44 Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN), Wageningen Universiteit en Research Centrum, Het paard 
in Nederland. (Wageningen, 2010), 31. https://edepot.wur.nl/143551, geraadpleegd 16 januari 2020. 
45 J. Peerlings, T. van der Weerden en W. van Hoof, Het trekpaard. (Zutphen: Rood Bont Uitgeverij, 2008), 28. 
46  Ibidem, 31 
47 Gluckauf, “Paarden in de Mijnen” (2015), https://www.gluckauf.nl/mijnbouw-info/paarden-in-de-mijn, geraadpleegd 

3 april 2020. 
48 Ibidem. 

https://szh.nl/dieren/paard/nederlands-trekpaard/
https://edepot.wur.nl/143551
https://www.gluckauf.nl/mijnbouw-info/paarden-in-de-mijn
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Gemiddeld werkten er 35 
trekpaarden, zowel Belgische 
als Nederlandse, in de mijn. 
De paarden konden 14 tot 16 
kolenwagens voorttrekken, 
met een last van ongeveer 
1000 kilogram per wagon, 
schrijft de website.49 Een 
trekpaard kan tot wel drie keer 
zijn of haar eigen 
lichaamsgewicht trekken: dat 
kan oplopen tot 3000 
kilogram.50 

 
De werkpaarden bleven hun 
gehele leven ondergronds. 
Wanneer zij met pensioen 
gingen na ongeveer 10 jaar 
kwamen ze weer boven. 

 

 

Afb. 7: Paard met arbeiders 
ondergronds in de mijn. Ook 
het paard draagt een lederen 
helm tegen verwondingen. 

 

 
 

Afb. 8: Trekpaard met kolenkarren en 
knecht. 

 
Afb. 9: Soldaten te paard. 

 

Oorlogen 
Museumconservator en cultuurwetenschapper Alejandro 
Chávez Sáenz schrijft in zijn onderzoek ‘Oorlogsdieren in De 
Grote Oorlog’ uit 2014 dat de paardsoldaat onmisbaar is 
geweest op het oorlogsveld.51 Ten tijde van de 
Wereldoorlogen hebben trekpaarden een grote rol gespeeld. 
De dieren werden ingezet voor transport van personen en 
goederen zoals grote machinerie. Hij schrijft dat de paarden 
van wege hun snelheid en draagvermogen het ideale ‘all 
terrain’ vervoermiddel waren.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 10: Poster ter promoting van 
het paard ten tijde van de oorlog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 11: Soldaat en paard met 
gasmasker op. 

 
Paarden werden gezien als een 
verlenging van de menselijke 
mogelijkheden, als een eenheid 
tussen mens en dier, schrijft 
Sáenz.53 Door de grootte en kracht 
van het dier kon de ruiter het als 
een gevaarlijk wapen inzetten. Een 
trap kon serieus letsel aanbrengen, 
dat was gunstig op het oorlogsveld. 
Daarbij zorgde de hoogte van het 
paard ervoor dat de ruiter een goed 
overzicht had van het slagveld en 
was de vijand makkelijk te 
intimideren.54 

 

Ten tijde van de wederopbouw werd er wederom een beroep gedaan op deze paarden. De 
paarden werden ingezet om puin te ruimen, bouwmaterialen te vervoeren, en te verhuizen. 

 
49 Gluckauf, “Paarden in de Mijnen” (2015), https://www.gluckauf.nl/mijnbouw-info/paarden-in-de-mijn, geraadpleegd 
4 april 2020. 
50 J. Peerlings, T. van der Weerden en W. van Hoof, Het trekpaard. (Zutphen: Rood Bont Uitgeverij, 2008), 28. 
50 Ibidem, 29. 

51 A. Chávez Sáenz, Oorlogsdieren in de Grote Oorlog – De verlening van onze vermogens. (Maastricht, 2014), 2, 3. 
https://nhmmaastricht.nl/download/oorlogsdiereninwoi_alejandrochavezsaenz.pdf, geraadpleegd 4 april 2020. 
52 Ibidem, 2, 3 

53  Ibidem, 2, 3. 
54  Ibidem, 2, 3. 

https://www.gluckauf.nl/mijnbouw-info/paarden-in-de-mijn
https://nhmmaastricht.nl/download/oorlogsdiereninwoi_alejandrochavezsaenz.pdf
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Landbouw 
De absolute bloeiperiode van het trekpaard in de 
Nederlandse landbouw markeert zich tussen 1900 en 
1940.55 

 
In deze halve eeuw zijn er meer paarden ingezet dan 
ooit tevoren en ooit daarna. In geen ander 
landbouwgebied in Nederland speelde het trekpaard 
zo’n belangrijke rol als op de Zeeuwse klei.56 

 

 
Afb. 12: Een driespan trekpaarden aan het werk. 

 
 

 

Afb. 13: Boer tijdens het ploegen van zijn 
land met zijn trekpaarden. 

Rond 1860 werd een van de eerste landbouwmachines 
geïntroduceerd; de zaaimachine.57 Grote 
boerenbedrijven vervulden een voorbeeldfunctie bij het 
introduceren van nieuwe werktuigen en machines. Met 
het intreden van meer landbouwmechanica rondom en 
op boerenbedrijven nam de vraag naar sterke 
werkpaarden toe.58 Destijds waren trekpaarden een 
belangrijke energiebron. Door deze ontwikkelingen 
werd het runnen van een boerenbedrijf efficiënter. 
Het ploegen, eggen, zaaien, maaien en oogsten van 
akkers, lopen aan de rosmolen en het trekken van 
wagens vol landbouwproducten was ondoenlijk 
geweest zonder trekpaarden.59 

In de bijlage (4) is de arbeidskalender te vinden waarin 
te zien is hoe hard de paarden het jaar rond werkten. 

 

Rond 1920, op het hoogtepunt van het werkend 
trekpaard, telden zij maar liefst 36.000 trekpaarden. 
Respectievelijk 20.781 paarden boven de drie jaar en 
14.930 paarden onder de drie jaar.60 

 

   
 

Afb. 14: Voorjaarswerk 
nabij Middelburg. 

Afb. 15: De boer en zijn 
trekpaarden na het oogsten van 
hooi. 

Afb. 16: De boer en zijn trekpaard 
op weg baar huis na een lange 
werkdag op het land. 

 
 
 

55 C. Cijsouw en A. Phernambucq, Het Werkend Trekpaard, Toen en Nu. (Overzande, 1988), 6. 
56 J. Bruijns, Trekpaarden in Zeeland. (Goes, 1999), 5. 
57  Ibidem, 62. 
58  Ibidem, 62. 
59 Ibidem, 5. 
60 Ibidem, 5, 59 
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Dagelijkse behoeften 
Ook werden trekpaarden ingezet om de mens te ontlasten en het werk en leven 
gemakkelijker te maken. Door middel van karren en wagens werden goederen vervoerd en 
rondgebracht in dorpen en steden.61 De schillenboer die schillen op kwam halen voor zijn 
dieren of de kolenboer die kolen kwam brengen om op te stoken was toentertijd heel 
normaal.62 

 
Dagelijkse behoeften zoals melk, brood, post, 
groente, bier en het ophalen van het vuilnis 
werden gefaciliteerd door paard en wagen. 
Duidelijk wordt dat boeren de paarden zeer goed 
konden gebruiken voor het vervoer van hun 
eigen landbouwproducten, zoals groente, gras, 
graan en hout.63 

 
 
 

 
Afb. 17: De groenteboer. 

 
 
 
 
 
 

 
Afb. 19: Paard en wagen met een lading 
melkbussen. 

 
 
 
 

Afb. 18: Bierwagen met fusten voortgetrokken door 
paarden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 20: Paard met vuilniswagen. 
 

Afb. 21: Bakker met paard en koets. 

Afb. 22: Postwagen met koetsier. 

 
 
 
 

 
Afb. 23: Paarden in 

actie met de stoompomp 
van de brandweer. 
Tussen 1840 en 1920 
werd deze stoompopkar 
gebruikt om vuren te 
doven. 

 

61 J. Bruijns, Trekpaarden in Zeeland. (Goes: 1999), 78, 79. 
62 B. Kagenaar, inwoner Den Dungen: herinnering van vroeger, geïnterviewd door B. Silvertant op 2 april 2020 te ’s- 
Hertogenbosch. 
63 Ibidem, 78, 79. 
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Scheepvaart 
Zowel in België als Nederland werden trekpaarden in de haven en de visserij ingezet. Door 
de verschuiving van trekschuiten naar sleepboten waren trekpaarden niet langer nodig om 
boten voort te trekken door kanalen, schrijft journalist J.A. Verveen in het Reformatorisch 
Dagblad.64 De trekpaarden waren zeer geschikt voor het voorttrekken van boten en het 
verplaatsen van vracht binnen de haven.65 De dieren werden gestald in havens. Later 
vervoerden de schippers hun eigen trekpaarden mee op het schip. 

Afb. 24: De paardenstallen in de haven. Afb. 25: Paard met wagen tijdens het lossen van vracht. 

Zelfs de visserij had profijt van het trekpaard. De garnalenvisserij wordt in België door vissers 
te paard gedaan. Dit beroep is al eeuwen oud: de eerste garnalenvissers dateren van 1785. 
In 2013 is het garnalenvissen opgenomen in de lijst van Vlaams Immaterieel Cultureel 
Erfgoed.66 

 

 

Afb. 26: Garnalenvissers te paard op het strand, klaar 
om aan het werk te gaan. 

 
Afb. 27: Garnalenvissers te paard in de zee tijdens 

het vissen. 

Grote netten slepen achter de paarden aan 
die door de zee stappen om zo de garnalen 
te vangen. De ruiter zit boven op het paard 
zonder zadel en geeft richting aan het paard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64 J.A, Verveen, “Ontwikkeling binnenvaart beschreven” (versie 6 november 1989), 
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/665e4766db5dcda45cb012c7b38f1ea6, geraadpleegd 6 april 
2020. 
65 Ibidem. 
66 Paardenvissers, “Garnaalvissers te paard” (2019), https://paardevissers.be/wordpress/?page_id=318, 
geraadpleegd 6 april 2020. 

https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/665e4766db5dcda45cb012c7b38f1ea6
https://paardevissers.be/wordpress/?page_id=318
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De ondergang van het trekpaard 
In de jaren ’30 begint de landbouw sneller te mechaniseren.67 Het jaar 1939 markeert het 
begin van de ondergang van het trekpaard. Voor het eerst in jaren is er een daling in het 
aantal dekkingen in Nederland.68 In de uitgave ‘Ons landbouw-werkpaard’ van C. Zwagerman 
uit 1939 wordt gepleit voor het behoud van het trekpaard. Hij benadrukt dat een trekpaard 
aantrekkelijker zou blijven voor de boer door de wendbaarheid, trekkracht, werkuren en de 
relatie van de boer met het dier.69 In 1950 maken steeds meer trekkers hun entree.70 Hoe 
meer trekkers er verschijnen, hoe minder werk er overblijft voor de trekpaarden.71 

 
Boeren verruilden hun trekpaarden voor trekkers om kosten te drukken. Het gebruik van 
minder paarden betekende minder kosten voor voeding, verzorging, stalling, veearts, beslag, 
tuig, verzekering, afschrijving en rente. De boer bespaart per paard 200 à 250 gulden per 
jaar.72 Uiteindelijk moesten boeren gaan kiezen: of een bedrijf met trekpaarden, of een bedrijf 
met motoren. Beide was simpelweg niet rendabel.73 

 
Naast het gestaag groeiende aantal trekkers tussen 1950 en 1958 bleef men de trekkracht 
van het trekpaard gebruiken. In deze periode verdubbelde het aantal trekkers van 2.766 naar 
5.836. Tegelijkertijd halveerde het aantal trekpaarden langzaam van 14.042 naar 8.087.74 

Het trekpaard zal geen zelfde glorieperiode doormaken.75 In de tabellen hieronder is te zien 
hoe het trekpaard langzaam verliest van de trekker. 

 
 

Jaartal Aantal 

Totaal 1900-2000 300.000 

1920 36.000 

1940 29.000 

1949 22.000 

1959 6.600 

1978 400 

Tabel 1: Hoeveelheid trekpaarden in Nederland, cijfers uit 
Trekpaarden in Zeeland, Jan Bruijns, 1999, pagina 61. 

 
 
 

 
Tabel 2: Grafiek van het aantal paarden (vanaf 3 jaar; 
1930-1965) in vergelijking met de toename van het aantal 
landbouwtrekkers (1945-1965) in Nederland, pagina 90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 C. Cijsouw en A. Phernambucq, Het Werkend Trekpaard, Toen en Nu. (Overzande: 1988), 16. 
68 J. Peerlings, T. van der Weerden en W. van Hoof, Het Trekpaard. (Zutphen: Rood Bont Uitgeverij, 2008), 71, 72. 
69 Ibidem, 71, 72. 
70 Trouw, “Tractor of trekker? De (taal)kloof tussen stad en platteland in een notendop” (3 oktober 2019), 
https://www.trouw.nl/rubrieken/tractor-of-trekker-de-taal-kloof-tussen-stad-en-platteland-in-een-notedop~bad88c85/, 
geraadpleegd op 6 april 2020. 
71 C. Cijsouw en A. Phernambucq, Het Werkend Trekpaard, Toen en Nu. (Overzande: 1988), 16. 
72 J. Bruijns, Trekpaarden in Zeeland. (Goes: 1999), 65. 
73  Ibidem, 70. 

74  Ibidem, 83. 
75  Ibidem, 93. 

https://www.trouw.nl/rubrieken/tractor-of-trekker-de-taal-kloof-tussen-stad-en-platteland-in-een-notedop~bad88c85/
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III. De huidige praktijk van en omgang met het 
Nederlands trekpaard in Nederland 
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de volgende deelvraag: “Wat is de huidige praktijk van en 
omgang met het Nederlandse trekpaard in Nederland?” 

 
Vanaf 1970 heeft het trekpaard als werkpaard geen economische waarde meer. Het markeert 
het begin van het aanschaffen van trekpaarden uit liefhebberij.76 Liefhebbers zien in dat 
instandhouding van het trekpaardenras de moeite waard is en zetten zich hiervoor hard in.77 

 

Er heerst een grote liefde voor het trekpaard tot op de dag van vandaag. Dat blijkt onder 
andere uit diepte-interviews met betrokkenen. Hierin komt het belang van het dier voor de 
Nederlandse samenleving naar voren en de emotionele relatie met het dier en de 
gemeenschappen. De trekpaarden zijn inmiddels zeldzaam en daardoor weer waardevol. 

 
Het Nederlands trekpaard leeft 
Het Nederlands trekpaard is voor een selecte maar heel toegewijde groep Nederlanders 
onmisbaar. Zij zijn bang voor vergetelheid van de cultuur van het dier, komt in diepte- 
interviews naar voren. De dieren worden daarom vertegenwoordigd in verschillende 
stichtingen, ondernemingen, fokkerijen, evenementen en literatuur, om behoud van deze 
cultuur te bewerkstelligen. Een uitgebreide tabel met namen is opgenomen in bijlage (4). 

 
Stichting ‘Het Werkend Trekpaard’ is belangrijk op het gebied van instandhouding van de 
cultuurgeschiedenis en de praktijk van het trekpaard in Nederland. Dit doen zij door het 
geven van voorlichtingen, demonstraties en het organiseren van opendagen. Naar aanleiding 
van vraag naar het samenbrengen van kennis over het Nederlands trekpaard is de stichting 
ontstaan. Op 20 oktober 1988 wordt de stichting officieel opgericht en is sindsdien een begrip 
in de trekpaardenwereld.78 Het belang van deze stichting zit hem volgens Piet Hannewijk, 
secretaris van de stichting, in de spilfunctie van het trekpaard in het Zeeuwse landleven en de 
vaardigheden om met het trekpaard het land te bewerken in ere te houden.79 

 

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) houdt zich bezig met het behoud van zeldzame 
Nederlandse landbouwhuisdierrassen, zoals het Nederlands trekpaard. Met de missie ‘het in 
standhouden van oude Nederlandse rassen’ werd de stichting in 1976 officieel opgericht.80 

SZH biedt een podium voor het levend erfgoed in Nederland. Levend erfgoed wordt door de 
stichting omschreven als; “een ras is een specifieke groep (huis)dieren met een 
gemeenschappelijke geschiedenis waarvan de leden op een gemeenschappelijke manier 
worden behandeld met betrekking tot de fokkerij.”81 

 
De stichting geeft een heldere uitleg over het belang van behoud van deze dierrassen en hoe 
ze te behouden.82 In bijlage (5) wordt dit uitgebreid uiteengezet. De stichting biedt zorg aan. 
Om in aanmerking te komen om onder de zorg van de stichting te vallen moet een ras aan 
drie kenmerken voldoen. Ook hanteert de stichting criteria om de zeldzaamheid van een ras 
vast te kunnen stellen.83 In bijlage (5.1) wordt uitgebreid toegelicht wat deze zorg, kenmerken 
en criteria inhouden. 

