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DooR HENK BouWMAN.
Fcrro's ARCHIEFLACKNER,HENK BouwMAN.

De Fransenzijn trots op hun Angloarabe's;het studbookdateert van 1833en van de sindsdiengeconcenmaken anderelanden graag gebruik (voorbeelden:Zeus,Quickstar).Ook Duitsland
treerde prestatiegenen
'Senner'en met als brandhad ooit Angloarabierenvan eigenfabrikaat, met de legendarischemerknaam
merk eengekroonderoos.Dit studbookbegint zelfsin 1725(in 1947gesloten)en ook dezepaardenleverden
hun bädragen elders.Toen het land een republiek werd, verdweende Sennervan het toneel.Maar niet
definitief. Slechts66n fokfamilie overleefdede llitlertijd en de daarop volgende armoe en vormde de smalle
basiswaaruit Karl-Ludwig Lackner weereenSennerpopulatieopkweekte.Nu ook de koudeoorlog verleden
tijd is, wil Lackner zijn Sennershun oorspronkelijke biotoop teruggeven.De uitgestrekte heideveldenin het
voormalige yorstendom Lippe (tussenBielefeld, Detmold en Paderborn) zijn immers niet meer zo weselijk
nodig om te oefenenvoor als de Russenkomen. ttMaar het zal nog wel evenduren voor ze daar weer lopen"
denkt Lackner. "Het wemelt van de instanties die er wat over te zeggenhebben en allemaal wat anders
willen".
Karl-Ludwig Lackner (49) zat op de middelbareschoolir Detmold toen hij in 1962
oog in oog kwam te staanmet een schilderij. De liefde was op het eerstegezicht en
"Het hangt in het
de betoveringlevenslang.
in Detmolden het geefteen
streekmuseum
indruk.van hoe het er vroeger uitzag op de
Senne.Weids en uitgestekt, een oerlandschapwaaringroepjesSennersrondzwierven. Edele paarden, het oudste ras van
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Duitsland, ouder nog dan de Trakehner.
Van die paarden was er geen een meer
ovet althansdaarleek het toen op".
Van het vorstelijke jachtslot Lopshorn
waar ze's winters verblevenstaat niets
meer overeind en bovendien ligt het midden in een militair oefenterein, sterker
nog, het ligt in het doelgebiedvan een
Britse tank-schietbaan.Ontoegankelijk en
Wasdatschilderijhetenig
dusfascinerend.

tastbarerestant?Lackner moest en zou er
meer van weten. Hoe de Senne zijn
wereldbeeldvormde blijkt uit zijn keIsver'Die Senner'dat net als zijn eelste
seboek
liefde begintmet het bewusleschilderij.
"Het is een reusachtig doek, wel twee bij
vier meter" meent hij nog steeds.Terwijl
'slechts' 94 cm hoog
het in werkelijkheid
en 1,14.5cm breedis. Het kind in de mens
sterftnooit...
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de paarden kijgen elke dirg beiveging op
dc binneiplaatsof op de paddock''.
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de Sennershall:rvilclen zwier!cn !11sinds blad aln dc bonlen komt cten ze dat. ln
o e r " u L l (l r J d e ni r r ( l c S ( r r ' r er , , n , l V n l S e t t s plaats van heide. Desondankshouden 7e
het vol en komen ze spocdig weef op
,:le overlevering starnclen zl] af van
In het iairr-9 krachten Alleen wanneer cr geen hei meer
Romeinse cavaleriepaarden.
na Christus lokte de Germaanseveldheer b o i e n J e ' r r e c t t r ru i t . t c . l ' t . ' r ' u r d e rzt c i t r
Anninius (Hcrmann) de d e le,eioencn de Lopshornerstallenbijgevoerd.Dat krn
vrn dc Romeinse stadhouder Varus in een
saltus
hinderlaag. De plek hect
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de meestzLlidwesteliike
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De Senncr was een intcressantebron van
inkomster voor de Hcrcn van Lippe. Wät
r i e ' , ' r s t r r r e tr r o . l i l -h r d r o o t z i i r r < ' ! c n
strllen in de residentie Delmold lict lij
veilen. Er-krvrrnen veel militairen op die
verkopingenü1. want de Sennerwas door'
atlomst en oplbk zeer gclield als o1'fiq i e 1 . l . r r - r , 1l \.l r , r d e F i r r ' t z u r I i p o e '
zoals het stdatshoottl officieel heette deed
nlccr uret de Senne.Zijn landje van slcchts
l2l5 km'(de helft van Luxemburg) hüd
\\'einigindustrieeI]]moesthet van land- en

