
Beste Tanja,

Dank je wel voor je vragen Tanja.

Sharon May-Davis is op dit mo-

ment erg druk met een reeks onder-

zoekingen in Australië. Daarom zal

ik, Zefanja, jouw vragen zo goed

mogelijk proberen te beantwoor-

den.

‘Bone lady’
In 2013 kwam Sharon voor het

eerst naar Nederland. In het buiten-

land wordt ze de ‘bone lady’ ge-

noemd of ‘equine CSI’. Ze heeft

een enorme hoeveelheid kennis en

ervaring met paarden. Jarenlang

heeft ze als wedstrijdruiter veel

prijzen gewonnen en daarna heeft

ze als therapeut op sportstallen ge-

werkt in de dressuur-, spring-,

eventing- en raceindustrie. Ze is be-

kend geworden door haar skills om

blessures te voorkomen of paarden

enorm snel weer op de been te krij-

gen na blessures. Ook gaf ze jaren-

lang wereldwijd anatomie- en 

biomechanicacursussen. Maar te-

genwoordig houdt ze zich voorna-

melijk bezig met de dissecties (ont-

ledingen), onderzoek en geeft ze

veel presentaties op congressen en

seminars over de hele wereld.

Wilde paarden in Nederland
Op een dag tijdens een gesprek aan

de keukentafel had Sharon het maar

over de Przewalskipaarden in Mon-

golië. Ik dacht: ja, leuk maar wij

hebben ook wilde paarden in Ne-

derland. En stelde haar voor om

eens samen met jou Tanja een ex-

cursie te doen naar deze paarden.

Eenmaal aangekomen in het gebied

was ze net een kind in een snoep-

winkel. Uitgelaten begon ze in haar

rappe Engels te praten over deze

paarden.

‘Kijk, Zefanja, kijk! Ohhh, ik heb

nog nooit zulke symmetrische paar-

den gezien. Kijk eens hoe correct

ze lopen. Kijk, geen enkel knie- of

hakprobleem. Kijk, hoe sterk deze

ruggen zijn.’ 

En zo ging het nog even door. Na

een tijd door het gebied gewandeld

te hebben kon jij ook je lach niet

meer inhouden. Er was nóg iemand

die net zo gek op deze paarden was

als jij, beste Tanja.

Zoektocht
Sharon en ik vertelden jou dat we

bezig waren met een onderzoek

naar het mysterie van de missende

lamellae, het missende onderdeel

tussen de halswervel en de nek-

band. Sharon had ontdekt dat de te-

keningen van de nek van het paard

in studieboeken niet bleken te klop-

pen met wat zij vond op de ontle-

dingstafel. Eén keer had ze het ge-

vonden bij een ezel. Haar onder-

zoeksvraag was: is het erin

getekend of is het eruit gefokt? En

zo begon haar zoektocht. We start-

ten met heel oude rassen als de

Fjord en de IJslander. Maar ook

deze dieren misten het laatste stuk

van de lamellen.

34 verschillen met gedomes-
ticeerde paarden
Jij werd nieuwsgierig en bood

spontaan aan om mee te werken

aan het onderzoek. Dat dit zo’n im-

pact kon hebben op ons leven wist

toen nog niemand. Bij de ontleding

van vier Konikpaarden in 2015

werd duidelijk dat vijftig procent

van de Nederlandse Konikpaarden

nog een vol functionerende nek-

band (neklamellae) heeft. Maar er

was nog meer. Sharon vond 34 ver-

schillen met gedomesticeerde paar-

den. Waaronder een enorm lengte-

verschil in de griffelbeentjes aan

het voor- en achterbeen. Het buiten-

ste griffelbeentje van de Konik is

enorm veel korter. Maar ook loopt

er een ligament langs het griffel-

beentje. 

Het onderzoek werd groter en we

werden steeds enthousiaster. Ik

kreeg een aanbod om een zebra te

onderzoeken. We hebben de Ex-

moorpony bekeken. Daarna zijn we

met jou naar Hongarije gegaan om

twee Przewalskipaarden te onder-

zoeken en vervolgens hebben we

vorig jaar in Slovenië de Bosnian

Mountain Horse onderzocht en jij

hebt in Japan samen met mijn col-

lega Mime Fujimoto Yunaguni

paarden ontleed.