 
 
 
 
 

 
76 J. Peerlings, T. van der Weerden en W. van Hoof, Het Trekpaard. (Zutphen: Rood Bont Uitgeverij, 2008), 64. 
77 J. Bruijns, Trekpaarden in Zeeland. (Goes: 1999), 93. 
78 Stichting Het Werkend Trekpaard, 25 jaar stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland, 20 oktober 1988 – 20 oktober 
2013. (Zeeland: 2013), 4. 
79 P. Hannewijk, secretaris van Stichting “Het Werkend Trekpaard Zeeland” geïnterviewd door B. Silvertant op 7 april 
2020 te ’s-Hertogenbosch. 
80 Stichting Zeldzame Huisdierrassen, “Historie”, https://szh.nl/over-szh/historie/, geraadpleegd 6 april 2020. 
81 Stichting Zeldzame Huisdierrassen, “Levend erfgoed”, https://szh.nl/levend-erfgoed/, geraadpleegd 6 april 2020. 
82 Stichting Zeldzame Huisdierrassen, “Belang van behoud”, https://szh.nl/levend-erfgoed/belang-van-behoud/, 
geraadpleegd 6 april 2020. 

83 Ibidem. 

https://szh.nl/over-szh/historie/
https://szh.nl/levend-erfgoed/
https://szh.nl/levend-erfgoed/belang-van-behoud/
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Belangrijke spelers in het behoud van het trekpaardenras zijn de trekpaardenfokkerijen ofwel 
hengstenhouderijen. Stal ‘De Linde’ en Hengstenhouderij André van der Heijden zijn beide, 
met 50 jaar aan geschiedenis, een begrip in de trekpaardenwereld. Deze hengstenhouderijen 
zijn ontstaan vanuit een passie om de dieren te behouden. Deze passie wordt door gegeven 
van generatie op generatie. Liefde en trots zijn de drijfveren om voort te bestaan. 

 
Het trekpaard wordt tegenwoordig door liefhebbers ook ingezet als ‘pretpaard’. Zij worden 
onder andere bereden, getraind en voor de (huif)kar gespannen blijkt uit diepte-interviews. 
Ondernemingen als Paard & Boog, Minicamping ‘De Dankbare’ en ‘t Belsenspan zetten 
trekpaarden in als vermaak voor zowel zichzelf als voor geïnteresseerden.84 

 
Het grondige naslagwerk ‘Het Trekpaard’ geeft een zeer volledig beeld over het trekpaard. 
Van historie tot opvoeding en van landbouw tot recreatie. Co-auteur en paardenschilder Ton 
van der Weerden benadrukt in een diepte-interview dat het blijven promoten van dit 
imposante levend cultureel erfgoed belangrijk is en dat dit niet verloren mag gaan.85 Ook Jan 
Bruijns weet in zijn uitgave ‘Trekpaarden in Zeeland’ een scherp beeld te schetsen van het 
trekpaard.86 Specifieke literatuur over trekpaarden maakt het voor een breder publiek 
mogelijk om zich op een toegankelijke manier te verdiepen in het dier. 

 
Het Nederlands trekpaard als werkpaard 
Een bescheiden aantal betrokkenen zet het trekpaard tegenwoordig weer aan het werk op 
het land. Kleine boerderijen en groen- en bosbeheer bedrijven werken samen met de dieren 
en draaien volledig op paardenkracht. 

 
Eigenaar Ron le Poole van de onderneming ‘Paard aan ’t Werk’ omschrijft dat hij steeds meer 
perspectieven zag en ziet voor het paard als duurzame krachtbron, met name in het 
hedendaagse openbaar groen en in de bosbouw. Hij legt uit dat het paard veel voordelen 
biedt in vergelijking met machines; een uitgebreide uitleg is in bijlage (6) te vinden.87 Ook het 
Biologisch-Dynamisch boerenbedrijf ’t Hof Eindelienge is een voorbeeld van een 
kleinschalige boerderij die volledig op paardenkracht functioneert. Met zes trekpaarden wordt 
de zes hectare landbouwgrond bewerkt met werktuigen van meer dan 50 jaar oud, afkomstig 
van de Amish.88 Het bedrijf is volledig zelfvoorzienend en komt rond door verkoop van de 
producten van eigen land. 

 

Het paard op een positieve, diervriendelijke manier in de schijnwerpers zetten en laten zien 
dat deze krachtbron uit het verleden meer dan ooit toekomst heeft is de drijfveer voor de 
hedendaagse werkzaamheden met het trekpaard in de landbouwsector. 

 
Het Nederlands trekpaard en zorg 
Het trekpaard staat bekend om het imposante, krachtige lichaam, en het leergierige, rustige 
en bovenal lieve karakter. Het trekpaard straalt een enorme rust uit, wat uitstekend werkt voor 
het begeleiden van fijn- of overgevoelige mensen.89 De emotionele verbinding die te leggen is 
met het trekpaard maakt het een uitstekende therapeut. Dat blijkt uit meerdere 
ondernemingen die zorg aanbieden en mensen in aanraking brengen met het trekpaard. 

 
Zorgboerderij De Stelle begeleidt mensen met een handicap of gedragsproblematiek. Zij 
bieden dagbesteding en begeleid wonen aan. De boerderij heeft trekpaarden en een 
groentetuin die worden onderhouden door de cliënten. De cliënten komen in aanraking met 
het trekpaard door ze te verzorgen of te berijden. Ook doen zij bewustwordingsoefeningen: 
het paard spiegelt de cliënt. 

 
 

84 Paard & Boog, Minicamping de Dankbare en ‘t Belsenspan, ondernemingen die trekpaarden recreatief inzetten, 
geïnterviewd door B. Silvertant op 7 april 2020 te ’s-Hertogenbosch. 
85 T. van der Weerden, auteur van de uitgave Het Trekpaard, paardenschilder en deskundige op het gebied van het 
trekpaard geïnterviewd door B. Silvertant op 7 april 2020 te ’s-Hertogenbosch. 
86 J. Bruijns, Trekpaarden in Zeeland. (Goes: 1999), 
87 R. le Poole, eigenaar van onderneming “Paard aan ’t Werk” dat gespecialiseerd is groen- en bosbeheer draaiende 
op trekpaardenkracht geïnterviewd door B. Silvertant, 7 april 2020 te ’s-Hertogenbosch. 
88 ’t Hof Eindelienge, “Ons bedrijf” (versie onbekend), https://www.eindelienge-biologisch.nl/ontstaan/, geraadpleegd 
8 april. 

89 De Stelle, “Begeleid werken” (versie onbekend), https://stelle.nl/begeleid-werken/, geraadpleegd 8 april; 
S. den Boer, trekpaardencoaching therapeut geïnterviewd door B. Silvertant op 8 april 2020 te ’s-Hertogenbosch. 

https://www.eindelienge-biologisch.nl/ontstaan/
https://stelle.nl/begeleid-werken/
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Door zelf in aanraking te komen met trekpaarden, heeft Sven den Boer een immense rust 
ervaren tijdens de omgang met het dier. De rust gaf hem de ruimte om na te denken over zijn 
eigen vraagstukken.90 Voor hem was dit de aanleiding om te starten met het begeleiden van 
therapiesessies op basis van trekpaardencoaching. Zijn slogan ‘Rust geeft Ruimte’ sluit 
naadloos aan op het rustige en vriendelijke karakter van het trekpaard, aldus den Boer.91 

Het paard is meester in het aanvoelen van verborgen emoties en daardoor kent het feilloos 
zijn plek. 

 
Het Nederlands trekpaard als folklore 
Folklore is de nagespeelde volkscultuur van vroeger. Via folklore kan op een levendige, 
inlevende manier kennis over volkscultuur worden overgebracht, beschrijft de uitgave 
‘Immaterieel erfgoed en volkscultuur’.92 In bijlage (7) wordt dit begrip uitgebreid toegelicht. 

 
Het trekpaard maakt, met name in Zeeland, een belangrijk deel uit van menig folkloristische 
tradities. De Zeeuwen zijn trots op hun tradities en trekpaarden. Deze tradities leven: zij 
worden ondersteund door hoofdstad Middelburg en erfgoedorganisatie Erfgoed Zeeland. 
Erfgoed Zeeland noemt dat “De volkscultuur van Zeeland voor een dynamisch proces staat 
waarbij tradities steeds opnieuw beleefd worden. Deze tradities maken Zeeland levendig en 
kleurrijk.”93 Folkloristische tradities die Zeeland vertegenwoordigen zijn het ringrijden, het 
sjeesrijden en het straôrijden. Zie bijlage (7.1) voor een toelichting. Al deze activiteiten zijn 
eeuwen oud en onlosmakelijk verbonden met de Zeeuwse cultuur. 

 
Ook het Boerenbondsmuseum te Gemert in Noord-Brabant besteed aandacht aan 
folkloristische tradities. Zij organiseren ieder jaar een historische optocht, waarbij trekpaarden 
een belangrijke rol innemen. Zij benoemen dat zij op deze manier respect en waardering 
creëren voor al het werk dat vroeger gedaan werd door de bevolking en de trekpaarden.94 

 
De Koninklijke Vereniging “Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger” (KVTH), opgericht in 
1914, organiseert activiteiten vanuit een vraag naar instandhouding hiervan. Het KVTH 
benadrukt dat de betrokken erfgoedgemeenschap de trouwe viervoeters niet wilde missen. 
Vanuit deze behoefte zijn zij op zoek gegaan naar mogelijkheden om de dieren toch te 
kunnen blijven gebruiken.95 De KVTH organiseert allerlei evenementen, keuringen, 
wedstrijden, demonstraties, tentoonstellingen en shows.96 

 
Het Nederlands trekpaard als immaterieel erfgoed 
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) noemt dat er meer waardering ontstaat voor het 
trekpaard wanneer mensen op de hoogte gebracht worden van de rijke historie van het dier.97 

Onbekend maakt onbemind: men moet de paarden kunnen zien, voelen, ruiken en aaien, 
benadrukken zij. Stichting Trekpaard en Recreatie (STER) noemt dat het levend houden en 
vergroten van de belangstelling voor het trekpaard, door aandacht te geven aan alle 
bestaande en nieuwe vormen van traditioneel en recreatief gebruik van het paard, belangrijk 
zijn voor het behoud van het dier.98 

 
 
 

90 Trekpaardencoaching, “Aangenaam Kennis Te Maken.” (versie 2020), https://www.trekpaardencoaching.nl/Uw- 
coach/, geraadpleegd 8 april 2020. 
91 S. den Boer, trekpaardencoaching therapeut geïnterviewd door B. Silvertant op 8 april 2020 te ’s-Hertogenbosch. 
92 H. Dibbits, S. Elpers, P.J. Margry en A. van der Zeijden, Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een 
actueel debat. (Amsterdam: Aup Popular Science, 2019), 32. 
93 Erfgoed Zeeland, “Volkscultuur” (versie onbekend), https://www.erfgoedzeeland.nl/informatie-advies-en- 
ondersteuning/volkscultuur/, geraadpleegd 9 april 2020. 
94 R. Peters-Konings, beheerder Boerenbondsmuseum Gemert geïnterviewd door B. Silvertant op 9 april 2020 te ’s- 
Hertogenbosch. 
95 Koninklijke Vereniging “Het Trekpaard en De Haflinger”, “Sport. Gebruik van het trekpaard” (versie onbekend), 
https://kvth.nl/Paarden/Trekpaarden/Sport.aspx, geraadpleegd 9 april 2020. 
96 Koninklijke Vereniging “Het Trekpaard en De Haflinger”, “Oprichting” (versie onbekend), 
https://kvth.nl/Stamboek/Vereniging/Oprichting.aspx, geraadpleegd 9 april 2020. 
97 N. Remijn, onderzoeker bij Stichting Zeldzame Huisdierrassen geïnterviewd door B. Silvertant op 9 april 2020 te ’s- 
Hertogenbosch. 
98 A. de Buck, coördinator Stichting Trekpaard en Recreatie en Power Horse Competition geïnterviewd door B. 
Silvertant op 9 april 2020 te ‘s-Hertogenbosch. 

https://www.trekpaardencoaching.nl/Uw-coach/
https://www.trekpaardencoaching.nl/Uw-coach/
https://www.erfgoedzeeland.nl/informatie-advies-en-ondersteuning/volkscultuur/
https://www.erfgoedzeeland.nl/informatie-advies-en-ondersteuning/volkscultuur/
https://kvth.nl/Paarden/Trekpaarden/Sport.aspx
https://kvth.nl/Stamboek/Vereniging/Oprichting.aspx
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De KVTH benadrukt dat zij die met de paarden hebben gewerkt, een bijzondere waarde aan 
de dieren hechten. In gesprekken met betrokkenen komt sterk naar voren dat het behoud van 
de cultuur van het dier voor velen belangrijk is. Zonder immaterieel erfgoed ben je als volk 
eigenlijk dement. Men kent dan niet zijn oorsprong en weet niet waar men als volk voor 
staat.99 Dat geldt ook voor het trekpaard, benadrukt ruiter Arno Hendriks van onderneming 
Paard & Boog.100 Dit immaterieel erfgoed moeten we koesteren, omarmen, beschermen en 
van genieten. Dat doen we soms nog te weinig in Nederland. De waarde zie je pas als het er 
niet meer is. 101 

 
Om beter inzicht te krijgen in de gedachten en wensen over behoud van de cultuur van het 
Nederlands trekpaard is een enquête afgenomen bij de betrokken erfgoedgemeenschap die 
actief bezig is met trekpaarden. De enquête wijst uit dat 65,5% van de betrokken 
erfgoedgemeenschap het trekpaard als een belangrijk onderdeel van de Nederlandse 
samenleving ziet. Een percentage van 72,4% stelt dat de cultuur van het Nederlands 
trekpaard beter gerepresenteerd zou moeten worden. Een percentage van 62,5% van de 
betrokken erfgoedgemeenschap geeft aan dat een erkenning tot immaterieel erfgoed op zijn 
plaats zou zijn. 

 
De overige 37,5% vindt een andere manier van representeren beter op zijn plaats. Zij 
noemen verschillende mogelijkheden zoals: een financiële tegemoetkoming vanuit de 
overheid in de vorm van subsidies zoals; een jaarlijkse instandhoudingssubsidie-, 
evenementensubsidie- of waarderingssubsidie voor stichtingen, fokkers en recreanten: 
verbetering van de zorg voor het dier: het dier niet doorfokken en nauw letten op de voeding 
om ziekten tegen te gaan. Verdere suggesties zijn: het opnieuw en gevarieerder 
implementeren van de dieren in de samenleving, bijvoorbeeld door inzet in de land- en 
bosbouw, in de zorg en als rijpaard, en tevens het dier op educatieve wijze meer uitlichten via 
open dagen, met lesmateriaal voor scholen, literatuur en lezingen.102 In bijlage (8) worden 
deze bevindingen uitgebreider toegelicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 A. Hendriks, eigenaar Paard & Boog geïnterviewd door B. Silvertant op 9 april 2020 te ‘s-Hertogenbosch. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 Diepte-interviews met de betrokken erfgoedgemeenschap geïnterviewd door B. Silvertant op 7, 8 en 9 april 2020 
te ’s-Hertogenbosch; 
Enquête “De cultuur van het Nederlands trekpaard” afgenomen bij dezelfde betrokken erfgoedgemeenschap door B. 
Silvertant op 15 april 2020 te ’s-Hertogenbosch. 
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Conclusie 
De conclusie geeft antwoord op de hoofdvraag: “In hoeverre is het relevant om de cultuur van 
het Nederlands trekpaard officieel te erkennen als Nederlands immaterieel erfgoed?” 

Conclusie 
De UNESCO nam in 2003 de Conventie, Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel 

Cultureel Erfgoed aan, Nederland ondertekende deze in mei 2012. De UNESCO en het KIEN 
omschrijven immaterieel erfgoed als de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het 
draait om de sociale praktijken, tradities, kennis, vaardigheden en representaties van de 
erfgoedgemeenschap. Het is de cultuur van nu. Een belangrijk kenmerk van immaterieel 
erfgoed is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie. Het draagt bij aan een 
gemeenschappelijke identiteit en is voor ieder zeer persoonlijk. 

 
Immaterieel erfgoed is een complex onderwerp. Het gebruik van juiste begrippen is cruciaal. 
Begrippen als cultuur, traditie, erfgoedgemeenschappen en safeguarding verhelderen de 
complexiteit van het onderwerp. Het inzicht in het onderwerp wordt hierdoor vergroot. Naar 
aanleiding van het aannemen van de conventie in 2012 ontketende zich een reeks debatten 
over immaterieel erfgoed, cultuur en identiteit. Tot op heden worden deze onderwerpen hevig 
bediscussieerd. 

 
Het KIEN maakt het immaterieel erfgoed in Nederland zichtbaar. Dat doen zij door het voor 
iedereen mogelijk te maken om immaterieel erfgoed aan te melden bij het netwerk, de 
inventaris of het register. Het KIEN biedt steun en zorg bij het waarborgen van het erfgoed. Er 
is geen subsidie aan verbonden. 

 
Mens en dier hebben al eeuwenlang een sterke relatie. Het paard had een perfecte 
combinatie van belangrijke eigenschappen en werd daarom ingezet als, rij-, trek, en lastdier. 
Zo waren in de achttiende eeuw de trekschuit en in de negentiende eeuw de omnibus en 
paardentractie afhankelijk van het (trek)paard. 