van alles zijn; hooi. haver en ta.weslro.
gehakseld erwten-. boncn en wikkestro
bosbor.rwhebben. Die 100 km' Senre
gemengd met gehakseld rosgcstro. De
jonge menies krijgen alleen haverschovcn r o r ' r r r d c c r z r s d r d e r l \ i u r . i j n p r " n d g c
bied cn dairrnoest hij dus iets mee Onder
r r r . r I ' u \ . c l l c r r r e n g . lD
. e lonp.lrll.ll /Un
N4air
anderejagen Hcl iü de l7e eeuw gebouw
dik ingestrooiclmet heideplaggen.

voor de hand
De eerstcschrilielijke vernelding is ech'rter'.
tcr rln r'uir J..rizerrJj.r:rr orr ptc.icr
te ziin uit I 160
Het woord Senlle konl van het Gotische
'Sinitlri'.
later'Sinede'. dal grote heide'
beteke r. ln dil 20.000 ha grote.jachlge
bied van de Herel van Lippc liepen de
Sennerpaardcnviij rond. tot 1809 ook in
"Wütergebrek
in hete züners
dc winter.
maakt het noodzakelijk dat de prlarden
dikrvijls neer clandrie uut moeten lopen
, , n h r r nr i o r . l l c l e \ . c n r ' d u . V r , n U n l r f
''In
winter en voo{aar als er nog geengras
gloeit voeden de merics zich met heide.
Dan zien ze er ellendig uit. Maar zodra er
D-" sennerswarcn dierenvan de vrtjewldbaan
-onkwamen slechtsin handen am te t orden
gebftnd en te warden vetka.ht Ap deze htha
van Gt)stavQuentellis dat duidelilkte zien aan
de manenkam Of het branden aok ,'"/ellinks
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Prestatiefokkerij

Mevrouw lulie Marie SpiesJmminkmet haal
r'/,ee kindercn en de SennFrmerie lngebory in
de'Tiergarten'in Detmold, 1928.DochterJ.M.
van Amersfoot't-Spieszou na de oo og drie
meries en een hengst naar Nederland halen.
Nafok is daat niet van ovetgebleven. maar op
hengst (latet ruln) Mudschall heett
mevrouw lmmink'szoon A WE von Balluseck
wPd<vüdeagete
(eütst nog .amengesLetde
den tngeborg ap de t'ato it jddr, ß de
de

moeder van zowel Usa (geb. 1928)als lngtid
@eb 1931) en dus de stammaedetvan alle
PgenwootdigeSennets.

de Lopshom herbergdeeen enormecollectie geweien en het jachtslot was een
geliefd vakantiestekjevoor collega-vorsten en een leuk .erdez-vousom een profijtelijke bruiloft te bekokstoven...

OndaDtshet feit dat ruim 12.000ha rnilitair oefenterreinis, herbergtde Senle ook
nu nog grote aantallenwild: 400 stuks
rcodwild, 1.200stuksdamwild, 450 stuks
reewild,250 stuks zwaftwild (alles vol-

wassenexemplaren).De belangendie de
Yorstelijke houtvesterbehartigde waren
tegengesteldaan die van de vorstelijke
Alles wat de paardenopvraten
stalmeester.
ging ten kostevan de hertenen andersom.

vandaarhetuniformvande mandie
toen een'Reit-undFahrschule',
Nade EersteWereldaaog is Lapshorneentijdjeonteigendgeweesten huisvestte
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Prcstatiefokkerij