Eruit gefokt
De conclusie is dat alle in de vrije

natuur levende Equidae een vol

functionerende nekband hebben,

behalve de Exmoor. Dus onze con-

clusie is dat we dit deel van de li-

gamenten die hoofd en hals onder-

steunen er bij de gedomesticeerde

paarden uitgefokt hebben. Maar

had de onderzochte groep paarden,

ook de Exmoorpony, het verschil in

lengte van de griffelbeentjes? Niet

zo extreem als we bij de Neder-

landse Konik gevonden hebben.

Ook hadden ze de ligamenten naast

de griffelbeetjes. Bij het Konik-

paard is het buitenste griffelbeentje

soms wel vier centimeter korter dan

de binnenste. 

Nieuwe onderzoeksvraag
Sharons nieuwe onderzoeksvraag

is: wat maakt de Nederlandse

Konik nu zo bijzonder? En weer

dook ze de literatuur in, speurde het

internet af en vond foto’s en teke-

ningen. De afbeeldingen zijn pre-

cies zoals zij ze heeft gezien bij de

Konik. Deze in het pleistoceen uit-

gestorven paardachtige heet de

Hippidion. De griffelbeentjes van

de Konik lijken op de griffelbeen-

tjes van de Hippidion. Daarom kun-

nen we toch eigenlijk concluderen

dat het Konikpaard geen gedomes-

ticeerd paard is, zoals iedereen

denkt. We weten al heel veel en nog

heel veel niet. Dat gaat altijd zo met

het onderzoek. We hebben nog

geen chromosoomtest gedaan. We

kunnen nog niet zeggen dat de

Konik een afstamming is van de

Hippidion of Tarpan. We hebben

vermoedens over hoe de paardach-

tigen vroeger geleefd hebben en

Sharon gaat in september naar

Amerika op uitnodiging van één

van de oudste musea om botten te

bestuderen.

Vele harten gestolen
We hebben vermoedens over waar

het Konikpaard vandaan komt.

Maar of dat echt zo is, dat gaan we

de komende tijd echt uitzoeken.

Dat het een specifiek ras is, is wel

bewezen door alles wat we gevon-

den hebben tijdens ons onderzoek.

We mogen dus echt concluderen

dat onze Konik geen gedomesti-

ceerd paard is. Dat hij heel bijzon-

der is, is wel duidelijk. Dat dit ras

veel harten gestolen heeft ook.

Over de gehele wereld, waar Sha-

ron ook maar komt, wordt er over

verteld en is men geïnteresseerd ge-

raakt.

Vastbijten
Ik hoop dat ik zo voldoende ant-

woord gegeven heb op jouw vra-

gen. Inmiddels zijn er ook artikelen

verschenen, je kunt ze op de web-

site vinden van Equinestudies. Daar

kun je over de wat meer weten-

schappelijke kant van ons onder-

zoek lezen. En misschien kun je je

dan ook voorstellen waarom wij

ons zo vastbijten in dit onderzoek.

Ik draag het stokje over aan Jessica

Krul. Zij is samen met edelsmid

Frank een uitdaging aangegaan

door naar Zweden te verhuizen.

Onderzoek naar het mysterie van de missende lamellae

Beste Jessica,
Je bent nu bijna een jaar in Zweden. Ik ben heel erg nieuws-
gierig hoe jouw paarden zich aangepast hebben aan het kli-
maat en de omgeving daar. En of Zweden je al voldoende
geïnspireerd heeft om weer nieuwe sieraden te kunnen
maken?

Met vriendelijke groet,
Sharon May-Davis en Zefanja Vermeulen

Deze aflevering van De Kettingbrief richt zich op het onder-

zoek Equinestudies waar onder meer de beroemde Australi-

sche paardenanatoom Sharon May-Davis en Zefanja Vermeu-

len aan werken. De voorlichter en beheerder van de stichting

Free Nature, Tanja de Bode, schreef de vorige keer dat uit on-

derzoek is gebleken dat Konikpaarden als soort niet onder de

gedomesticeerde paarden vallen. Konikpaarden behoren tot

de primitieve soorten Equidae. Sharon May-Davis en Zefanja

Vermeulen lichten deze week toe wat deze opzienbarende ont-

dekking inhoudt. Vervolgens geven ze Jessica Krul van Teeth

and Steel de gelegenheid om haar verhaal te doen.

De Kettingbrief
Tanja de Bode – Sharon May-Davis en Zefanja Vermeulen – Jessica Krul

woensdag 12 september 2018  |  23KETTINGBRIEF

Op de ontleedtafel bleken de tekeningen van
de nek van het paard in studieboeken niet te

kloppen

We mogen concluderen dat onze Konik geen
gedomesticeerd paard is