 
In het begin van de twintigste eeuw is het oud-Nederlandse paardenras het Nederlands 
trekpaard ontstaan. Het dier werd officieel erkend met de oprichting van het Stamboek voor 
het ‘Zeeuws-Belgisch Trekpaard’ in 1904. Het trekpaard raakte snel befaamd en verweven in 
de samenleving. De trekpaarden werden onder andere ingezet in de land-, en mijnbouw, 
beide Wereldoorlogen, goederentransport en de scheepvaart. Zij stonden altijd klaar voor de 
burger. In het jaar 1939 kentert het tij voor het trekpaard. Het intreden van de mechanisatie 
zorgt voor een einde aan de noodzaak trekpaarden in te zetten. Met man en macht is er 
gepleit voor het behoud van het trekpaard. Wanneer in 1950 steeds meer trekkers hun entree 
maken wordt duidelijk dat het paard geen bloeiperiode meer zal doormaken. 

 
Het jaar 1970 markeert de omslag van werkpaard naar pretpaard. Door de zeldzame status 
die het dier behaald heeft, zien liefhebbers in hoe waardevol instandhouding van het ras is. 
Tot op heden heerst er een grote liefde voor het trekpaard. Tegenwoordig wordt het trekpaard 
in verscheidene stichtingen, ondernemingen, fokkerijen, evenementen en literatuur 
vertegenwoordigd om het behoud van de cultuur van het dier te verwezenlijken. Op kleine 
boerderijen en groen- en bosbeheer bedrijven wordt het trekpaard opnieuw ingezet als 
werkpaard. Door het fijngevoelige en rustige karakter wordt het dier tegenwoordig ook ingezet 
in de zorg. Het trekpaard maakt deel uit van veel folkloristische tradities. Traditie geworden 
activiteiten worden georganiseerd vanuit een vraag naar de instandhouding hiervan. De 
cultuur van het Nederlands trekpaard bloeit, deze cultuur omvangt zowel de 
cultuurgeschiedenis als de praktijk van het paard. 
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Gebleken is dat een meerderheid van 65,5% van de betrokken erfgoedgemeenschap van 
mening is dat de cultuur van het Nederlands trekpaard beter gerepresenteerd zou moeten 
worden. Een percentage van 62,5% staat achter het officieel erkennen, ofwel onderkennen, 
van deze cultuur tot immaterieel erfgoed. Een percentage van 37,5% van deze betrokken 
erfgoedgemeenschap noemt dat andere mogelijkheden van erkenning passender zijn voor 
het behoud van de cultuur van het Nederlands trekpaard. 

 
Zij noemen vier vormen van erkenning: 

- Een financiële tegemoetkoming vanuit de overheid; 
- De zorg voor het paard verbeteren; 
- Het opnieuw en gevarieerder implementeren van de dieren in de samenleving; 
- Op een educatieve manier de bevolking wegwijs maken over de rijke historie van het 

dier. 
 

Trekpaarden hebben een significante rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Ze zijn 
op veel manieren ingezet en de bevolking kon altijd op ze rekenen. 

 
Gebleken is dat het relevant is om de cultuur van het Nederlands trekpaard officieel te 
erkennen als Nederlands immaterieel erfgoed. Er is een levende erfgoedgemeenschap actief 
binnen deze cultuur. Deze gemeenschap is voortdurend bezig met het behoud van deze 
cultuur en met het doorgeven hiervan aan nieuwe generaties. De cultuur en daarmee de 
historie van het Nederlands trekpaard wordt levend gehouden en verbonden aan het heden. 
De cultuur vormt zich voortdurend naar zijn historische context. De historische achtergrond 
van deze cultuur en het actuele gebruik in de erfgoedpraktijk maakt de cultuur springlevend 
immaterieel erfgoed. 

 
Op verschillende vlakken is er een erfgoedgemeenschap bezig met de cultuur van het 
Nederlands trekpaard. Zij staan op dit moment nauwelijks in verbinding met elkaar. 
Een erkenning in de vorm van bijschrijving in het Netwerk Immaterieel Erfgoed kan van 
meerwaarde zijn voor deze erfgoedgemeenschap doordat er een netwerk van betrokkenen 
tot stand komt. Deze actieve erfgoedgemeenschap is dan in kaart gebracht, wat onderling 
contact leggen gemakkelijker maakt. Het bundelen van krachten voor bijschrijving in de 
Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland brengt een officiële erkenning een stap dichterbij. 

 
Met een erkenning tot Nederlands immaterieel erfgoed ontstaat er extra belangstelling, 
doordat deze cultuur dan op nationaal niveau geprofileerd wordt. Dit kan leiden tot een 
heropleving van deze cultuur. Het nationale orgaan KIEN biedt hierbij steun. Behoud van 
deze cultuur is dan haalbaarder, wat gunstig is voor de betrokken erfgoedgemeenschap, die 
haar niet graag verloren ziet gaan. 

 

Evaluatie onderzoek 
Het schetsen van een context en het gebruik van verscheidene bronnen heeft geleid tot juiste 
antwoorden op de hoofd- en deelvragen. De drie deelvragen hebben de juiste informatie 
geboden om tot een volledig antwoord op de hoofdvraag te komen. Het gebruik van bronnen 
maakt het onderzoek betrouwbaar. Het juist annoteren van documentaire bronnen maakt het 
onderzoek transparant, duidelijk, open, herhaalbaar en betrouwbaar. De bronnen zorgen er 
mede voor dat het onderzoek controleerbaar is. De vernieuwende factor van dit onderzoek is 
dat het onderwerp nooit eerder onderzocht en in kaart gebracht is in Nederland. 

 
De situatie van het Nederlands trekpaard is veranderlijk, het kan per week, maand of jaar 
verschillen. In mijn onderzoek heb ik niet alleen gebruik gemaakt van wetenschappelijke of 
vakgerichte publicaties, maar ook van brochures, publieksboeken en diepte-interviews. Dat 
brengt risico met zich mee als het gaat om de betrouwbaarheid van de informatie. Dit vraagt 
om een extra kritische houding. 
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Aanbevelingen vervolgonderzoek 
Voor vervolgonderzoek raad ik aan om contact op te nemen met onderzoekers Annelien Sys 
en Chantal Bisschop. Zij zijn beide werkzaam als onderzoekers bij het Centrum Argrarische 
Geschiedenis (CAG) en hebben in opdracht voor de provincie Vlaams-Brabant onderzoek 
gedaan naar de cultuur van het Belgisch trekpaard. Naar aanleiding van hun onderzoek 
kunnen zij toelichten hoe dit onderzoek vertaald kan worden naar een uitgebreider 
vervolgonderzoek of erfgoedzorgplan. 

 
Een tweede aanbeveling voor vervolgonderzoek is uitgebreider in gesprek gaan met cultureel 
antropoloog Jet Bakels. Haar kennis over tradities, de relatie tussen mens, dier, natuur en 
immaterieel erfgoed kunnen zeer goed bijdragen aan beter inzicht in de actuele situatie op dit 
gebied. 

 
Een laatste aanbeveling voor vervolgonderzoek is het organiseren van groepsgesprekken 
met de betrokken erfgoedgemeenschap. Een groepsgesprek kan verdieping geven aan de 
actuele vraagstukken die aan bod moeten komen in het vervolgonderzoek. 

 
Met het uitvoeren van deze aanbevelingen wordt de beantwoording van hoofd- en deelvragen 
en het trekken van conclusies vollediger. 
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Lijst met afkortingen 

Om verwarring te voorkomen zijn hieronder de afkortingen (op volgorde van gebruik in de 
tekst) volledig uitgeschreven: 

 
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

KIEN: Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland 

SZH: Stichting Zeldzame Huisdierrassen 
 

CGN: Centrum voor Genetische Bronnen Nederland 

STER: Stichting Trekpaard En Recreatie 

KVTH: Koninklijke Vereniging “Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger” 



29  

Bijlagen 

Bijlage (1) 
De vijf domeinen 

 
De website van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geeft een uitgebreide 
omschrijving van de vijf domeinen van immaterieel erfgoed die de conventie noemt: 

 
A. Orale tradities; 
B. Uitvoerende kunsten; 
C. Sociale praktijken, rituelen en feestelijke gebeurtenissen; 
D. Kennis en praktijken betreffende de natuur en het universum; 
E. Traditionele ambachten. 

 
 

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, “De UNESCO Conventie” (versie onbekend), 
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/deunescoconventie. 

 
en 

 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, Verdrag inzake de bescherming van het 
immaterieel cultureel erfgoed. (Den Haag, 2011), 2,3. 
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/media/inline/2017/3/1/unesco_conventie_ter_beschermi 
ng_van_het_immaterieel_cultureel_erfgoed.pdf. 

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/deunescoconventie
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/media/inline/2017/3/1/unesco_conventie_ter_bescherming_van_het_immaterieel_cultureel_erfgoed.pdf
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/media/inline/2017/3/1/unesco_conventie_ter_bescherming_van_het_immaterieel_cultureel_erfgoed.pdf
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Bijlage (2) 
Uitleg, procedure en criteria van aanmelding voor het netwerk, de inventaris en het register. 

 
 Netwerk Immaterieel Erfgoed 

Uitleg Het Netwerk is een overzicht van immaterieel erfgoed in Nederland dat 
mensen online hebben aangemeld. 
De grootste kring noemen we het Netwerk Immaterieel Erfgoed. Deze bestaat 
uit alle betrokkenen en beoefenaars van immaterieel erfgoed in Nederland. Zij 
kunnen zich via deze website aanmelden en profileren met een eigen 
account. 

 
Het doel van het Netwerk is het zichtbaar maken van wat zich over de volle 
breedte aan immaterieel erfgoed in Nederland voordoet en onderlinge 
samenwerking en uitwisseling bevorderen. 

Procedure 1. Het immaterieel erfgoed wordt aangemeld door beoefenaars of 

betrokkenen. Zij maken daarvoor een account aan op deze website. 
2. De beoefenaars of betrokkenen vullen online het aanmeldformulier in. Zij 

geven hierbij aan de ‘Ethische Uitgangspunten voor het beschermen van 
immaterieel erfgoed ’ van UNESCO te onderschrijven. 

3. De aanmelding wordt zichtbaar op de website na goedkeuring door het 
Kenniscentrum, dat controleert of de aanmelding aan de criteria voldoet. 

Criteria 1. Het is levende cultuur die voortgezet wordt door een opeenvolging van 
beoefenaars: van generatie op generatie en van persoon op persoon. 

2. De beoefenaars zien deze cultuur als erfgoed. 
3. Het is dynamisch erfgoed: de beoefenaars zijn zich bewust van de 

veranderingen in het verleden en staan open voor veranderingen in de 
toekomst. 

4. Het immaterieel erfgoed wordt aangemeld voor het Netwerk door een 
beoefenaar of betrokkene. 

5. Het immaterieel erfgoed is niet in strijd met de internationale 
mensenrechtenverdragen en botst niet met de Nederlandse wetgeving. 

6. Het welzijn van (bij het immaterieel erfgoed betrokken) dieren wordt niet 
geschaad. 
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 Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland 

Uitleg De Inventaris geeft een overzicht van beoefenaars van immaterieel 
erfgoed die een borgingsplan hebben gemaakt en zich actief inzetten 
voor de toekomst van hun erfgoed. 
Binnen het brede Netwerk is een kleinere kring, bestaande uit betrokkenen en 

beoefenaars van immaterieel erfgoed die zich inzetten voor actieve borging 
van het erfgoed waarmee zij zich identificeren en waarvoor zij 
een borgingsplan willen maken. Zij willen dit erfgoed bijschrijven in de 
Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en actiever samenwerken in 
borging met andere gemeenschappen, groepen en individuen die erfgoed 
hebben bijgeschreven in de Inventaris. 

 
Team Erfgoedzorg biedt ondersteuning bij het schrijven van een borgingsplan. 
Elke twee jaar wordt de erfgoedzorg van immaterieel erfgoed op de Inventaris 
gemonitord. Opname in het Netwerk is een voorwaarde voor inschrijving in de 
Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. 

Procedure 1. De beoefenaars of betrokkenen geven (in samenspraak met de 

beoefenaars) bij het Kenniscentrum aan dat zij hun immaterieel erfgoed 
willen voordragen voor bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed 
Nederland. 

2. Het Kenniscentrum controleert kort of het immaterieel erfgoed aan de 
criteria voldoet. 

3. De beoefenaars volgen de cursus ‘Het opzetten van erfgoedzorg’ die het 
Kenniscentrum organiseert en die bestaat uit drie dagdelen. Hierin wordt 
uitleg gegeven over het UNESCO Verdrag, de Inventaris en erfgoedzorg. 

4. De beoefenaars schrijven zelf hun Erfgoedzorgplan: hiervoor worden de 
formulieren Voordrachtformulier en Erfgoedzorgplan gebruikt. Hierbij 
kunnen de adviseurs van het Kenniscentrum ondersteuning bieden. 

5. Na de drie bijeenkomsten is het Erfgoedzorgplan af en wordt het, met het 
Voordrachtformulier voorzien van handtekeningen en bijlagen, voorgelegd 
aan de onafhankelijke Toetsingscommissie. Die toetst de voordracht en 
het Erfgoedzorgplan en adviseert het bestuur van de stichting 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland om het immaterieel 
erfgoed bij te schrijven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. 

6. De Toetsingscommissie kan een voordracht aanhouden met de vraag om 
aanvullende informatie. Na aanvulling wordt de voordracht opnieuw 
getoetst door de commissie. 

7. Na besluit door het bestuur van de stichting Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland kan het immaterieel erfgoed worden bijgeschreven in 
de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. 

8. Elke twee jaar worden erfgoedzorg en borgingsactiviteiten geëvalueerd 
door de beoefenaars en wordt het erfgoedzorgplan ge-updatet. 

Criteria 1. Het immaterieel erfgoed is opgenomen in het Netwerk Immaterieel 

Erfgoed Nederland en voldoet daarmee aan de criteria voor het Netwerk. 
2. Het immaterieel erfgoed wordt door of samen met de betrokkenen of 

beoefenaars ervan voorgedragen voor bijschrijving in de Inventaris. 
3. De beoefenaars/betrokkenen willen het immaterieel erfgoed toekomst 

geven, ze willen het doorgeven aan nieuwe generaties. 
4. In het Erfgoedzorgplan laten de betrokkenen/beoefenaars zien dat ze 

nagedacht hebben over de toekomst van hun erfgoed. Zij maken 
inzichtelijk wat ze nu al doen en wat ze gaan doen om hun immaterieel 
erfgoed toekomst te geven. Waar nodig worden aanvullende acties 
benoemd om knelpunten in de overdracht naar volgende generaties op te 
lossen. 

5. Het erfgoed is dynamisch, wat betekent dat het met de tijd mee kan 
veranderen. De beoefenaars/betrokkenen staan open voor deze dynamiek 
en geven hier ook uiting aan. 
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 Register van Inspirerende Voorbeelden van Borging 

Uitleg Het Register biedt een overzicht van inspirerende voorbeelden van 
borging van immaterieel erfgoed. 
Het doel van het Register is het delen van bruikbare borgingspraktijken, van 

leerzame lessen en modellen hoe je immaterieel erfgoed kunt borgen. Het 
gaat om lessen en modellen die ook voor andere vormen van immaterieel 
erfgoed bruikbaar kunnen zijn. 

 
De beoefenaars zijn bereid om hun borgingsmaatregelen te delen met 

anderen en hierover uitleg te geven. 

Procedure 1. Het Kenniscentrum signaleert goede voorbeelden van borging waarvan zij 

denkt dat deze inspirerend voor anderen kunnen zijn en brengt deze 
samen in het Register. Zij bespreekt de mogelijkheden rond opname in het 
Register met de betreffende gemeenschap. Of de gemeenschap maakt bij 
het Kenniscentrum kenbaar dat zij een borgingsmethode heeft waarvan zij 
denkt dat deze inspirerend voor anderen is. Hiervoor dient zij een 
beschrijving in van de betreffende borgingsmethode van maximaal 250 
woorden. 

2. Het Kenniscentrum onderzoekt of de borgingsactie(s)/methode werkt en/of 
inspirerend kan zijn voor anderen. 

3. Samen met de gemeenschap bekijkt het Kenniscentrum of de methode 
duidelijk en inzichtelijk is beschreven. 

4. Zo ja, dan schrijft het Kenniscentrum de borgingsmethode bij in het 
Register van Inspirerende Voorbeelden van Borging, met een korte 
beschrijving en een link naar het inspirerende voorbeeld. 

Criteria 1. Het immaterieel erfgoed is opgenomen in de Inventaris Immaterieel 

Erfgoed Nederland en voldoet daarmee aan de criteria voor de Inventaris. 
2. De gemeenschap heeft een inspirerende manier gevonden om het eigen 

immaterieel erfgoed te borgen. Het kan gaan om een inspirerend 
voorbeeld voor borging in al zijn facetten. Maar het kan ook gaan om een 
specifiek onderdeel van borging, bijvoorbeeld een inspirerend voorbeeld 
van hoe je jongeren kunt bereiken / hoe je kunt werken met sociale media, 
hoe je kunt samenwerken met andere vergelijkbare vormen van 
immaterieel erfgoed, hoe je een opleiding kunt opzetten. 

3. Deze borgingsmethode heeft de potentie om ook andere door immaterieel 
erfgoedgemeenschappen gebruikt te worden. 

4. De gemeenschap verklaart zich bereid om de borgingsmethodiek te delen 
met en te presenteren aan andere immaterieel erfgoedgemeenschappen. 