Na de oorlogenvan 1864 en 1866 keeg
Pruisen er drie grote fokgebieden bij
(Holstein, Hannover en Hessen). Von
Unger veflrok naarPruisen.uaar hij in
1869 directeurvan het LandgestütCelle
werd. En op de Sennewerd het paardenbestandflink ingekrompen.Na de dood
van de kinderlozevoßt Leopold III verklaardediensbroerwaldemarin 1876een
groot deel van de Senne tot verboden
gebiedvoor de paardenen hij liet de 6.000
'Waldweide' onüastercn."De
ha grote
zwaaßte klap keeg de stoeterij door het
opheffen van de bosweide.De paarden
moestenwijken voor de herten.De in vorstelijkevrijheid opgegroeideSennerwerd,
gelijk een Kaspar Hauser (1812-1833,
vondeling waarvan men dacht dat hij de
prins vanBadenwas,red.)afgesneden
van
die noodzakelijkwas
de basisvoorwaarde
voor de ontwikkeling van zijn lichamelijke en geestelijkeadel" aldusVon Unger
twontt vervotgd ä
Bronvemeldins
Kärl-LudwigLackneri'Die Senner'.
KramerVerlag,i996
wolfgang von Unger:

'Die

Senner,

Beirag zur GeschichiedeutscherPferdezucht'
VerlagDGZ, 1915
'Die Senne.Nätur- und

MathiasVogr

Kulturlandschaftin Ostwestfalen',
LandschaftsverbWestfalen-Lippe,1992
FriedrichTraut'Gestüte Europas'.
LiebhaberVerlag.l97l
'Das oldenburgerPferd'.
ClausDencke.
(DGZ 1941),herdr BLV 1986
De Senne is een licht gloaiende
het Teutobüryet

uitloper van

Waud- Deze houtgravure

van

Lintlner dateeft van omstreeks 1870 Het beeld
verschilt in niets van hoe het Engelse New
Forest et nog altijd uitziet.

De sennershadden als soldatenpaarden een reputatie haog te hauden ln 1867 schllderde Emil
Hünten de majoat ünst von Unger in de slag bij Königgrätz (aan de bovenloop van de Elbe,
tegenwoordig Hradec Krclovq, waat Ptuisen op 3 juli | 866 ooste\ijk versloeg Het origineel is
omstreel,.s1900 vehrand en de kopie in de Tweede Wercldoorlog, maar van het paard bestaat
nög een afbeelding, onder vreedzameromstandigheden. Het is de Sennetmeffie Lorcley,gefotoqzfeetd daor een zekere Schnäbeli.DezeZwitser maakte meet van dergelükezwaar gerctoucheede standfoto's van Sennerpaardenen was daamee een woege - zo niet de eerste- voorganger van Ernst, Melissen& Co. Over Larcley,geb 1858 in Lapsham. u Florivalx (Don Cossack
"Een Sennermernehad
xx- Nassi ox) uit Emma u Red Rover xx) schrcef Von Unger in 1915:
bovendien het geluk om zich verdienstelijk te maken voor de snelle beslissing over de zeven
weken durende oorlog. Dat was Lateley, die de majoot Unger tijdens diens bekende verkenninqsit op 2 juli 1866, tertuijl hij doot een vijandige patrcuille heftig wed achtetvolgd, weer
veilg terugbftcht in het hoofdkwaftiet van pins Ka Friedrichen zo de beslissingtot de aanval
versnelde.ln 1870 is zij bij Sedan door eengranaatschei gedoad".
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Het legendarischeSennerpaardwas ooit het super-wapenvan de
Pruisische oorlogsmachinerie.Een Angloarabe van ongekendehardheid want geborenen getogenin het ruige kroondomein'Senne'van
het voormaligevorstendomLippe (tussenBielefeld,Detmolden
Paderborn). Maar toen de tank het had gewonnenvan de sabelzwaaiende huzaar te paard werd de productie van Lippe's meestcourante
exportartikel op bevel van hogerhand gestopt.Zodat een belangrijke
bron van prestatiebloedverdween,lang voordat het fenomeensportpaard de warmbloedwereld zou verovenen.Allemaal geschiedenis?
Niet helemaal.Een vasthoudendeNederlandsedame hielp de Senners
de jaren '30 en '40 door. Een minstensevenvasthoudendeleraar uit
Borgholzhausenwist het laatste restant in 1971te achterhalen. KarlLudwig Lackner is de naam van dezeman die van de inheemseAnglo
zijn roepingmaakte.Einddoel:eenkudde Sennersop de Senne.

