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Dertig jaar Vereniging
Het Groninger Paard
De Vereniging Het Groninger Paard werd 27 februari 1982 opgericht.
Een heuglijk feit, vooral als we bedenken dat enkele jaren daarvoor
het Groninger paard ten dode was opgeschreven. Het is te danken aan
twee bestuursleden van het eerste dagelijks bestuur van de Stichting
Zeldzame Huisdierrassen én aan de burgemeester van de Groningse
gemeente Leek dat de oprichting van het stamboek en daarmee het
behoud van het zeldzame Groninger Paard een feit werden.
Eén van de eerste wapenfeiten na de
oprichting van de SZH was een inventarisatie van alle huisdierrassen in Nederland.
Uit deze inventarisatie in 1978 kon gecon-

cludeerd worden dat het Groninger paard
geen bestaansrecht meer had; er werden
slechts enkele merries en geen hengst
gevonden.

Tegelijkertijd hoorde de burgemeester van
het Groningse Leek, Theo Zwart, van het
bestaan van de weliswaar inmiddels afgekeurde zestienjarige Groninger hengst
Baldewijn. Deze hengst liep in het NoordDrentse gehucht Een en stond op de
nominatie om naar het slachthuis te worden afgevoerd. De ooit bij het toenmalige
Noord-Nederlandse Warmbloed Paardenstamboek (NWP) goedgekeurde hengst
Baldewijn was de dupe geworden van een
kentering in de fokkerij, waarbij men zich
nog uitsluitend op de sportpaardenfokkerij richtte. Deze ontwikkeling trof niet
alleen Baldewijn, maar de gehele fokkerij
van de veelzijdige Groninger en Gelderse
paarden.
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Baldewijn: oervader van het Groninger ras

Op voorspraak van Theo Zwart werd Baldewijn door de bestuursleden van de SZH
en tevens oprichters van het eerste uur
Anneke Clason en Sytse Bottema gekocht
voor 4000 gulden. De hengst werd gestald
op de kinderboerderij die deel uitmaakte
van het jeugdpark Nienoord in Leek. In die
tijd was Nienoord juist bezig met de integratie van zeldzame landbouwhuisdieren
onder begeleiding van een ‘beheerscommissie’, waarin ook Clason en Bottema
zitting hadden.
Samen met nog een aantal liefhebbers
gingen zij naarstig op zoek naar dekrijpe
Groninger merries en vonden er een kleine twintig. Spelbreker was nog even de
‘Paardenwet 1939’, die fokkers verbood te
dekken bij een niet-goedgekeurde hengst.
De liefhebbers wisten echter een ontheffing voor Baldewijn bij Van der Stee, de
toenmalige minister van Landbouw, te
regelen.

Enthousiaste vrijwilligers
Met de rijksgoedgekeurde dekhengst Baldewijn en twintig merries werd dertig jaar
geleden de Vereniging Het Groninger
Paard een feit. In 1985 werd bij koninklijk
besluit de vereniging erkend als stamboek

volgens de ‘Paardenwet 1939’ en met een
honderdtal merries en enkele importhengsten uit Duitsland en Denemarken en
mannelijke nafok van Baldewijn kon een
gezonde Groningse populatie opgebouwd
worden.
En niet zonder succes, want bij de Vereniging Het Groninger Paard zijn momenteel
ongeveer 700 merries en ruim twintig dekhengsten ingeschreven en worden er jaarlijks zo’n vijftig Groninger veulens geboren. Een fokkerij die niet geruisloos voorbij
gaat aan de liefhebber van zeldzame huisdieren. Dit is vooral te danken aan de
tomeloze, zeer enthousiaste inzet van
leden van de Vereniging Het Groninger
Paard. Er gaat geen evenement voorbij of
de sfeervolle stand van de vereniging,
bemand met enthousiaste vrijwilligers en
opgeluisterd door enkele rastypische
paarden, wordt ingezet om bezoekers te
informeren.

Veelzijdige paarden
Onlangs werd op de bekende paardenbeurs ‘Paard & Koets’ de stand van de Vereniging Het Groninger Paard voor het
tweede opeenvolgende jaar uitgeroepen
tot mooiste stand van de show.
Ook op evenementen van de SZH zijn de
Groninger paarden in al hun veelzijdigheid steeds aanwezig; we zagen de afgelopen jaren allerlei aanspanningen, dressuur- en springdemonstraties en ludieke
shows, vol enthousiasme uitgevoerd door
leden van de jubilerende vereniging.
Met de toenemende vraag naar veelzijdig
in te zetten betrouwbare paarden is er
toekomst voor het Groninger paard en de
dertig jaar jonge vereniging zal daar zeker
haar steentje aan bijdragen. =

Afscheid van Miriam
In november vertelde onze medewerkster Miriam van Straten dat ze besloten
had om vanaf 2013 voor zichzelf te
gaan beginnen. Dat betekende dat we
als SZH van haar afscheid moesten
nemen. Dat gebeurde tijdens een gezellige bijeenkomst in december. Miriam
heeft zich in haar SZH-jaren vooral met
veel enthousiasme ingezet voor ZeldzaamLEKKER. Dat beschouwde ze dan
ook als ‘haar project’.
In de eerste jaren verdeelde ze haar tijd
tussen fokkerijprojecten, de eerste
opzet van de Dag van het Levend Erfgoed en het vermarkten. Vanaf begin
2011 kon ze zich helemaal wijden aan
het ZeldzaamLEKKER-project. Op de
Dag van het Levend Erfgoed 2011 werden de website en het label gelanceerd.
Ook werd het ZeldzaamLEKKER-plein
op deze dag een begrip. Daar was te
proeven hoe lekker de producten van
onze zeldzame rassen zijn. We hebben
daarnaast heel wat uurtjes doorgebracht op evenementen om het publiek
of de ‘food professionals’ kennis te
laten maken met ZeldzaamLEKKERproducten.
Hoewel Miriam bij de SZH weggaat, is
haar nieuwe werkveld nauw bij het
SZH-werk betrokken. Haar volgende
stap is namelijk een distributiekanaal
opzetten voor streekproducten. Dus
een afscheid van de SZH betekent in dit
geval nog geen afscheid van de ZeldzaamLEKKER-producten.
We wensen Miriam een succesvol
nieuw begin toe en bedanken haar voor
de prettige samenwerking.
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