 

Volledig afkomstig van: 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, “Netwerk, Inventaris en Register” (versie 
onbekend), https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/netwerkinventarisregister. 

 
en 

 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, “Procedure en criteria” (versie onbekend), 
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/procedure. 

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/netwerkinventarisregister
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/procedure
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Bijlage (3) 
De arbeidskalender van een trekpaard. 

 
De uitgave van C. Cijsouw en A. Phernambucq, Het Werkend Trekpaard, Toen en Nu. 
(Overzande, 1988), 10, 12, 14 geeft een beeld van een volledige arbeidskalender van een 
werkpaard op een normaal Zeeuws landbouwbedrijf. 

 
 

Periode Uitleg 

Januari Het is winter. Voor de paarden is er weinig werk te doen. Zo nu en dan 
worden enkele paarden ingespannen voor transport van tarwe, veevoer, 
kunstmest et cetera. 

Februari Wanneer het weer het toelaat wordt er begonnen met het voorjaarswerk: 

het rijden en strooien van kunstmest, menwerk of enige boodschappen. 

Maart Het voorjaarswerk gaat van start. Er breekt een drukke tijd aan. Het land 
wordt zaaiklaar gemaakt. Haver, erwten en zomergranen worden 
ingezaaid. Het aardappelland wordt klaargelegd en de eerste 
pootaardappelen gaan de grond in. Daarnaast komen hier ook 
werkzaamheden als het opeggen van wintertarwe en cultiveren bij. 

April Het voorjaarswerk is in volle gang. Percelen worden bewerkt, 
aardappelen gaan de grond in en suikerbieten worden gezaaid. 
Wanneer de gewassen gezaaid en gepoot zijn wordt het rustiger. Aan 
het eind van de maand krijgen de paarden het rustiger. Veulens worden 
geboren en zogende merries krijgen rust in de wei. 

Mei Op en rond de boerderij zijn er veel kleine klusjes. De meeste gewassen 
staan op het land. Er wordt onkruid gewied en de meeste paarden 
hebben rust. 

Juni De gewassen op het land worden verzorgd. Aardappelbedden worden 
aangeaard. De klaver, lucerne en het hooiland worden gemaaid, 
gekeerd en aangeharkt om te drogen. Langzaam aan komt er steeds 
meer werk. 

Juli Het eerst vrijgekomen land wordt geploegd, gecultiveerd of geëgd. Er 
wordt gemaaid en gewaterd op het land. De laatste week van juli 
markeert de start van de graanoogst. 

Augustus Er breekt een drukke periode aan. Het oogsten van graan is in volle 

gang. De dagen zijn lang en er wordt hard gewerkt. Het graan en vlas 
komt van het land en wordt opgestapeld. De aardappeloogst gaat van 
start. 

September De aardappeloogst is volop bezig. Er is veel transport, daarnaast ook 
klusjes rondom de boerderij. Het braakliggende land wordt bewerkt met 
ploeg, eg en cultivator. 

Oktober Er breekt een zware maand aan. Na de drukke oogstperiode van graan 
en aardappelen begint nu de oogst van suiker- en voederbieten en 
bietenkoppen. Het land wordt winterklaar gemaakt. De wintertarwe 
wordt ingezaaid. 

November De oogstwerkzaamheden worden afgerond. De nadruk ligt vanaf nu op 
het ploegen. Dit neemt wekenlang in beslag en is heel zwaar werk. 

December De laatste zware weken zijn aangebroken. Het werk wordt afgerond en 

vanaf de derde week van december krijgen de paarden rust. Kleine 
klusjes rondom de boerderij worden uitgevoerd. Omdat het najaar 
zoveel vraagt van de paarden en zij tot wel 50 kilo kunnen afvallen, is de 
‘winterstop’ van groot belang. De paarden kunnen aansterken en 
beginnen pas in April weer met zwaar werk. 
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Bijlage (4) 
De stichtingen, ondernemingen, fokkerijen, evenementen en literatuur. 

 
De cultuur rondom het Nederlands trekpaard leeft. Met name in de provincies Zeeland, 
Noord-Brabant en Groningen zijn er verschillende initiatieven opgericht die zich inzetten voor 
het behoud van de cultuur van dit ras. 

 
 

 Naam Toelichting 

Stichtingen   

 Koninklijke Vereniging “Het Nederlandse 

Trekpaard en De Haflinger” 

https://www.kvth.nl/ 

 Stichting ‘Het Werkend Trekpaard’ 
Zeeland 

http://www.trekpaarden.nl/ 

 Stichting Zeldzame Huisdierrassen https://szh.nl/dieren/paard/nederlan 
ds-trekpaard/ 

 Stichting Werkend Trekpaard Groningen http://www.swtg.nl/ 

 Stichting tot Behoud van het Trekpaard 

in de Meijerij 

https://www.hetgroenewoud.com/ac 

tueel/nieuwsarchief/trekpaard- 
levend-cultureel-erfgoed/96 

 
https://www.ed.nl/oirschot/nederlan 
dse-trekpaard-als-actief-levend- 
erfgoed~a7e86ffd/?referrer=https:// 
www.google.com/ 

 Stichting tot instandhouding van de 

Najaarskeuring van trekpaarden in 
Zeeland. 

http://www.najaarskeuringtrekpaard 

en.nl/ 

 Trekpaarden Promotie https://trekpaardenpromotie.nl/ 

Musea   

 Imkerij Poppendamme In Grijpskerke op het Zeeuwse 

eiland Walcheren is een 
permanente tentoonstelling 
ingericht over trekpaarden in 
Zeeland. 
http://imkerijpoppendamme.nl/ 

 Streek- en Landbouwmuseum 
Goemansleven – Museumboerderij 
Goemanszorg 

In het Zeeuwse Dreischor op 
Schouwen-Duiveland wordt in het 
museum aandacht besteed aan 
trekpaarden. 
http://www.goemanszorg.nl/ 

Ondernemingen   

Landbouw   

 Paard aan ‘t Werk Kleinschalig eenmansbedrijf dat 

bos- en groenbeheer doet voor 
steden geheel op paardenkracht. 
http://www.paardaanhetwerk.nl/ 

 ’t Hof Eindelienge Het hof Eindelienge, Walchers voor 

eindelijk, is een biologisch- 
dynamisch gemengd 
tuinbouwbedrijf met trekpaarden, 
runderen, kippen en grove 
groenten. 
https://www.eindelienge- 
biologisch.nl/ 

https://www.kvth.nl/
http://www.trekpaarden.nl/
https://szh.nl/dieren/paard/nederlands-trekpaard/
https://szh.nl/dieren/paard/nederlands-trekpaard/
http://www.swtg.nl/
https://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/trekpaard-levend-cultureel-erfgoed/96
https://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/trekpaard-levend-cultureel-erfgoed/96
https://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/trekpaard-levend-cultureel-erfgoed/96
http://www.ed.nl/oirschot/nederlan
http://www.google.com/
http://www.najaarskeuringtrekpaarden.nl/
http://www.najaarskeuringtrekpaarden.nl/
https://trekpaardenpromotie.nl/
http://imkerijpoppendamme.nl/
http://www.goemanszorg.nl/
http://www.paardaanhetwerk.nl/
https://www.eindelienge-biologisch.nl/
https://www.eindelienge-biologisch.nl/
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 Belangenvereniging Het Actief 
Trekpaard. 

http://www.trekpaard-actief.nl/ 

 Initiatiefgroep Moderne Paardentractie www.paardentractie.nl 

Recreatie   

 Minicamping ‘De Dankbare’ Manege met trekpaarden en mini- 
camping. 
https://www.dedankbare.nl/ 

 Paard & Boog Boogschutvereniging te paard. 
https://www.paardenboog.nl/ 

 ‘t Belsenspan Huifkarritten, koetsritten en 
demonstraties met Belgische 
trekpaarden. 
http://belsenspan.nl/Huifwagen/des 
ktop/. 

 Powerhorse Competition 
(21 maart en 5 april, 16, 17 mei, 6, 7 juni 
2020) 

De wedstrijden bestaan uit 
dressuur, marathon, hindernissen, 
trekpaardproeven en 
behendigheidsonderdelen. 
www.powerhorsecompetition.nl 

 Trekwedstrijden Bij trekwedstrijden moeten 

trekpaarden een slede met steeds 
zwaarder geladen gewicht voort 
trekken over een bepaalde afstand. 
Bij elke manche wordt de last 
verzwaard tot er uiteindelijk één 
winnaar overblijft. 
https://www.trekpaard.net/nl/inform 
atie/recreatie-competitie 

 TREC TREC staat voor Technique de 
Randonnée Equestre de 
Compétition en werd oorspronkelijk 
ontworpen in Frankrijk om toeristen 
– die een trektocht mee wilden 
doen – te testen op hun 
rijvaardigheden. Ondertussen is 
TREC uitgegroeid tot een aparte 
discipline en worden er heuse 
wedstrijden georganiseerd. 
https://www.trekpaard.net/nl/inform 
atie/recreatie-competitie 

 Mennen – Aangespannen rijden Trekpaarden zijn uitermate geschikt 
voor het aangespannen rijden. 
Dankzij hun rustige en betrouwbare 
karakter zijn het ideale paarden 
voor een recreatieve koetstocht 
zowel op de weg en in bossen als 
over veldwegen. 

http://www.trekpaard-actief.nl/
http://www.paardentractie.nl/
https://www.dedankbare.nl/
https://www.paardenboog.nl/
http://belsenspan.nl/Huifwagen/desktop/
http://belsenspan.nl/Huifwagen/desktop/
http://www.powerhorsecompetition.nl/
https://www.trekpaard.net/nl/informatie/recreatie-competitie
https://www.trekpaard.net/nl/informatie/recreatie-competitie
https://www.trekpaard.net/nl/informatie/recreatie-competitie
https://www.trekpaard.net/nl/informatie/recreatie-competitie
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  Hun werkwilligheid en levendige 
attitude maken hen daarnaast ook 
geschikt voor deelname aan 
menwedstrijden in de onderdelen 
dressuur, marathon en vaardigheid. 
https://www.trekpaard.net/nl/inform 
atie/recreatie-competitie 

 Jumping Zelfs voor een sprongetje zijn 
sommige trekpaarden wel te 
vinden. 
https://www.trekpaard.net/nl/inform 
atie/recreatie-competitie 

 Exterieurprijskampen Keuringen 

https://www.trekpaard.net/nl/inform 
atie/recreatie-competitie 

 Ganzenrijden Het ganzenrijden vindt men vooral 

terug in de Polderstreek. Volgens 
Van Dale is gansrijden het "te 
paard gezeten gansknuppelen of 
trekken". Ganstrekken is het 
volksvermaak beoefenen waarbij 
de spelers de met vet besmeerde 
kop van een aan de poten 
opgehangen gans proberen af te 
trekken. In ieder dorp wordt 
gestreden om de koningstitel. 
Wanneer alle koningen bekend zijn, 
gaat men strijden om de 
keizerstitel. 

Zorg   

 Zorgboerderij ‘De Stelle’ Dagbesteding en begeleid wonen 

voor verstandelijk gehandicapten. 
Boerderij met moestuin en 
trekpaarden. 
https://stelle.nl/ 

 Trekpaardencoaching Therapie met trekpaarden en coach 

Sven den Boer. 
https://www.trekpaardencoaching.nl 
/ 

 
Misty Paardencoaching 
http://mistypaardencoaching.nl/ 

 Stichting Belfjor Stichting Belfjor biedt een zinvolle 

dagbesteding voor kinderen en 
jongvolwassenen met een 
beperking. De doelstelling van de 
stichting is om op kleine schaal en 
met de nodige begeleiding een 
aangename dagbesteding te 
bieden. Hierbij staan de 
werkzaamheden op de 
zorgboerderij en stalhouderij 
centraal, en proberen we voor 
iedereen passende 
werkzaamheden te vinden. 

https://www.trekpaard.net/nl/informatie/recreatie-competitie
https://www.trekpaard.net/nl/informatie/recreatie-competitie
https://www.trekpaard.net/nl/informatie/recreatie-competitie
https://www.trekpaard.net/nl/informatie/recreatie-competitie
https://www.trekpaard.net/nl/informatie/recreatie-competitie
https://www.trekpaard.net/nl/informatie/recreatie-competitie
https://stelle.nl/
https://www.trekpaardencoaching.nl/
https://www.trekpaardencoaching.nl/
http://mistypaardencoaching.nl/
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  De werkzaamheden bestaan onder 
andere uit het verzorgen van de 
dieren en hun verblijven. 
https://www.belfjor.nl/ 

   

Fokkerijen Hengstenhouderijen voor trekpaarden 
Nederland. 

https://www.trekpaard.net/nl/hengst 
enhouders/nederland 

 Willem Bal Kruissewegje 1, 4451 PA 
Heinekenszand 

 L. Buist Eelde 

 A.Z. de Buck Hoge Duvekotsweg 8 4356 RN 
Oostkapelle 

 Marcel de Rooij Vinkenbossestraat 1, 4714 RZ 
Sprundel 

 J. M. Dijkhof Aalst 
 M. Jansen Dongen 
 C.A.M. Korsten Veghel 

 H. Kruders Beldsweg 14, 7495 PJ Ambt 

Delden 
 P. Kuypers Kerkhoef 14, 5674 NX Nuenen 
 G. Smits Castenray 
 Theo van Bommel Broekstraat 43, 5421 ZJ Gemert 

 A.H.M van der Heijden 

Hengstenhouderij De Klaverhoeve 

Hoge Biezen 1, 5465 PP Zijtaart 

 Henri van Dommelen 
Hengstenhouderij De Rietvenne 

Scheidingsweg 13, 5427 LN Boekel 

 Leo van Nieuwenhuijzen Noordijk 2, 4675 PG Sint 
Philipsland 

 L. Wisse ‘s-Gravenpolder 
 J. Wouters Gilzerweg 10, 5131 NK Alphen 

 Mari Schepens 
Hengstenhouderij De Hulsehoeve 

Hulst 17, Sint Oedenrode 

 Jan Smits 
Hengstenhouderij Stal ‘De Linde’ 

Kerkakkers 1, 5674 RP Gerwen 

   

Evenementen   

2018 Historische Oogstdemonstratie, 9 april 

2018 te provincie Zeeland. 

https://www.pzc.nl/zeeuws- 

nieuws/trekpaarden-stelen-de- 
show-op-historische- 
oogstdemonstratie~a9db0203/?refe 
rrer=https://www.google.com/ 

 De Nationale Tentoonstelling 2018, NK 

Trekpaarden en Haflingers, 16, 17 en 18 
augustus 2018 te Horst aan de Maas. 

https://www.peelbergen.eu/event/n 

k-trekpaarden-en-haflingers/ 

2019 Straô rijden, jaarlijks, 3 februari tot en 
met 17 maart 2019 te Schouwen- 
Duiveland. 

https://www.zalig- 
zeeland.com/agenda_archief/2-feb- 
tot-10-mrt-strao-rijden-op- 
schouwen-duiveland 

 Zeeuwse Dag van het Trekpaard door 

de Koninklijke Vereniging Het 
Nederlandse Trekpaard en De Haflinger, 
29 juni 2019 te Oosterland. 

http://www.zeeuwsedagvanhetpaar 

d.nl/ 

 De 8ste editie, Power Horse Competition, 
21 en 22 september 2019 te Heeswijk 
Dinther. 

https://www.powerhorsecompetition 
.nl/wedstrijd-informatie/ 

 De Nationale Ploegwedstrijd, 22 en 23 
november 2019 te Stadkanaal. 

https://kvth.nl/Agenda.aspx?ID=205 

https://www.belfjor.nl/
https://www.trekpaard.net/nl/hengstenhouders/nederland
https://www.trekpaard.net/nl/hengstenhouders/nederland
http://www.pzc.nl/zeeuws-
http://www.google.com/
https://www.peelbergen.eu/event/nk-trekpaarden-en-haflingers/
https://www.peelbergen.eu/event/nk-trekpaarden-en-haflingers/
https://www.zalig-zeeland.com/agenda_archief/2-feb-tot-10-mrt-strao-rijden-op-schouwen-duiveland
https://www.zalig-zeeland.com/agenda_archief/2-feb-tot-10-mrt-strao-rijden-op-schouwen-duiveland
https://www.zalig-zeeland.com/agenda_archief/2-feb-tot-10-mrt-strao-rijden-op-schouwen-duiveland
https://www.zalig-zeeland.com/agenda_archief/2-feb-tot-10-mrt-strao-rijden-op-schouwen-duiveland
http://www.zeeuwsedagvanhetpaard.nl/
http://www.zeeuwsedagvanhetpaard.nl/
https://www.powerhorsecompetition.nl/wedstrijd-informatie/
https://www.powerhorsecompetition.nl/wedstrijd-informatie/
https://kvth.nl/Agenda.aspx?ID=205
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 De Najaarskeuring Trekpaarden, 23 
november 2019 te Vrouwenpolder 

https://kvth.nl/Agenda.aspx?ID=210 

2020 Straôrijden 15, 22 en 29 februari 
7, 14 en 21 maart 

 

https://www.vvvzeeland.nl/nl/zien- 
en-doen/evenementen/strao- 
feesten/ 

 
www.strao.nl 

 Zeeuwse Ringrijders Vereniging. 