Hitlertüd hebben overleefd. Mevrouw
Julie Marie Spies geb. Immink raakt€ in
de jaren '20 tijdens een bezoek aan
Detmold - haa.rechtgenoot gaf daar een
concert - gefascineerd door de enkele
Senners die zij aantrof in het stadspark
'Tiergarten' (nu een heel fraai openluchtmuseum).
Volgens het vredesYerdrag mocht
Duitslandnä 1918niet meer dan 100.000
man onder de wapenen hebben. Het was
dus afgelopen met de gigantische remonte-productie. De Senners waren naar de
'bloederig', te sensibel
smaakdestijdste
voor gebruik in de landbouw en voor de
nieuwe doelgroep, de landelijke ruiters.
DooR HEN'KBouwMAN.
Zoals ook op de Pruisischestaatsstoeterij
K-riRcHER,
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BouwMAN.
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GABY
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ln het pinselijk slat Detmald hangt een schil'
derii (link9 van 6 Quentell, met de
SennetmernesVeil, Freia en Morella en ftun
veulensvaor het nog ni-.t gertoderr/seerde
jachtslatLapshotnin 1t41
Dat de huidige Sennersgeen museumpaardet)
zijn en tn de spaft wel degehlkkunnen neeka
me, bewijst deze fata van KarlLutlwig
Lacknerin de samergeste/dewedstrijd \tan
Maasdatf, 1987 De schimmelmetrte ts
Kamtess(v.Kallistasx) utt \loma v ColaraclaRamzes/ ankel Ludwigxx
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welgerde
hfcngen.Na dc l]]:]achtsovelnamc
de nazi regedng de nog resterendc
Scnrers in ile Pruisiscllcstoetefijdienstop
te ucmen en in lebrLrari1935 werdcn de
twilalf l.!atste Senncrrnerrles geveiid.
Mc\ rouw ImDink begreep,dat de Serlrler
dan ccn gewone warmbloed zott wordcn.
Li 1938 lukte het haar oü een
Sennermelie te kopcn en te slallen op het
rl ticn jüir leegstaandeLopshorn.In 19.:10
\ n I / \ ' ( t n o o c c I n c i r " : i k o n e tcr l . r l
l 9J2 rciden op Lopshom weer de eerstc
echte Sennerveulens (r. N{andub ox)
g!'l)()len

l

ven uit Dankzij ilnnilie Liipkc ir Ler'tlgo
l-ug duurde deze sitLratieniet. want hel
leven ten noorden van Detmold) bleef
lront krvan naderbii cn in de lente rln
\ e f d h c t n o g r l \ q . . h : r J i r , l c toch nog 66n Senne.stam behouden En
l".s
Lopsirorn geplunder.l door vriigellrle11 dankzii dc 18 j:rlige lngrid, die meuouw
klijgsgevzrngenenen in brand gestokcn. Imnink ondanks haar'amoede voor een
\ 4 ü ' r n r u l r n r r i n \r l u . h t c t t i u r r c r r l t e 'epen
J c c r r t r 'o c S i r r r c $ t : r _d e r e g c t : r t i c
zo schraal was dat enkele paardcn verhotl
gcrden. Mct een hengst cn drie nertres
repatricerde mevaouw Tmrnink s Llochlcr
n . L r r, \ c r l c r ' r r r . rl t r r . r rJ e z r S r n n r r . . . e r ' -
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melkwagenwegkocht.