27 april, 16 en 23 mei. 

www.ringrijden.nl 

http://www.ringrijden.nl/wedstrijd- 
agenda 

 Hanswijkprocessie. www.hanswijkprocessie.org 

 Metworstrennen in Boxmeer De Metworstrennen is een jaarlijkse 

wedren met paarden gehouden op 
de ochtend van carnavalsmaandag. 
Voor de finale is er een knollenrace 
van trekpaarden, de paarden 
worden op uiterlijk beoordeeld 
worden. 
https://www.immaterieelerfgoed.nl/ 
nl/metworstrennenboxmeer 

 Koninklijke Vereniging “Het Nederlands 

Trekpaard en De Haflinger”: 
4 april: HTC Gieterven 
11 april: Sprot/gebruiksdag 
30 mei: Crossclinic 

https://www.kvth.nl/Agenda.aspx 

 Het Werkend Trekpaard Zeeland: 

30 maart: Open dag 
6 april: Eggen en zaaien, Zwaakse weel 
4 mei: Carrousel, Nisse 
18 mei: Open dag, Overduin 
24, 25 mei: Bierfestival 

https://www.trekpaarden.nl/agenda 

 Historische Optocht - Gemert, 

Boerenbondsmuseum. 
26 april 2020. 

https://www.optochtenkalender.nl/n 

ederland/noord-brabant/gemert- 
bakel/gemert/historische- 
optocht.html 

   

Literatuur   

 Het Trekpaard Door Jos Peerlings, Ton van der 
Weerden en Will van Hoof. 
Een helder en zeer volledig 

naslagwerk over het trekpaard, uit 
2008. 

 Trekpaarden in Zeeland Door Jan Bruijns, uit 1999. 

 Het Werkend Trekpaard, Toen en Nu Uitgebreide brochure over het 

trekpaard van stichting Het 
Werkend Trekpaard Zeeland, 1988. 

 Kweker, Keuring en Kordeel Kweker, Keuring en Kordeel. De 
Belgische trekpaardencultuur in 
Vlaams-Brabant. 

https://kvth.nl/Agenda.aspx?ID=210
https://www.vvvzeeland.nl/nl/zien-en-doen/evenementen/strao-feesten/
https://www.vvvzeeland.nl/nl/zien-en-doen/evenementen/strao-feesten/
https://www.vvvzeeland.nl/nl/zien-en-doen/evenementen/strao-feesten/
http://www.strao.nl/
http://www.ringrijden.nl/
http://www.ringrijden.nl/wedstrijd-agenda
http://www.ringrijden.nl/wedstrijd-agenda
http://www.hanswijkprocessie.org/
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/metworstrennenboxmeer
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/metworstrennenboxmeer
https://www.kvth.nl/Agenda.aspx
https://www.trekpaarden.nl/agenda
https://www.optochtenkalender.nl/nederland/noord-brabant/gemert-bakel/gemert/historische-optocht.html
https://www.optochtenkalender.nl/nederland/noord-brabant/gemert-bakel/gemert/historische-optocht.html
https://www.optochtenkalender.nl/nederland/noord-brabant/gemert-bakel/gemert/historische-optocht.html
https://www.optochtenkalender.nl/nederland/noord-brabant/gemert-bakel/gemert/historische-optocht.html
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  Een co-editie van de provincie 
Vlaams-Brabant en uitgeverij 
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen in 
de reeks ‘Accenten uit de 
geschiedenis van Vlaams-Brabant’, 
uit 2019. 

 25 jaar stichting Het Werkend Trekpaard 
Zeeland, 20 oktober 1988 – 20 oktober 
2013. 

Brochure over het trekpaard en de 
werkzaamheden van de stichting 
Het Werkend Trekpaard Zeeland. 
Overzicht van 25 jaar 
werkzaamheden van deze 
stichting, uit 1988 – 2013. 

 De geschiedenis van het Belgische 
trekpaard en de invloed van Indigène Du 
Fosteau op de Nederlandsche 
trekpaardenfokkerij 

Proefschrift over trekpaarden door 
P.C. Labouchere, uit 1927. 
https://edepot.wur.nl/395903 

 Verenigingsblad ‘Het Trekpaard & De 
Haflinger’ 

https://www.kvth.nl/Stamboek/Lidm 
aatschap/Lidmaatschap.aspx 

 Trekpaard Magazine, België. https://capmagazine.eu/ 

https://edepot.wur.nl/395903
https://www.kvth.nl/Stamboek/Lidmaatschap/Lidmaatschap.aspx
https://www.kvth.nl/Stamboek/Lidmaatschap/Lidmaatschap.aspx
https://capmagazine.eu/
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Bijlage (5) 
De zeven uitgangspunten van Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) over het belang van 
behoud van zeldzame dierrassen. 

 
 

1. Onze oud-Nederlandse rassen laten zien met welk vee we in Nederland eeuwenlang 
samen leefden. Met al hun diversiteit vormen ze een onderdeel van onze identiteit. 
Ze zijn ons cultureel erfgoed. 

2. Het Nederlands landschap is een combinatie van natuur en cultuur. Juist doordat 
onze oud-Nederlandse rassen er graasden is ons landschap geworden zoals het is. 
De oude rassen zijn dus volledig ingesteld op ons klimaat en landschap, en dat geeft 
ze een ecologische waarde. 

3. De oud-Nederlandse rassen zijn dubbeldoel dieren. Ze zijn zo gefokt dat bedrijven 
op meerdere manieren met ze kunnen ondernemen. Dat geeft ze een 
sociaaleconomische waarde in met name duurzame, multifunctionele landbouw. 

4. Er is steeds meer vraag naar lokale producten en naar duurzaam geproduceerd 
voedsel. Nederlandse rassen hebben unieke eigenschappen, een bijzonder verhaal 
en bieden veel kans voor het duurzaam produceren van voedsel. Boeren die 
ondernemen met deze rassen komen dus tegemoet aan de vraag naar bijzondere 
producten. 

5. Onze oud-Nederlandse rassen hebben een lange geschiedenis. Ze zijn daarom een 
born van informatie over hoe mensen en dieren genetisch in elkaar steken. Zeldzame 
rassen zijn rijk aan uniek onderzoeksmateriaal, wat ze een grote wetenschappelijk 
waarde geeft. 

6. Het risico van doorfokken is dat de genenpoel erg homogeen wordt. Alle dieren 
worden dan exact hetzelfde. Oud-Nederlandse rassen hebben nog een grote variatie 
aan eigenschappen. Hun genen zijn dus van belang in de zoektocht naar vee dat 
bestand is tegen bijvoorbeeld klimaatverandering of nieuwe ziekten. 

7. In Nederland kopen we ons voedsel in allerlei landen. Het is strategisch gezien 
verstandig om eigen voedselbronnen te behouden en niet helemaal afhankelijk te zijn 
van de welwillendheid of protocollen van andere landen in je voedselvoorziening. 

 
Volledig afkomstig van: 

Stichting Zeldzame Huisdierrassen, “Belang van behoud” (versie onbekend), 
https://szh.nl/levend-erfgoed/belang-van-behoud/. 

 
Naast het belang van het behoud, is er nog de vraag hoe deze rassen te behouden zijn. De 
stichting noemt dat het ondernemen met zeldzame rassen veel kansen biedt voor het in stand 
houden van een ras. Bijvoorbeeld door ze in te zetten in de volgende functies: 

 

• In de duurzame en reguliere landbouw; 

• Op recreatie- en zorgboerderijen; 

• Bij culture instellingen met levende have, zoals openluchtmusea; 

• In het hobbymatig houden van deze dieren; 

• Bij het creëren van een afzetmarkt voor hun culinaire eigenschappen; 
 

Ook benadrukken ze dat het hanteren van een bewust fokprogramma zeer belangrijk is. De 
SZH ondersteunt de organisaties en de dierhouders met diverse activiteiten. Zoals fokkerijen, 
kinderboerderijen, maneges en educatieve centra. 

 
Stichting Zeldzame Huisdierrassen, “Hoe behouden” (versie onbekend), https://szh.nl/levend- 
erfgoed/hoe-behouden/. 

https://szh.nl/levend-erfgoed/belang-van-behoud/
https://szh.nl/levend-erfgoed/hoe-behouden/
https://szh.nl/levend-erfgoed/hoe-behouden/
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Bijlage (5.1) 
Rassen onder zorg van SZH 
Wil een ras onder de zorg van de SZH vallen, dan moet het zijn oorsprong vinden in 
Nederland, over unieke eigenschappen beschikken en een zeldzame status hebben. Met 
oorsprong in Nederland bedoelen we: met het ras wordt al 40 jaar plus zes generaties in 
Nederland gefokt. Dit geldt ook voor uit het buitenland geïmporteerde rassen, waarbij 
bovendien geen continue uitwisseling mag hebben plaatsgevonden met de moederpopulatie. 
Wat betreft unieke eigenschappen: deze mogen niet leiden tot verminderd welzijn. De 
zeldzame status wordt uitgedrukt in risicostatus en mate van bedreigd zijn. 

 
Wanneer een ras zeldzaam is, bestaat de kans dat het aantal dieren in de toekomst steeds 
kleiner wordt en het ras uiteindelijk uitsterft. Dit kan komen door verdringing door 
commerciële rassen of door de aanwezigheid van erfelijke ziekten. Maatregelen daartegen 
zijn het toepassen van de juiste fokprogramma’s, het promoten van de unieke waarden van 
een ras, en het opslaan van de genetische diversiteit in de genenbank. 

 

Zeldzaamheid meten 
Om de zeldzaamheid van de Nederlandse rassen te bepalen hanteert de SZH dezelfde 
criteria als de internationale wereldvoedselorganisatie FAO (2013). De FAO heeft een aantal 
criteria opgesteld waarmee zeldzaamheid meetbaar gemaakt kan worden: 

1. Aantal vrouwelijke, in het stamboek geregistreerde fokdieren. 
Mannelijke dieren worden ook geregistreerd in het stamboek, maar worden niet gebruikt 
voor het bepalen van de risicostatus. 

2. Inteelttoename per generatie: wanneer een populatie heel erg klein is, kan het zijn dat je 
(verre) familieleden met elkaar moeten paren. Dit kan inteeltproblemen opleveren. 

3. Trend in het aantal fokdieren: wanneer een aantal jaren achter elkaar sprake is van een 
sterke afname, kan dit een sterke indicator zijn voor bedreigingen in de toekomst. 

 
Risicoclassificatie 
Aan de hand van bovenstaande criteria worden de rassen ingedeeld in één van de 
categorieën van de risicoclassificatie en bepaald of ze onder de zorg van de SZH vallen. 

 

De vijf categorieën zijn: Kritiek, Bedreigd, Kwetsbaar, Normaal en Onbekend, waarvan de 
eerste drie aanduiden dat een ras zeldzaam is. 

 

Risicoclassificatie van rassen volgens de FAO richtlijnen. 

http://www.fao.org/dad-is/publications/detail/en/c/1039116


42  

Actuele rassenlijst 
De meest actuele lijst van aantal dieren in een populatie wordt bijgehouden door het Centrum 
voor Genetische bronnen Nederland (CGN). 

 
 

Rassenlijst Nederlandse landbouwhuisdierrassen en hun risicostatus op basis van het aantal volwassen vrouwelijke 
dieren in Nederland – september 2019. 

 

 

Afb. Uitleg risicoclassificatie van rassen, FAO richtlijnen 2012. 

 
Met 3000 vrouwelijke merries valt het Nederlands trekpaard onder categorie ‘bedreigd’, blijkt 

uit de bovenstaande tabellen. Hiermee valt het onder de zorg van Stichting Zeldzame 
Huisdierrassen voor Levend Erfgoed. 

 

Volledig afkomstig van: 
Stichting Zeldzame Huisdierrassen, “Levend erfgoed” (versie onbekend), 
https://szh.nl/levend-erfgoed/. 

 
Wageningen University & Research, Rassenlijst Nederlandse landbouwhuisdierrassen en 
hun risicostatus op basis van aantal volwassen vrouwelijke dieren in Nederland (versie 
september 2019), https://www.wur.nl/upload_mm/7/2/a/d666db3e-c3fd-4f11-9ba7- 
b96aa20319cd_201909%20-%20Status%20NL%20landbouwhuisdierrassen%20-%20def.pdf. 

 
Wageningen University & Research, “Rassenlijst Nederlandse paardenrassen” (versie 2015), 
https://edepot.wur.nl/424243. 

https://szh.nl/levend-erfgoed/
https://www.wur.nl/upload_mm/7/2/a/d666db3e-c3fd-4f11-9ba7-b96aa20319cd_201909%20-%20Status%20NL%20landbouwhuisdierrassen%20-%20def.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/7/2/a/d666db3e-c3fd-4f11-9ba7-b96aa20319cd_201909%20-%20Status%20NL%20landbouwhuisdierrassen%20-%20def.pdf
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Bijlage (6) 
Diepte-interview met Ron le Poole 

 
Uitleg voordelen van paarden in plaats van machines: 

 

• Geen gebruik van fossiele brandstof; 

• Geringe CO-2 uitstoot; 

• Geringe bodemverdichting in de bosbouw; 

• Geen beschadiging aan kwetsbare vegetatie; 

• Geen beschadiging van archeologisch waardevolle terreinen; 

• Kleinschalige objecten waar machines niet kunnen komen, kunnen nu toch geoogst worden; 

• Het verwijderen van dennenopslag op de heide, waar, mede door de grootschaligheid en 
daarmee gepaard gaande stikstofdepositie, het paard weer een rol kan spelen om dit 
cultuurlandschap te herstellen; 

• De mogelijkheid om selectief bosbeheer toe te passen waardoor veel bomen gespaard kunnen 
blijven. 
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Bijlage (7) 
Het begrip folklore wordt uitgebreid en helder toegelicht in de uitgave: 
H. Dibbits, S. Elpers, P.J. Margry en A. van der Zeijden, Immaterieel erfgoed en volkscultuur. 
Almanak bij een actueel debat. (Amsterdam: Aup Popular Science, 2019), 30 t/m 33. 

 
In het kort: het begrip folklore, ofwel volksoverleveringen, is afkomstig uit Engeland en 
bedacht W.J. Thoms in 1846. 

 
In 1887 introduceerde historicus Knappert het woord als eerste in zijn proefschrift. Knappert 
omschrijft folklore als ‘de verzameling van: legenden, sprookjes en sagen; zeden, gewoonten 
en gebruiken, maatschappelijke, huiselijke, kerkelijke; liederen en spreuken; raadsels en 
kinderspelen; spreekwoorden en bijgeloof, voortlevend in de boezem des volks.’ 

 
‘Folklore is de nagespeelde volkscultuur van vroeger, al dan niet voor een eigen of toeristisch 
publiek. Folklore wordt gezien als een museale benadering van het verleden.’ Via folklore kan 
op een levendige, inlevende manier kennis over volkscultuur worden overgebracht beschrijft 
de uitgave. Folklore is een reconstructie van het verleden, men wordt teruggeworpen in de 
tijd en kan het zelf beleven op deze manier. 

 
Bijlage (7.1) 
Folkloristische tradities 

 
Inhoudelijke uitleg over de folkloristische tradities; het ringrijden, het sjeesrijden, het 
straôrijden en het krulbollen. 

 

Ring- en sjeesrijden: 
Een ringrijder zit op een ongezadeld paard dat hij in galop door de ringbaan stuurt. In de hand 
heeft hij een lans, waarmee hij probeert de ring te steken die halverwege de baan hangt in 
een ijzeren bus aan een touw tussen twee palen (in het Zeeuws: de “poengers”). Het paard 
moet versierd zijn en de deelnemer moet de voorgeschreven wedstrijdkleding dragen. Bij 
demonstraties van het ringrijden van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging (ZRV), is iedere 
deelnemer verplicht gekleed te zijn in Zeeuwse klederdracht. Deelname aan een 
ringrijwedstrijd is toegestaan vanaf het jaar dat de deelnemer twaalf wordt. Een 
maximumleeftijd voor het ringrijden is er niet. Tegenwoordig zijn er steeds meer ringrijders die 
tot op hoge leeftijd meedoen. 

 
De te steken ring heeft een doorsnede van 38 mm. De doorsnede van de ring kan worden 
verkleind tot minimaal 10 mm. Als de ring gestoken is, moet de ringrijder deze aan het eind 
van de baan met de lans achterover netjes afgeven aan de ringloper. Bij officiële wedstrijden 
kan iedere deelnemer 30 ringen steken.De ringbaan heeft op alle wedstrijden dezelfde 
afmetingen: een lengte van 36 meter en een breedte van 1 meter. De baan is afgezet met 
palen, waarlangs een touw gespannen is op een hoogte van 1,2 meter. Aan beide uiteinden 
van de baan kunnen de paarden na iedere vaart rusten in de boxen. 