Tochiets warmbloed
E| zit dr.Lswarnrbloed in de Senner. cn
l l r e e r d i n . , l l e L , l r m o c d e r \' : r r T i l i , n
Krrl I uJur3 Lrckne-: \lle huiJiic

Scrnerskorrenuit i6n lamilie.dic ir 1725
h e s i n nr r e d
l r r r e r t i eD : j rt o .\ ' J c T i z i u r t
(geb.I 923) splitstde liin
lngebory
dochter
Usa (geb.1928in
tweeön,
namelijk
zich
v. Lüderbach\x) en Ingrid (geb.1931.v
o n . e l L u , l \r ! r r r I t o e i d Jc t k k n e e -i .
na de oorlog ddn kee| een rvlrmbloed
hengstgebruikt.Usa was van de iamilie
Lüpke in Lage. later Lerngo.Deze lijn
loopt via Kolombinc\'. Mandubox en
Irldla v. Felsen l. een Wesliaal van

l9

Van de Anglaarabe Kallistosx (geb 1970, 62 50 ld waren in 1977 de eersteSenneMeulensgeborcn toen een Nede andse combinatie hem uit de
nalatenschapvan baran Von Nagelkocht. tn Nede and kwam Kallistasechtet niet daor de laatstebezi.htiging waarna Karl-Ludwig Lacknerhem kon
kapen Tot zijn overtijden in augustus 1996 was Katlistosde pasja van Lackner'sstoeterü. Hij heette aorsprcnkelik Queyyou Bissen was van Djetba
Oua ox (D?gon ox Krissll ox) uit Keseybissx v Cor de Chassexx-Dadii xx-Denoustöox.

HaDnoveraanse afkomst (Femando).
Augustus 1949 kreeg mevrouw Immink
met Ingrid haar laatsteSennerin halden.
Ze liet haar bij baron Von Nagel dekken
door Ramzes en dat leverde Alkmene
(geb. 1951) op. Het jaar daamawerd ze
weer door Ramzesgedekt,maarmevrouw
Immink kon het dekgeld niet meer betalen
en moesttoen haar laatstepoging om de
Alkmeneging
senner\te reddenopgeven.
eerst naar een zekere Hoff in Rieseby,
Holstein,is daarnavier, vijf keer doorverkocht en kwam uiteindelük terecht bij
Theo Gennin Sobemheimin de Palts.Die
had toenColoradoop stationen dat leverde mijn stammoeder Norma op. Die
Coloradowas niet de in Oldenburggoedgekeurde Franse Anglo van Paul
Schockemöhle,maar een Holsteinervan
Colombo (v. Cottage Son xx) uit een
dochtervan Fax (Ramiro-stam776, jaargenootvan Lord en Moltke, red.).Dankzij

30

veel speurwerk kwam ik Alkmene daar rn wareninmels nog niet uitgevonden!Maar
de Palts op het spoor en kon ik in 1971 behalve Engelse, Arabische en Anglo
zijn er in het
haar veulen Noma kopen. Zij was het arabischeVolbloedhengsten
".
verleden ook Sennerhengstengebruikt.
begin van mijn Sennerfokkerij
Von Unger beschreefin zijn boek zesfok- Hengstenlijnenhebbenzich echter nooit
"De
naamSenneris
families(A t/m F) waarvaner in 1865nog kunnenont$iklelen.
vier over waJenen nu dus nog maar6dn. gekopp€ldaan de vrouwelijke lijn" weet
Lackner."Daaromheefthet ras - alsje het
Lackner's fokfamilie droeg stamletter D
(van David). Overigenswaarschuwde
Von al zo mag noemen- kunnenoverlevenop
"Men
moetzichnietvande wijs zo'n smallebasis.Het is immers al sinds
Ungeral:
latenbrengendoor de manlijkenamenvan eind l8e eeuw niet meer athankelijkvan
Met behulpvan
een eigenhengstenstapel.
veel moeders!"
kan de Senner tot in
Volbloedhengsten
lengte van dagenin stand blijven. Maar
Geenhengstenlijnen
De eersteArabischeVolbloedhengstdie dan moetendie wöl passen."
op Lopshorn in dienst kwam was In zijn boek staat de stamboomvan de
populatieop den pagina.
Petitmaihein hetjaar 1772.Ir11794vol9- tegenwoordige
"We hebben nu zo'n 30 paarden" zegt
Volbloedhengst.
de de eerste llngel.e
"Dankzij de bemoeienissen
van
Lothado. Van beide hengster zijn geen Lackner
voor
de
Verening
ing. Mathias Vogt van
afstammingenbekend, alleen'Orient'
respectievelijk'wedlopenas'.Het woord ZeldzameHuisdierrassenis de Sennerrn
1993 ee$t door de veterinairefaculteit
Volbloed en de vermeldingenox en xx

Ap n. ,at laL e toL.n d. ,oarmdl'g' ,e, '
'Prinz
dentie Detmald waont nag steeds een
zur Lippe' Zijne Daarluchtigheidpnns Armtn
van Lippe'Biesterfeld sprak tijdens de feeste'
lijke eetstefokpresentatiehet openingswaod.
j

nob da \t\bpanda

] cdde it loo<ho'n

n 't

aldusde prins,"maar
meerzelfmeegemaakt"
ztln'
ik benblijdat er na 60jaar weetSenners
DFpt.n<t- do lar ,n de bialaaipmaarge^n
rdnne' ,'nd'ta4e.t tp padd.qtPt46bber
LudwigLackner"Wekunnenbeif eenbeeqe
royalty gebruiken ls de vader van de
Nedeandsekonlnginzijn neef?Die is ta.h
Danzal ik hem eenexem
wöl paaftlenman?
plaarvanmijnbaeksturen"

Hannoveropgenomenop de lijst van
bedreigdehuisdierassenen in het zelfde
jaar door dc FAO (Wereld Voedsel
'World Watch
Organisatie,red.) op de
List' gezet.Daamaging het snel.In 1994
zijn we door het Duitse ministeie van
Landbouweikerd. voorjaar 1995hebbcn
we bij het Westfaalsestamboekeen verzoek ingediendom daarvanals een zelf
standigeonderafdelingte mogerltlnctioneren en dat verzoekis in februari 1996
ingewilligd.Wat dat betreftis hier met de
komst van Mauahrens(Westfaalsetbkke
rijleider. red.)de wind veel liberalergaan
waaien.Mr:t zijn voorgangerDohmenkon
ik niks. Ik zocht een passende
Volbloedhergsten de Fralse Anglo
Kallistos kwam te koop. Hij was van
baron Nagel en daarom in Westfalen
erkend Toen de baron was overleden
kochtenvier Hollandershem en brachten
hem daar. dat moet in februari 1978
geweestzijn, voor de keuring. Maar de
Hollandsejury had nog nooit een Anglo
gezienen keurdehem af. Toenkon ik hem
kopen want de prijs was door die afkeu
ritlg behoorlijk in mijn dchtirg gekonen.
Tk informeerde bij het stambQek of
Kallistos nog steedswas erkeüd.Je moet
wcten dat de hergstenhier in Westlalen
toen alleen goedgekeurdwaren als ze op
een erkendstationstonden.en dat had ik
'als u
niet. Dohmenantwoorddeletterlijk:
die hengstkoopt,danis-ie niet erkend'. lk
heb toen een bezwaarschf't naar het
rrinisterie gestuurd, Dohmen werd
gesommeerd
om die bepalingover de stations uit de reglementente halen en vler
weken later was Kallistos weer erkend.
Het was net zo jets als het geval Moltke.
dat het Holsteinerstamboekheelveel geld
l r e e l!rl e l o s lZ. o \ e l h c h h e zneh e th i e rn i e t
latenkomen".
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Gekroonde roos
Het bestaan als stamboek binnen een
stamboekmaakt het mogelijk om mee te
l i l t e n i n J e a d m i n i s l r a t i ev a n d e
Westfäalsewarmbloedfokkerijen toch cle
eigel tradities te koestere[. Zoals het
brandmerk. Toen Karl-Ludwig Lackner
als 1-5jadge schooliongerin de ban ruak
te van 'zijn' schilderij. hingen onder dat
schilderij de authentiekebrandijzersmet
de gekroonderoos. De roos is afkomstig
uit het blazoenvan het regerendegeslacht
zur Lippe en is dezelfde die de
Nederlandsekoningin Beatdx (haarvader
in het hart
is prins van Lippe-Biesterveld)
rchild run harr wapenvoen. De krooni\
eenvorstenlcoonmet in de bandde initia"De letterszettenwe er
len van de vorst.
"En de
niet meer in" vertelt Lackner
tot het
kroon hebbenwe vereerlvoudiSd