 
Een sjees is een tweewielige (antieke) wagen, achter een paard gespannen. In de sjees 
zitten een man en vrouw, beide in Zeeuwse klederdracht. De man ment het paard, de vrouw 
probeert de ring te steken met de lans. De man stuurt het paard in draf over het parcours 
waarbij onderweg drie tot vier ringen in een ijzeren bus hangen. Het gaat erom zoveel 
mogelijk ringen te steken en niet om de snelheid waarmee dat gebeurt, al moet het paard wel 
dravend onder de te steken ring door. De sjees en het paard moeten versierd zijn. Versiering 
mag alleen met "levend" materiaal, dus niet met bijvoorbeeld kunstbloemen. De combinatie 
van de met bloemen versierde sjees, een versierd paard en een in klederdracht gehuld paar 
is een prachtig gezicht. 

 
De Zeeuwse Ringrijders Vereniging is het overkoepelend orgaan op Walcheren en in Zuid- 
Beveland voor het ring- en sjeesrijden. De meeste dorpen op Walcheren hebben een eigen 
ringrijvereniging, of een paar dorpen hebben samen één vereniging. Er zijn 16 lokale 
afdelingen die zijn aangesloten bij de vereniging. Er zijn historici die zeggen dat het ontstaan 
van het ringrijden ver teruggaat in de tijd. Het ringrijden toont namelijk veel overeenkomsten 
met het Duitse 'Rolandreiten' en het Deense 'Kranssteken'. 
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Wanneer je in de ijzeren ring een met bloemen en linten getooide meikrans ziet, dan vindt het 
zijn oorsprong bij de Germanen die in het voorjaar hun meikransvieringen hielden. Dat zou 
ook meteen verklaren waarom ringsteken in het voorjaar in veel plaatsen op 3e Pinksterdag 
(Pinksterdrie) wordt gehouden. Toch is dit niet de meest aannemelijke verklaring voor de 
herkomst van het ringrijden. 

 
De volgende verklaring benadert de werkelijkheid waarschijnlijk meer. Historici vinden dit de 
meest aannemelijke verklaring voor het ontstaan van het ringrijden. Volgens 'de Zeeuwse 
Cronykalmanach' uit 1788 is het ringrijden afgeleid van de steekspelen en toernooien, die de 
krijgszuchtige en strijdbare adel in de middeleeuwen organiseerden. Het was toen de 
gewoonte dat de jonkvrouwen - bij wijze van ereprijs - één van hun ringen lieten ophangen. 
De ridders moesten deze ring in galop aan hun lans proberen te steken. De ringen hingen 
toen aan brede zijden linten. De ridder die het eerst driemaal de ring had gestoken, mocht 
een ereronde maken. Vervolgens werd de ridder naar de kring van jonkvrouwen geleid, kreeg 
daar zijn prijs uitgereikt en werd hem het bijbehorende lint omgehangen. 

 
Volledig afkomstig van: 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, “Ring- en sjeesrijden” (versie onbekend), 
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/ringensjeesrijden. 

 
Straôrijden: 
In de periode februari-maart wordt in zes dorpen op het eiland Schouwen: Burgh-Haamstede, 
Ellemeet, Scharendijke, Serooskerke, Renesse en Noordwelle, straô gereden. Het 
hoogtepunt van straô is het wassen van de paardenvoeten in de zee, waarbij de ruiter tijdens 
de rit op het paard blijft zitten. Het straô-rieen (strandrijden) is een feest dat alleen op 
Schouwen plaatsvindt. Vroeger reden jonge boeren en knechten met hun paard na een 
winter in de stal te hebben gestaan, de zee in om de voeten te wassen. Men geloofde in de 
reinigende en genezende kracht van het water voor de voeten van de paarden. De oudere 
boeren weten dit nog heel goed, want als de voeten van de paarden onder schurft zaten of 
jeukerig waren, kon zeewater helpen het te genezen. Na deze rituele wassing reed men terug 
naar het dorp om verschillende keren rond het dorp te rijden. Een van de eerste 
vermeldingen van straô stamt uit 1643. 
Een ander belangrijk onderdeel van de traditie is het versieren en keuren van de paarden. 
Hiervoor worden de paarden versierd met natuurlijke materialen en dragen de ruiters, voor 
zover mogelijk, originele kleding (dracht). De keuring gebeurt door een jury die is 
samengesteld uit dorpsbewoners. 

 
Volledig afkomstig van: Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, “Straô rijden” (versie 
2018 – 2019), https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/straorijden. 

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/ringensjeesrijden
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/straorijden
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Bijlage (8) 
Toelichting op en uitwerking van de diepte-interviews met de betrokken erfgoedgemeenschap 
geïnterviewd door B. Silvertant op 7, 8 en 9 april 2020 te ’s-Hertogenbosch; 

 
Om meer inzicht te krijgen in het immateriële erfgoed, folkloristische tradities en de huidige 
situatie van het Nederlands trekpaard heb ik met specialisten uit het werkveld en de 
betrokken erfgoedgemeenschap gesproken. 

 
Voor zowel de specialisten uit het werkveld als de betrokken erfgoedgemeenschap is een 
vragenlijst opgesteld. De verslaglegging van de diepte-interviews is geaccordeerd door alle 
geïnterviewden. 

 
Specialisten uit het werkveld betreffende immaterieel erfgoed 

 

De vragen: 
 

1. Hoe zou u zelf immaterieel erfgoed omschrijven? 
2. Hoe zou u zelf immaterieel en cultureel erfgoed onderscheiden? 
3. Wat voegt immaterieel erfgoed toe aan de Nederlandse samenleving? 
4. Waarom is behoud van immaterieel erfgoed nodig en/of belangrijk? 
5. Wanneer komt ‘iets’ in aanmerking tot een erkenning van immaterieel erfgoed? 
6. Wat is voor u het meest waardevol dat mensen moeten weten over immaterieel 

erfgoed? 
7. Wat betekent immaterieel erfgoed voor u? 

 

• Ineke Strouken 

Ineke Strouken heeft 32 jaar als directeur leidinggegeven aan het Nederlands centrum voor 
volkscultuur en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. In die functie was Ineke 
Strouken projectleider van grote projecten, zoals het Jaar van de Tradities (2009). Het geven 
van informatie over tradities die geworteld zijn in het dagelijks leven is haar passie. Op haar 
website vertelt Ineke Strouken het verhaal over immaterieel erfgoed en veel bekende 
tradities. 

 

Tijdens haar pensioen zit ze niet stil. Ze is te boeken als spreker voor lezingen en schrijft nog 
steeds over immaterieel erfgoed en tradities. 

Ineke Strouken, “Ineke Strouken”, https://inekestrouken.nl/. 

Haar antwoord: 
Cultureel erfgoed daarentegen is een veel ruimer begrip. Hier valt ook het materieel en 
landschappelijk erfgoed onder. Bij immaterieel erfgoed gaat het om tradities, gewoonten en 
gebruiken. Immaterieel erfgoed is de cultuur die van generatie op generatie wordt 
doorgegeven. Het verschil tussen immaterieel erfgoed en tradities is dat tradities voornamelijk 
onbewust worden doorgegeven en dat je je bij immaterieel erfgoed meer bewust bent dat het 
een waardevolle traditie is om door te geven aan volgende generaties. 

 
Immaterieel erfgoed is er altijd geweest, alleen met de ondertekening van het UNESCO 
verdrag kreeg Nederland meer oog voor de gemeenschappen die zich inzetten voor het 
behoud van immaterieel erfgoed. Een samenleving kan niet zonder tradities. Immaterieel 
erfgoed verbindt mensen (maar kan ook mensen uitsluiten) en geeft kleur aan het dagelijks 
leven. Er zijn ontzettend veel mensen betrokken bij immaterieel erfgoed. Het geeft hen 
identiteit, maar ook geborgenheid. Ook gemeenten zien steeds meer het belang van 
immaterieel erfgoed in. Zij kunnen hun gemeente op de kaart zetten en zich onderscheiden 
van andere gemeenten. Je vraagt je niet af wat materieel erfgoed toevoegt aan de 
samenleving. Waarom zouden wij wel een oude kerk willen beschermen en niet een oude 
traditie willen behouden? Het is onze band met het verleden, met waar wij vandaan komen, 
die het belangrijk maakt om te behouden. Stel je een samenleving voor zonder tradities of 
immaterieel erfgoed voor, daar zou niemand willen wonen en geen toerist naar toe willen 
gaan. 

https://inekestrouken.nl/
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Immaterieel erfgoed is er altijd geweest. Er zijn ook altijd mensen geweest die zich er voor 
inzetten. Nu het een officiële tak van erfgoed geworden is, wordt verwacht dat wij 
gemeenschappen hierin steunen. ‘Iets’ komt in aanmerking om tot immaterieel erfgoed 
erkend te worden als de gemeenschap hierom vraagt; als het levend erfgoed is (dus nu nog 
gedragen wordt door mensen); als het erfgoed is dat doorgegeven wordt van generatie op 
generatie; en als het dynamisch erfgoed is, dus zich mag aanpassen aan de tijd en 
behoeften. 

 
In een multiculturele samenleving moeten wij weten waar onze eigen tradities maar ook de 
tradities van andere medebewoners vandaan komen en welke betekenis ze hebben. Dat is 
wat ik nu doe. Inzicht geven in de betekenis en historische achtergronden van tradities c.q. 
immaterieel erfgoed. Als mens geven tradities mijn houvast en identiteit. Het verbindt mij met 
andere mensen en geeft kleur aan mijn leven. Als onderzoeker en ex-directeur van het KIEN 
doe ik onderzoek, denk mee met beleid en help erfgoedorganisaties in Brabant om 
immaterieel erfgoed te integreren in hun doelstelling. 

 

• Jet Bakels 

Jet Bakels (Phd) is antropoloog en werkt als tentoonstellingsmaker, museummanager, 
onderzoeker en publicist, waarbij zij zich toelegt op de rol en betekenis van materieel en 
immaterieel erfgoed. Haar onderzoeksterrein omvat Indonesië, Nepal, Canada, Frankrijk, 
Nederland en Bonaire. De vertaalslag van complexe verhalen naar aansprekende en 
informatieve exposities, boeken, artikelen en lezingen voor een breder publiek is haar 
specialiteit. 

 

Ze noemt dat ze bezig is met een tentoonstelling over dieren en immaterieel erfgoed. Haar 
proefschrift ging over de relatie tussen mens en dier, dat was destijds uitzonderlijk. Ze heeft 
een belangstelling voor de natuur en de dieren. In onderzoeken, tentoonstellingen en 
artikelen heeft ze dit vorm weten te geven. Het werd haar taak bij het KIEN om haar bezig te 
houden met de dieren binnen het immaterieel erfgoed. 

 
Jet Bakels, “Jet Bakels”, https://www.jetbakels.nl/. 

 

Haar antwoord: 
Immaterieel erfgoed is ontzettend belangrijk, het geeft vreugde, het werkt verbindend, het 
wortelt in de omgeving, in de samenleving. Maar het kan ook splijten. Er zijn allerlei officiële 
definities, die soms ook in een cirkel draaien. Voor mij is immaterieel erfgoed, levend erfgoed. 
Gefocust op wel een bepaald gebruik, tradities, evenement. Het zijn focusmomenten waar 
van alles om heen geweven is. Er zit kunstzinnigheid om heen, kennis, onze wens om deel 
uit te maken van een groter geheel dat boven ons uitstijgt, onze wens om met elkaar heel 
direct verbonden te zijn. Ik denk dat mensen een groot gevoel van verbondenheid en 
zingeving ervaren door dat soort momenten gestalte te geven. 

 
Immaterieel erfgoed is veel meer dan alleen een vuurtje stoken of iets zingen. Het raakt ons 
heel erg diep. Ik denk dat dit ook een van de essenties van ons mens zijn is. Dat wij dat 
samen delen en vormgeven, een gestalte aan geven. Het is natuurlijk ook oeroud. Mensen 
hebben in alle culturen, in alle tijden, hun verbondenheid en gevoel voor de wereld om hun uit 
proberen te drukken en hier vormen voor gezocht. Immaterieel erfgoed is zo’n 
uitdrukkingsvorm die heel belangrijk is. Het voegt in elke samenleving iets toe, elke groep 
mensen zoekt manieren om hun gemeenschappelijkheid, om hun identiteit maar ook hun 
visie op de wereld vorm te geven. Zij verhouden zich hier ook toe. Het geeft uiting aan onze 
creativiteit. Het doet ons uitstijgen boven ons dagelijks leven. Ik denk dat daar een diep 
verlangen naar zit. 

 

Soms worden tradities en immaterieel erfgoed weggezet alsof het een soort toneelstukje is. 
Terwijl het een hele diepe laag van vreugde, verbondenheid, creativiteit, vitaliteit en identiteit 
laat zien. 

https://www.jetbakels.nl/


48  

Specialisten uit het werkveld betreffende folkloristische tradities 
 

De vragen: 
 

Vragen over tradities: 

1. Waarom besteedt de gemeente aandacht aan allerlei folkloristische tradities zoals 
strâo-, ring- en sjeesrijden? 

2. Wat is het belang van deze folkloristische tradities? 
3. Wat is het uitgangspunt van het organiseren en opvoeren van deze folkloristische 

tradities? 
 

Vragen over het trekpaard: 
4. Is het belangrijk en/of nodig om de cultuur van het trekpaard beter te representeren? 
5. Wat zou er nodig zijn om de cultuur van het trekpaard beter te representeren? 
6. Welke vorm van erkenning en/of behoud van de cultuur van het trekpaard zou het 

meest passend zijn? 
7. Wat is voor u het meest waardevol dat mensen moeten weten over het trekpaard? 

 

• Erfgoed Zeeland – Jeanine Dekkers 

Erfgoed Zeeland is geen gemeentelijke instelling. Wij zijn een provinciale instelling die 
informatie, advies en ondersteuning biedt aan alle mensen die zich inzetten om het erfgoed in 
Zeeland te beschermen, te benutten en (be)leefbaar te maken. Daaronder vallen dus ook de 
straô, het ringrijden en sjeesjesrijden als vormen van levend (of immaterieel) erfgoed. Wij 
stimuleren, ondersteunen en coördineren projecten op het terrein van de volkscultuur in 
Zeeland en zorgen voor afstemming, samenhang en samenwerking. 

Erfgoed Zeeland, “Over Erfgoed Zeeland”, https://www.erfgoedzeeland.nl/over-ons/. 

Haar antwoord: 

Folkloristische tradities maken Zeeland levendig en kleurrijk en werpen licht op het dagelijks 
leven in het verleden. Ze zorgen voor historisch besef en betrokkenheid van brede lagen van 
de bevolking bij erfgoed (vaak zonder dat mensen weten dat dit erfgoed is). 

 
Deze tradities hebben betekenis binnen de gemeenschap waar ze worden georganiseerd en 
opgevoerd. Door de tradities van generatie op generatie door te geven, blijven die levend. 
Belangrijk is wel dat er dynamiek blijft bestaan: dat wil zeggen dat elke generatie er iets aan 
kan toevoegen of iets uit kan weglaten. 

 
Het is belangrijk om de cultuur van het trekpaard te borgen. ‘Het trekpaard’ is omgeven met 
een veelheid aan erfgoed in de vorm van onder meer sport en spel (ringrijden, sjeesjesrijden), 
sociale gebruiken (straô) en ambachtelijke vaardigheden en technieken (het werken met 
trekpaarden op het land). Het is belangrijk om de kennis daarvan te bewaren, omdat ze niet 
alleen in de huidige tijd maar ook in de toekomst relevant kan zijn. 

 
Voor veel verenigingen op het gebied van immaterieel erfgoed zijn knelpunten: financiën, het 
vinden van voldoende vrijwilligers en de overdracht aan jongere generaties. Het lijkt mij het 
meest passend als de cultuur rond het trekpaard zijn relevantie blijft behouden voor de 
eerdergenoemde terreinen: sport en spel, sociale gebruiken, ambachtelijke vaardigheden en 
technieken, óf als ze op nieuwe manieren relevant wordt in de samenleving. 

 
Kennis over de geschiedenis, hoe trekpaarden toen werden ingezet, hoe zich dat heeft 
ontwikkeld is belangrijk. Op basis daarvan kan gezocht worden naar mogelijkheden om dit 
‘levend erfgoed’ dynamisch te laten blijven en er nieuwe mogelijkheden voor te vinden in de 
toekomst. 

https://www.erfgoedzeeland.nl/over-ons/
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• Boerenbondsmuseum Gemert – Ria Peter-Konings 

Het Boerenbondsmuseum toont het leven in een Brabants dorp aan begin vorige eeuw. Het 
museum is gevestigd in en rond de geboorteboerderij van Pater van den Elsen in Gemert. In 
authentieke gebouwen, getrouwe replica’s en met voorwerpen, gereedschappen, machines 
en verhalen uit lang vervlogen tijden. 

 
Het Boerenbondsmuseum is een uniek levend openluchtmuseum. Het museum ligt aan het 
mooie buitengebied van Gemert. Een gemeente met een boeiende geschiedenis, wat onder 
meer tot uiting komt in het centrum van Gemert met een uniek kasteel en veel meer prachtige 
gebouwen. In het museum, maar ook op de omliggende tuinen, velden en akkers komt u tot 
rust en blijft u zich verbazen. 

 
Boerenbondsmuseum Gemert, “Wie zijn wij”, https://www.boerenbondsmuseum.nl/wie-zijn- 
wij. 

 
Haar antwoord: 
Waarom besteed het museum aandacht aan folkloristische tradities? Als respect en 
waardering aan al het werk dat vroeger gedaan werd; men werkte samen en hielp elkaar. 

 
De historische optocht trekt vele mensen. Zij die komen kijken geven we inzicht in hoe men 
vroeger op het Brabantse platteland woonde, leefde en werkte. We mogen niet vergeten hoe 
ons tegenwoordige leven tot stand is gekomen. Het trekpaard beter representeren is 
belangrijk omdat de paarden vroeger heel veel gedaan hebben en zelfs nu nog mondjesmaat 
actief zijn. We moeten de paarden respecteren, dat kan alleen maar door er goed voor te 
zorgen en er regelmatig mee te werken. 

 
Het belangrijkste wat mensen moeten weten over het trekpaard is dat de trekpaarden veel 
hebben betekend voor de mens. Zij verdienen meer aandacht. 

https://www.boerenbondsmuseum.nl/wie-zijn-wij
https://www.boerenbondsmuseum.nl/wie-zijn-wij
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Betrokken erfgoedgemeenschap betreffende de cultuur van het Nederlands trekpaard. 
 

De vragen: 
 

1. Zijn trekpaarden zelf en de kennis over trekpaarden belangrijk voor de Nederlandse 

samenleving? 
2. Is het belangrijk en/of nodig om de cultuur van het Nederlands trekpaard beter te 

representeren? 
3. Wat zou er nodig zijn om de cultuur van het Nederlands trekpaard beter te 

representeren? 
 

Uitleg: 
Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, 
voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden 
die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm 
van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van 
generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit. Het 
internationale Unesco Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed uit 2003 
heeft als doelen om deze vormen van erfgoed te beschermen, het bewustzijn van het 
belang van immaterieel erfgoed te vergroten en om een internationaal platform te 
creëren voor onderlinge samenwerking. Net als bij werelderfgoed hoort ook bij 
immaterieel erfgoed een internationale Unesco lijst: de Internationale 
Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid. Doelstelling van 
deze lijst is het tonen van de enorme diversiteit aan immaterieel erfgoed in de wereld. 
Daarbij hoeft een immaterieel erfgoed niet precies hetzelfde te blijven, maar mag 
mettertijd nieuwe vormen aannemen. Een belangrijk verschil met erfgoed op de 
Werelderfgoedlijst is dat erfgoed op de Representatieve Lijst niet uniek of van 
wereldbetekenis hoeft te zijn. 

 
4. Wat is uw visie wat betreft immaterieel erfgoed? 

 

Uitleg: 
Het uitgangspunt bij behoud van erfgoed is het meenemen van erfgoed uit het 
verleden naar het heden en bewaren voor de toekomst. Zorgen dat erfgoed niet in 
verval of vergetelheid raakt. 

 
5. Wat is uw visie wat betreft erkenning en/of behoud van de cultuur van het Nederlands 

trekpaard (cultuur = de geschiedenis en praktijk van het dier) in Nederland? 
6. Is een officiële erkenning in de vorm van benoeming tot immaterieel erfgoed nodig 

voor de cultuur van het Nederlands trekpaard? 
7. Welke vorm van erkenning en/of behoud van de cultuur van het Nederlands 

trekpaard zou het meest passend zijn? 
8. Wat is de aanleiding van het starten van uw organisatie/stichting/bedrijf geweest met 

als (hoofd)thema het Nederlands trekpaard? 
9. Wat is de missie van uw organisatie/stichting/bedrijf? 
10. Wat is het uitgangspunt van uw organisatie/stichting/bedrijf? 
11. Waarom is het belangrijk dat uw organisatie/stichting/bedrijf bestaat? 
12. Wat is voor u het meest waardevol dat mensen moeten weten over het Nederlands 

trekpaard? 
13. Wat maakt het Nederlands trekpaard waardevol voor u? 
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• Ton van der Weerden 

Ton van der Weerden is trekpaardenliefhebber, paardenschilder en auteur. Hij heeft een 
grote liefde voor het trekpaard en zet zich in allerlei mogelijke manieren in om het paard te 
promoten. In een interview met Harrie van Horik afgelopen april, laat Ton zijn 
werkzaamheden zien en vertelt hij over zijn passie. 

 
Ton van der Weerden, “Home”, https://www.tonvanderweerden.nl/. 

 
Harrie van Horik, “Ploegen met trekpaard van Ton van der Weerden” (versie 19 april 2020), 
https://siris.nl/artikel/150337463/ploegen-met-trekpaard-van-ton-van-der-weerden. 

 
 

Zijn antwoord: 
Al heel veel jaren ben ik op allerlei manieren bezig om te laten zien hoe mooi deze paarden 
zijn. Fotograferen, schilderen, lezingen geven, verzamelen van boeken en andere materialen 
over de historie van de paarden, het vastleggen van pedigree (grote database met 25.000 
paarden). Dit heeft in 2007 geresulteerd in het maken van het boek ‘Het trekpaard’. Een van 
de doelstellingen: het moet in ieder geval heel erg mooi worden! 

 
De trekpaarden hebben in Nederland een hele grote bijdrage geleverd aan de economische 
ontwikkeling van de landbouw in de vorige eeuw. De glorietijd lag van ongeveer na de Eerste 
Wereldoorlog tot in de jaren 70. De generatie die deze glorietijd heeft meegemaakt zijn we 
langzaam aan het verliezen. De kennis van hoe er gewerkt werd is bij de huidige generatie 
langzaam aan het verdwijnen en daarom moet het op allerlei manier worden vastgelegd 
zodat het behouden blijft voor de toekomst. 

 
Op dit moment is het heel belangrijk om de cultuur van het Nederlands trekpaard beter te 
representeren. Het trekpaard heeft het moeilijk en ik zou willen zeggen dat het ras met 
uitsterven bedreigd wordt. Het aantal veulens dat elk seizoen wordt geboren loopt de laatste 
jaren erg terug. We naderen de grens dat als dat nog harder daalt er een situatie ontstaat 
waarin het amper mogelijk zal zijn om het ras in stand te houden. Minder paarden betekent 
dat er minder mensen zijn die deze paarden gebruiken. We moeten hoe dan ook en op 
allerlei mogelijke manieren aan iedereen laten zien hoe mooi dit ras. We moeten er mee 
blijven werken, we moeten ze blijven tonen aan welk publiek dan ook. 

 
Er is veel aandacht voor dood cultureel erfgoed, architectuur, kunst, etc. Voor immaterieel 
erfgoed zou dezelfde aandacht moeten komen. Er zijn agrarische- en streekmusea overal in 
het land maar iets wat ‘leeft’ tref je daar maar zelden. Foto’s, films, oude werktuigen zijn 
makkelijk te exposeren in een oude museumboerderij maar alles is dood. Maar juist dat 
levende moeten we laten zien. Hier zijn mensen voor nodig en mensen kosten geld en dat is 
er vaak niet. Geld is onherroepelijk nodig om het trekpaard en het gebruik daarvan te 
bewaren voor de toekomst. 

 
Een officiële erkenning tot immaterieel erfgoed is zeker nodig! Je hebt instanties nodig zoals 
provincie, ministerie en rijk. In België, Vlaams Brabant, ontvangen de fokkers van veulens al 
jaren een geboortepremie voor elk veulen dat in die provincie wordt geboren. Het ras en de 
kennis bij de trekpaardenmensen mag niet verloren gaan. Het fantastische karakter van het 
trekpaard wat er door de boeren in meer dan 100 jaar selectie en keuringen in gefokt is 
evenmin. Het blijven promoten van dit imposante levend cultureel erfgoed is nodig! 

https://www.tonvanderweerden.nl/
https://siris.nl/artikel/150337463/ploegen-met-trekpaard-van-ton-van-der-weerden
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• Stichting ‘Het Werkend Trekpaard Zeeland’ – Secretaris Piet Hannewijk 
Stichting ‘Het Werkend Trekpaard’ Zeeland, “De Stichting heeft ten doel”, 
http://www.trekpaarden.nl/over-ons. 

 

Zijn antwoord: 
Het Zeeuwse landleven van voor de Tweede Wereldoorlog was geheel afhankelijk van en 
aangewezen op het trekpaard. In Zeeland waren er toen wel 18.000 trekpaarden. Onze 
stichting beoogt de cultuurhistorische waarde van het trekpaard en de vaardigheden om met 
trekpaarden het land te bewerken als ‘levend cultureel erfgoed’ in stand te houden voor het 
nageslacht. 

 
Het representeren van het trekpaard is weliswaar belangrijk en nodig, maar het gaat onze 
stichting er vooral om dat het uit cultuurhistorisch oogpunt waardevol is om de functie van het 
trekpaard in het Zeeuwse landleven en de vaardigheden om daarmee het land te bewerken in 
ere te houden. Gemotiveerde, betrokken (nieuwe) bestuursleden en (jonge) gemotiveerde 
trekpaardenhouders zijn nodig om het trekpaard beter te representeren. 

 
Officieel erkennen tot immaterieel erfgoed is niet nodig. Wij zijn voldoende erkend door 
provincie en Stichting Erfgoed Zeeland als een van de cultuurhistorische organisaties in 
Zeeland. 

 

Het verlenen van een jaarlijkse instandhoudingsubsidie of evenementensubsidie van de 
provinciale overheid, toekenning van waarderingssubsidies van gemeenten waar we 
activiteiten met de trekpaarden uitvoeren, werven van meerdere donateurs tot ondersteuning 
van onze doelstelling en ondersteuning van onze activiteiten door de toeristisch-recreatieve 
infrastructuur in Zeeland, zou als erkenning het meest passend zijn. 

 
Men mag de spilfunctie die het trekpaard vervulde in het Zeeuwse landleven tot aan de 
Tweede Wereldoorlog, hoe het bewerken van het land met trekpaarden in zijn werk ging en 
welke voertuigen, werktuigen en gereedschappen hierbij gebruikt werden, niet vergeten. 

 
De Stichting heeft ten doel: 

• Het in stand houden van het werkende trekpaard als een natuurlijke krachtbron in de 
landbouw, en dit op één of meer daartoe nog oorspronkelijk ingerichte 
landbouwbedrijven. Verder het in stand houden van het werken met trekpaarden als 
een levend cultuurhistorisch monument (behoudsfunctie). 

 

• Het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorische waarde van trekpaarden in 
de landbouw en het overdragen van kennis en vaardigheden die samenhangen met 
het aanwenden van trekpaarden voor landbouwkundige doeleinden. Dit laatste wordt 
gezien als een educatieve functie, ook in het kader van ontwikkelingssamenwerking. 

 

• Het geven van voorlichting en informatie verstrekken over het werkend trekpaard. 
 

• Het verwerven en in stand houden van werktuigen en voertuigen en het restaureren 
van voertuigen welke een cultuurhistorische waarde hebben. 

 

Onze positie in de provinciale culturele infrastructuur is tweeledig: 1. Instandhouding van 
cultuurhistorisch erfgoed. 2. Educatieve waarde t.o.v. onderwijs, recreatie, ontspanning en 
een verbreding van de diversiteit van het culturele aanbod in Zeeland. 

 
De activiteiten van de Stichting zijn normaliter als volgt: 

In de maand april van elk jaar is er op een zaterdag open dag bij alle trekpaardhouders. 
Iedere geïnteresseerde kan dan kennis nemen van de voorjaarsactiviteiten op de 
landbouwbedrijven. Ook bewerken we twee stukken grond, een perceel in Oostkapelle en 
een perceel in de Zwaakse Weel (Natuurmonumenten), waarop we elk jaar een ander gewas 
telen. Tijdens de open dagen zijn daar ook altijd een 5-tal trekpaardhouders aan het werk. 

http://www.trekpaarden.nl/over-ons
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De tweede dinsdag van augustus is er een oogstdemonstratie in Zeeland. Demonstratie van 
hoe een tarweoogst anno 1900 werd binnengehaald, ook het ploegen, eggen, dorsen, 
paarden van nieuwe hoefijzers voorzien enz. worden dan getoond. Ongeveer 1.500 
bezoekers zijn op zo'n dag getuige van deze werkzaamheden. 

 
Verder is er in de maand oktober wederom een open dag bij alle trekpaardhouders in 
Zeeland. Dan zijn de trekpaardhouders op het land om alle belangstellenden de najaars- 
werkzaamheden te tonen. Ook op de percelen in Oostkapelle en de Zwaakse Weel zijn dan 
trekpaardhouders actief. 

 
Elk najaar organiseert het bestuur een vrijwilligersdag voor de aangesloten trekpaardhouders 
en hun helpers. Eind november is er jaarlijks de zogenaamde 'donateursavond'. Tijdens deze 
avond die voornamelijk voor sponsors en donateurs wordt gehouden, geeft de Stichting 
openheid van zaken over activiteiten van de Stichting, is er een lezing, film of voordracht over 
het werk in en om de boerderij. 

 
Verder bezoeken we met de promotiewagen van onze Stichting verschillende folkloristische 
dagen en paardenevenementen. De Stichting heeft ongeveer 400 donateurs. Wij bereiken 
met onze activiteiten een breed publiek en daarom denken wij dat we een waardevolle 
bijdrage leveren aan de cultuuruitingen in de provincie Zeeland. 
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• Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) – Onderzoeker Nonja Remijn 

Na de Tweede Wereldoorlog ondergingen de landbouwhuisdieren in Nederland onder het 
motto ‘nooit meer honger’ een sterke selectie op de productie van melk, vlees of eieren. 
Daardoor verdween er in korte tijd veel van ons levend erfgoed. Grote fokkerijorganisaties 
bepaalden de inzet van varkens- en kippenrassen. Daarnaast verdreef het gebruik van 
kunstmest de schapen van de hei en hield de trekker het paard op stal. 

 

De oprichting van SZH 
De verontrusting onder een aantal wetenschappers over deze ontwikkeling leidde in 1976 tot 
de oprichting van de SZH. De SZH kreeg als missie: ‘het in stand houden van de oude 
rassen’ en deze is door de jaren heen onveranderd gebleven. Ook het belang dat werd 
gehecht aan het behoud van de rassen bleef onverminderd groot. 

 

Om per diersoort en ras de juiste beslissingen te kunnen nemen, heeft de SZH na de 
oprichting een totale inventarisatie gemaakt van alle oorspronkelijke en bedreigde 
Nederlandse landbouwhuisdierrassen. Op basis van dit rapport werd er eerst aan de meest 
kritieke rassen ondersteuning geboden. 

Stichting Zeldzame Huisdierrassen, “Historie”, https://szh.nl/over-szh/historie/. 

Haar antwoord: 
Trekpaarden hebben een grote rol gespeeld in de Nederlandse landbouwgeschiedenis en 
horen bij onze cultuur, bij onze identiteit zou je kunnen zeggen. Bovendien zijn het bijzondere 
dieren, die vroeger maar ook nu nog van waarde kunnen zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de inzet 
van trekpaarden in de biologische landbouw of in de zorg. ‘Onbekend maakt onbemind’ is 
een uitspraak die hierbij past. We merken dat als je mensen vertelt over hoe bijzonder het 
trekpaard is, als dier, en ook bijvoorbeeld voor Nederland, dan krijgt het trekpaard meer 
waardering. Promotie helpt. Ik denk dat het voor het trekpaard erg goed is om men meer 
bewust te maken van de rijke historie. 

 
Immaterieel erfgoed is net zo belangrijk als materieel erfgoed. Het laat zien wie we zijn, welke 
geschiedenis we hebben, wat we belangrijk vinden. Net als gebouwen horen dieren of 
ambachten hier ook bij. Erfgoed hoort niet alleen in een museum thuis, maar in geval van de 
zeldzame huisdierrassen kunnen zij ook nu nog heel goed ingezet worden. Immaterieel 
erfgoed moet je koesteren, omarmen, beschermen en van genieten. Je mag er trots op zijn, 
dat doen we soms nog te weinig in Nederland. 

 
Evenementen doen het heel goed, mensen moeten de paarden kunnen zien, voelen, ruiken 
en aaien. Maar ook promotie als je de paarden aan het werk ziet helpt. Promotie moet gericht 
zijn op het laten zien van de kwaliteit die het trekpaard uniek maakt. Het kan helpen om het 
dier tot immaterieel erfgoed te erkennen maar dan zijn we er nog niet. Wat het trekpaard 
nodig heeft is liefhebbers die het paard willen gaan houden en het liefst nog actief inzetten of 
mee fokken. 

 
De Nederlandse bevolking mag nog wel wat trotser zijn op het Nederlands trekpaard. 
Toekomst van het trekpaard is het meest gebaat bij enthousiaste en goede houders, die een 
ambassadeur kunnen zijn en de rest van de maatschappij laten zien dat trekpaarden het 
behouden waard zijn. Het trekpaard is het (be)houden waard. 

https://szh.nl/over-szh/historie/
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• Paard aan ’t Werk – Eigenaar Ron le Poole 

Wat als liefhebberij begon is uitgegroeid tot de professionele organisatie Paard aan ’t Werk. 
Al ruim tien jaar is de organisatie werkzaam voor overheden en particulieren. Paard aan 't 
Werk is u graag van dienst met de professionele inzet van paardenkracht in heel Nederland, 
bij bos- en natuurbeheer of werkzaamheden in stedelijk gebied en openbaar groen. Het 
werken met paarden is duurzaam, effectief en economisch verantwoord. Het is dus zeker 
geen folkloristische liefhebberij die alleen om nostalgische redenen in stand gehouden zou 
moet worden! 