zelfde syrnbooltje als boven het
Wertfcrl.ebrandmerkEen tijd lang zijn
onze Sennerslinks Westfaalsgebranden
rcchts lnet de gekroonderoos. Dat hoeft
nu niet meer, d€ twee laatstecijlers van
het levensnummerzij[ voor de linkerkant
voldoendeDe roos blijft rechts,zoalsdat
oorspronkelijkmet alle Duitse stoetenjbrandmerkengebeurde.Het brandmerkis
ook ons 1ogo.Ik heb dat 20 jaar geleden
latenvastleggen.evenalsde naamSennet
Uiteraard op mijn eigen naam. want ik
Maar
was toen de enige belanghebbende.
stamboekeen
nu we binnenhet Westfaalse
beschermdestatushebben.vind ik dat de
rechtendaarook maarnaartoe moeten".

Op de hei
Wat de Serlneröcht tot Sennermaakt.dat
is de Senne.Daaromwil Lacknerze weer

de hei op sturcn.Uiteindelijk verwied het
ras zijn faam aan de keiharde omstandigheden waarcnder de Senngrpaardenaan
eten en drinken moestenzien te komen.
Daaromhoudt Lacknerzijn paardenin
"Overdagben ik door de
openloopstallen.
"Ik geef les
week niet thuis" vertelt hij.
in Münster,meer
aaneenlandbouwschool
speciaalaan de opleiding paardenhouderij. Mijn vrouw en ik mnnenbij ons thuis
eenkleinemanegemet
in Borgholzhausen
onze Senners.Op excursiein Holland zag.
in Brunssum
ik op de onderzoekstoeterij
loopstallenmet overdektelig- en eetruimtes en bestratepaddocksin de openlucht.

De (toen nog) Rijksgraaf Siman Heinrich zur
Lippe liet in l685 het jachtslot Lopshom
bouwen. Behalve het herenhuis omvatte het
complct ook d;enstvvoningen,een heftetg,
een longeerhal, stallen voor de hengsten en
grote laopstallen voar de rest van de kudde,
's
die vanaf 1809 winters niet meer op de hel
bleef maar in Lopshon overwintetde Het
jachtslot was omgeven doot omheinde stukken hei waar de paarden vriie uitloop hadden. De
omvang van de kudde heeft in het 75A-jarig bestaan gevarieerd van 200 tot 20 stuks. Toen
'Beelden uit het
Lindnet het jachtslot omstreeks 1B7o vastlegde op zin vePamelhoutsnede
Teutabußer Woud' was de laatste verbouwing in classicistischestiil net klaar Lopshorn wed in
1919 door het piepjonge rcpubliekje Lippe onteigend en latet weet aan de prinselijke fanilie
teruggegeven. Tussen1920 en 1928 was et een kleine Senneßtoeteü plus een manege in geves'
tigd Daarna stond het leeg, totdat mevrcuw lmmink haar eersteSennemeffie in oktobet 1938
op Lopsharn stalde. ln aüil 1945 werd Lopshorn doat Russlscheen Poolse kriiggevangenen
geplundetd en een maand later in brund gestoken Er rcsten nu nog slechts wat steenbrokken
Merkwaardig genaeg zijn er geen afbeeldingen bekend van de binnenkant - noch van het slot,
noch van de bijgebouwen Ka -Ludwig Lacknerheeft dazen vol met foto's vetzameld (o a. die
"Er zijn wat monuvan wat et noq overeind stond in 1953), maat geen enkele van het interieut
mentale fragmenten bewaard gebleven. lk weet een bouwandenemer die ze in zÜn huis heeft,
en hij is er aan gekomen dankzij een raar bepalinkje in onze wetgeving Het linker heft heeft-ie
voat zün huis neeryezet. Het is weliswaat onthoofd maar ik vind toch dat het in een museum
haotl. En ik heb qehoard dat hij de zuilen in zijn hal heeft staan, maar ik heb ze niet gezien. lk
ben nog nooit bij hem binnen geweest want we hebben een enotm veßchil van mening. Volgens
mij heeft-ie die spullen gejat. En hij is nog niet met me klaar!"
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Die heb ik hier nagebouwd en onze
Sennersdoen het er prima mee. Nooit
ziek, nooit hoesten.Bovendienis het een
voorbereiding
op hun uiteinuitsrekende
delijke bestemming- de Senne".
De Senneheeft een zuidelijkeuitloper tot
bij Paderbom,sinds 1820gamizoensstad.
Het 8e huzareffegiment oefende op de
Senneen de taditie van dit befaamdeno.
8 wordl tot op de dag vanhedenvoongezet door een tankbalalJon\ an de
Bundeswehrin Augustdorf,even ten westen van Detmold. In 1890 begon het
Pruisischeministerie van oorlog - het
eufernisme'defensie'was nog niet in
zwang - met de aankoopvan 4.000 ha
oefentenein. Vlak voor de oorlog werd er
nog een dorpje midden in de Seme ontvan de krijgsmachineruimd len behoeve