 
Wij geloven in de vele mogelijkheden die paardenkracht, juist ook in de huidige tijd, ons kan 
bieden bij de professionele uitvoering van een breed scala aan werkzaamheden. In bos- en 
natuurbeheer is hét grote voordeel van paardenkracht de ecologisch verantwoorde werkwijze 
waarbij bodem, flora en fauna in een bestand of natuurgebied gespaard worden. Paarden 
worden ook succesvol ingezet bij het beheer van openbaar groen, voor het onderhoud van 
ruiterpaden, het maaien van natuurweides en gazons en voor het vervoer van groenafval in 
parken. 

Paard aan ’t Werk, “Over paard aan ’t Werk”, http://www.paardaanhetwerk.nl/over-ons/. 

Zijn antwoord: 
Tot aan de Industriële Revolutie en zelfs tot na de Tweede Wereldoorlog is 
Nederland gebouwd op de rug van het trekpaard. Boeren die hun steeds groter wordende 
percelen alleen konden bewerken doordat zij konden rekenen op de krachtbron die het 
trekpaard hen bood. Zoals een openluchtmuseum in Arnhem of een Archeon in Alphen de 
historie van Nederland goed weet te vatten, blijft het belangrijk om te laten zien welke rol het 
paard hierin heeft vervuld. Denk daarbij ook aan het gebruik van het paard in de dijkenbouw 
en zelfs toen de Industriële Revolutie zijn intrede deed heeft het paard nog lange tijd een rol 
gespeeld, bijvoorbeeld bij de trekvaarten die de vaste transportverbindingen voor het 
transport van goederen tussen de steden vormde. 

 
Het paard heeft Nederland mede gevormd tot het vruchtbare, welvarende land dat het nu is. 
Het meest passend als erkenning is een financiële tegemoetkoming zodat we de diversiteit 
van paarden onder de aandacht kunnen blijven brengen en op heel veel plaatsen in 
Nederland zichtbaar kunnen zijn. Of dit het nu gebruik van de paardenbrug of de rollenpalen 
in Schipluiden, het slepen van bomen uit de stadsparken in Den Haag, of gebruik van de 
Mallejan op een landgoedfair betreft, we moeten gezien worden. Ik ben van mening dat een 
officiële erkenning tot immaterieel erfgoed op zijn plaats is. De rol die het paard vervuld heeft 
is van zo’n grote omvang geweest dat dit nimmer vergeten mag worden. Zonder paarden zou 
Nederland er nu heel anders uitzien. 

 
Dit bedrijf streeft ernaar uit te groeien tot een financieel gezonde, professionele organisatie 
die jaarrond de diversiteit van werkpaarden laat zien. Waar in het najaar en de winter de 
focus op bosbouw en heide-onderhoud ligt, verschuift dit in het voorjaar en de zomer naar de 
trekschuit en onderhoud van openbaar groen. Wij willen het paard op een positieve, 
diervriendelijke manier in de schijnwerpers zetten en laten zien dat deze krachtbron uit het 
verleden meer dan ooit toekomst heeft. 

 
Wij zagen en zien steeds meer perspectieven voor het paard als duurzame krachtbron, met 
name in het hedendaagse openbare groen en in de bosbouw. Omdat het paard voordelen 
biedt in vergelijk met machines: 

 

• Geen gebruik van fossiele brandstof; 

• Geringe CO-2 uitstoot; 

• Geringe bodemverdichting in de bosbouw; 

• Geen beschadiging aan kwetsbare vegetatie; 

• Geen beschadiging van archeologisch waardevolle terreinen; 

• Kleinschalige objecten waar machines niet kunnen komen, kunnen nu toch geoogst 
worden; 

http://www.paardaanhetwerk.nl/over-ons/
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• Het verwijderen van dennenopslag op de heide, waar, mede door de 
grootschaligheid en daarmee gepaard gaande stikstofdepositie, het paard een rol kan 
spelen om dit cultuurlandschap weer te herstellen; 

• De mogelijkheid om selectief bosbeheer toe te passen waardoor vele bomen 
gespaard kunnen blijven. 

 

Zonder geschiedenis geen toekomst; in een tijd van social-media en computergames 
vergeten we al snel hoe we hier ook alweer gekomen zijn. De tegenwoordige jeugd die zich 
verbaast over een kippenveer in de eier-doos omdat ze niet beseffen dat deze, ook nu nog, 
door kippen gelegd worden. De veelzijdigheid van het paard en zijn gebruiksmogelijkheden 
laten zien dat het niet altijd grote tractoren, graafmachines en megastallen geweest zijn, maar 
dat we onze voorouders en hun trouwe metgezel het paard dankbaar mogen zijn. 
De veelzijdigheid en de werklust van deze paarden maken het trekpaard waardevol. De 
interactie met deze dieren die, als je de juiste relatie opbouwt, graag hun kracht aan ons ter 
beschikking willen stellen is even waardevol. 
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• Trekpaardencoach – Sven den Boer 

Naast diverse management- en directiefuncties, begeleidt en coacht Sven den Boer al 20 
jaar mensen met verschillende vragen, achtergronden en dillema's. 

Trekpaardencoaching, “Uw coach”, https://www.trekpaardencoaching.nl/Uw-coach/. 

Zijn antwoord: 
Trekpaarden kan je beter representeren door ze gewoon weer in te zetten waar ze voor zijn: 
rijpaard, bomen slepen en natuurlijk coaching/spiegelen. Je kunt ze beter representeren door 
dingen met de paarden te doen, dus de paarden weer in te zetten. Denk hierbij aan de 
voordelen die dit meebrengt in kader van de stikstofdiscussie. 

 
Wij bieden ‘Rust en Reflectie’ op je functioneren als mens, steeds met de vraag: vanuit welke 

drijfveren u uw werk en leven inricht en hoe u zich hierbij voelt. Als je ‘Rust’ vindt, heb je ook 
meteen ‘Ruimte’ om eens rustig na te denken en keuzes te maken. Mijn trekpaarden: Max, 
Tittus, Mac en Mighty zijn hele waardevolle therapeuten. Mensen hebben er baat bij. 

 
Paarden zijn kuddedieren en zijn in essentie vluchtdieren. Kuddedieren hebben elkaar nodig 
om te kunnen overleven, ieder dier heeft zijn plek in de groep en kan zich daardoor veilig 
voelen. Het gaat daarbij om plaats, volgorde, binding en ordening. Het paard is meester in het 
aanvoelen van verborgen emoties en daardoor kent het feilloos zijn plek. Een paardenkudde 
zou je kunnen vergelijken met families, scholen, teams en organisaties. Onze trekpaarden 
zijn koudbloeden en daarmee de meest rustige paarden die ik ken. Dus als je niets hebt met 
paarden of wellicht een beetje bang bent: koudbloeden staan bekend om hun rust. 

 
Het trekpaard is groot, sterk, maar nooit oordelend. 

 

• Minicamping De Dankbare 

Welkom bij ons op De Dankbare. Ben je op zoek naar een gezellige camping aan de 
Walcherse kust of heb je altijd al eens te paard met de zilte wind in je gezicht over het strand 
willen rijden? Dan ben je bij ons op het juiste adres. Wij zijn een boerderij, mini-camping en 
kleinschalige manege gelegen op een rustige locatie op het platteland tussen de badplaats 
Domburg en Oostkapelle. Op ongeveer één kilometer van het strand en het bos van 
Westhove. 

De Dankbare, “Welkom”, https://www.dedankbare.nl/. 

Het antwoord: 

Trekpaarden zijn belangrijk voor de samenleving, als we niet oppassen verdwijnen ze 
helemaal. Veel mensen begrijpen niet hoeveel de paarden hebben betekend voor de 
Nederlandse economie en landbouw. Om de cultuur beter te representeren zou het 
digitaliseren van fotomateriaal goed zijn, net als subsidie vanuit de overheid. Maar ik ben 
zeker een voorstander van het officieel erkennen van de cultuur van het trekpaard tot 
immaterieel erfgoed. 

 
De aanleiding om een bedrijf te starten waar het trekpaard een onderdeel van is, is veel liefde 
en respect voor de dieren. Wij willen de paarden behouden voor de volgende generaties. 
Proberen om ze economisch mee te laten tellen, zodat ze geld opbrengen. Het trekpaard is 
een alleskunner, heeft een rustig karakter en een enorme werklust. Het paard moet mee 
blijven tellen in Nederland. 

https://www.trekpaardencoaching.nl/Uw-coach/
https://www.dedankbare.nl/
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• Paard & Boog – Arno Hendriks 

Wij, José en Arno, hebben elkaar leren kennen bij de trainingen van de Horsebackarchers of 
Holland in Rijpwetering. Arno had al langer de droom om ooit lessen te geven in 
boogschieten te paard en was zijn weiland hier stukje bij beetje voor aan het inrichten. Door 
José, in het bezit van een instructeursdiploma, raakte dit in een stroomversnelling en 
inmiddels zijn we al heel wat jaren verder! 

Paard en Boog, “Over ons”, https://www.paardenboog.nl/over-ons/. 

Zijn antwoord: 
Vergeleken met andere landen leven termen als 'identiteit' en 'ons volk' en 'onze 
geschiedenis' hier nauwelijks. Persoonlijk vond ik het altijd een beetje eng als mensen het 
over dat soort dingen hadden. Naar mijn idee is het meer iets voor neonazi's en fascisten om 
het over dat soort dingen te hebben. Pas in Hongarije ontdekte ik dat mensen trots kunnen 
zijn op hun land en geschiedenis zonder dat ze meteen een eng figuur hoeven te zijn. 

 
Dus met dat in het achterhoofd: trekpaarden zijn deel van onze geschiedenis. Als volk 
moeten we weten waar we vandaan komen en hoe we daar zijn gekomen. Een trekpaard lijkt 
economisch misschien geen nut meer te hebben nu we tractoren en andere grote machines 
hebben, maar we moeten ons realiseren dat die machines er niet altijd geweest zijn en dat 
onze voorouders toen ook hun eten moesten verbouwen. Belangrijker nog, maar voor veel 
mensen niet geloofwaardig: in deze tijd is meer dan ooit duidelijk dat de wijze waarop we 
onze samenleving hebben ingericht op de lange termijn niet vol te houden is. Het kan nog 
honderden jaren duren, maar vroeg of laat zullen we terugkeren naar een kleinschaligere en 
meer duurzame maatschappij, waarbij juist oude kennis weer goed van pas kan komen. Dit 
betekent niet dat alles weer zoals vroeger moet worden. Heksenverbrandingen lijken me 
geen goed idee en wc-papier is wel handig om te hebben, maar ik denk dat het ideaal een 
maatschappij is waarbij moderne kennis wordt ingezet voor kleinschalige teelt. 

 
Het werk dat nu gedaan wordt met trekpaarden wordt veelal door oude koppige boeren 
gedaan op oogstfeesten. Wat ik een probleem vindt, is dat het vaak 'traditioneel' moet. Er zijn 
nog zat mensen die er heilig van overtuigd zijn dat een staart geknot dient te worden 'want 
vroeger deden ze dat ook'. Zelf ben ik ook voorstander van bitloos rijden en dat zal je daar 
helemaal niet zien. Dus wat mij betreft kan dat beter. Je kunt de oude cultuur van toen laten 
zien met de moderne inzichten van nu. Ook als een paard een staart heeft en met een bitloos 
hoofdstel een ploeg trekt, zullen mensen zien dat het trekpaard een belangrijke rol heeft 
gespeeld (en wellicht weer kan gaan spelen) in onze cultuur. 

 
De oude koppige boeren blijven nodig, want anders doet niemand het. Maar het zou helpen 
als zij meer open staan voor nieuwe ontwikkelingen en zich meer afvragen hoe het 
vriendelijker kan. De waarde zie je pas als het er niet meer is. Zonder immaterieel erfgoed 
ben je als volk eigenlijk dement. Je weet niet waar je vandaan komt en waar je als volk voor 
staat. 

 
Ons hoofdthema is boogschieten te paard, in Nederland is dat geen immaterieel erfgoed, 
maar in andere landen wel. Ons doel is vooral mensen deze sport bij te brengen en hen mee 
te laten genieten van alles dat erbij komt kijken. 

https://www.paardenboog.nl/over-ons/
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• Stichting Trekpaard en Recreatie – Power Horse Competition – Coördinator Andrie 
de Buck 

Wij organiseren schitterende trekpaardwedstrijden met meerdere Europese trekpaardrassen. 
De indoor wedstrijden bestaan uit vier wedstrijden en de outdoor wedstrijden bestaan uit zes 
wedstrijden, in Nederland en België. Er wordt zowel onder het zadel, als aangespannen 
gereden. De wedstrijden bestaan uit dressuur, marathon, hindernissen, trekpaardproeven en 
behendigheidsonderdelen. 

Power Horse Competition, “Home”, www.powerhorsecompetition.nl. 

Zijn antwoord: 
Het trekpaard heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd in het verleden bij het gebruik in 
de landbouw, maar ook in industrie en vervoer. De trekkracht en het kalme karakter hebben 
hier zeker aan bijgedragen. Dat de tijd van de mechanisatie in de jaren 60 een grote vlucht 
nam, heeft uiteraard het trekpaard als trek-/gebruiksobject als zodanig overbodig gemaakt. 

 
Het trekpaard werd vanaf toen alleen door fokkers vanuit een gevoel van vroegere tijden 
gehouden; vanuit een hobby en de gedachte om steeds meer kwaliteitsverbetering in type en 
gezondheid te bewerkstelligen. Ze werden in vrij groten getale gehouden door fokkers met 
een landbouwachtergrond omdat die families op hun bedrijf nog wel voldoende ruimte 
hadden en hebben voor extra trekpaarden voor fokkerij en exterieurkeuringen. Ook de kennis 
van ouderen op jeugdigen ging steeds door. 

 
Bijkomend feit is dat een trekpaard een gemakkelijk te houden dier is dat gemakkelijk 
overwintert en in de zomer gemakkelijk gehouden kan worden in het weiland. Een 
eenvoudige verzorging is voldoende, zonder grote kosten te hoeven maken met stallen en 
dergelijke. Echter het blijkt dat steeds meer mensen recreatief dingen met het paard willen 
doen. Denk maar aan ringsteken in Zeeland, het Straô rijden op Schouwen-Duiveland, de 
optochten met trekpaarden in Noord-Brabant, de ploegwedstrijden in het gehele land en 
recreatief toertochten maken in zowel Nederland als buitenland. Vandaar dat er ook steeds 
meer trekpaarden worden geëxporteerd naar andere werelddelen. 

 

Algemeen immaterieel Erfgoed is mogelijk een juiste input, ook voor de toekomst. In de 
laatste jaren van de vorige eeuw kregen wij als gebruikers, fokkers, hengstenhouders en 
liefhebbers steeds meer het idee dat we de trekpaardfokkerij een langere houdbaarheid 
wilden geven met een doel. Wij konden het niet laten om een groep mensen te motiveren om 
iets meer te gaan ontwikkelen dan alleen keuringen en fokkerij. Vandaar dat we tot de 
oprichting zijn gekomen van de STER (stichting trekpaard en recreatie). 

 
Het doel van STER: 
A: Het levend houden en vergroten van de belangstelling voor het trekpaard door aandacht te 
geven aan alle bestaande en nieuwe vormen van recreatief en traditioneel gebruik; 
B: Het bezighouden met de opleiding en vorming van menners voor trekpaarden; 
C: Het verrichten van alle verdere handelingen die in de ruimste zin verband houden met, of 
bevorderlijk kunnen zijn voor de omgang met trekpaarden. 

 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen of het zelf 
organiseren van evenementen en shows waarin het trekpaard een hoofd- dan wel bijrol 
vervult. Het werkterrein van de stichting beslaat indien nodig Europa (Nederland/België 
/Duitsland). De werkorganisatie is PHC (Power Horse Competition). Het bestuur van STER 
en PHC is dezelfde samenstelling. Wij bestaan dit jaar 20 jaar. 

http://www/
http://powerhorsecompetition.nl/


60  

Uitkomsten uitgedrukt in percentages uitgewerkt in tabellen uit de enquête “De cultuur van 
het Nederlands trekpaard”, afgenomen bij dezelfde betrokken erfgoedgemeenschap door B. 
Silvertant op 15 april 2020 te ’s-Hertogenbosch. 

 
Google Formulieren, “Cultuur van het Nederlands trekpaard“ (versie 15 april), 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPPVQSXfAinlZlUqQMBz_bieOgB_Vt4Mlqrj6mu 
5MWdPpxtw/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPPVQSXfAinlZlUqQMBz_bieOgB_Vt4Mlqrj6mu5MWdPpxtw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPPVQSXfAinlZlUqQMBz_bieOgB_Vt4Mlqrj6mu5MWdPpxtw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Specifieke percentagegrafieken van de cijfers uit hoofdstuk III. 
 

A) “Zijn trekpaarden zelf en de kennis over trekpaarden van belang voor de Nederlandse 
samenleving?” 

 
 

 

 
 

 
B) “Is het nodig om de cultuur (=geschiedenis en praktijk) van het trekpaard beter te 
representeren?” 

 
 

 

 
 
 

C) “Zou de cultuur van het Nederlands Trekpaard officieel erkend moeten worden tot 
Nederlands Immaterieel Erfgoed?” 
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