Prestatiefokkerij

ln september 1996 beleefde het Westfaalse
openluchtmuseum Detmald - oait de
'Tiergaften'waar mevrauw lmmink haat hart
ve oot aan de Senneß - de eerste fokdag van
het nieuweSenner-stambaekVoot het gemak
is de stam van Lüpke (Usa-Kalombine-lndta)
apgede-"ld in drie'families', tenuijl de stan
van mevt lmmink (ngid) nu bij La.kner de
'familievan Norma' heet. Twaalfpaarden van
zes verschillendeeigenaren werden geprcsenteerd. "Eenderde van de papulatie" aldu5
1d(lnpr MA' Norma ffota baven. 25 Jaar
jong!) u Colarada Halst., mv. Ramzesx, began
de wederopstanding van de gekraonde raos

De rasbeschrijving (noadzakelijk voar etkenning) staat achtet in Lackner'sboek Achter de
bepaling 'ooßprong' staat: "TeutoburgerWaud

rie. Na de oorlognam het Bdtse Rijnleger
ruim 12.000ha Sennein gebruiken dat is
nog steedszo. Maar er glooft hoop.

Verdovingsgeweer
"De

bied terugte gevenen dejachtrnensen
zijn
mordicustegen.Het zal dusnog wel even
duren. Bovendien- de Sennerskwamen
vroegeralleenin handenom te brandenen
om te verkopen.Ze haddeneen aangeboren schuwheiden moesteneersthand-tam
wordengemaaktvoordatze kondenleren
om onderhet zadelof in het tuig te lopen.
Ik heb er een paar bij die ik, denk ik, niet
zomaarweer in handenkrijg als ik ze dcht
loslaatop de hei. En ik voel er niks voor
om er met een verdovingsgeweer
achter-

Senne is eigendom van de
"Een groot
Bondsregering"weet Lackner
deel wordt verpachtaan de Britten maar
de omliggende gemeentenbetalen het
onderhoud.Het natuurschoonvalt onder
de distictsregeringin Detmold, het wild
valt onderstaatsbosbeheer
en vanwegehet
gehaltehebbenpaniculiere aan te moeten"
e
democratische
natuurbeschermingsvereniginqen
ook nog
inspraak. Verspreidin de Senne liggen
enkele voorrnalige landbouwgebieden.
Met eendergelijkstukvan 80 ha benik nu
bezig om het beschikbaarte krijgen voor Karl-Ludwig Lackner: 'Die Senner'.Krame.Verlag. I 996
De mijne dus, want we wolfgans von Unser: 'Die Senner, Beit.ag zur
Sennerpaarden.
hebbenmaar een stuk of tien fokkers e[
GeschichtedeutscherPferdezucht Verlag DGZ, 1915
En die zijn Malhias Vog!: 'Die Senne,NatuF und Kulturlandschaf!in
daarvanheb ik er de meeste.
lang niet allemaalgeschiktvoor dit begra- Ostwestfaler', La.dschaftsve.b Westfaten Lippe, 1992
zingsproject. Het terrein moet worden Friedrich Traut: Gestüte Europat, Liebhaber Verlag,
omrasterden het is net als honderdjaar I97 T
geleden;de natuumensenwerkenenthou- Claus Dencker: 'Das Oldenbureer Pferd', (DGZ 1941),
hunoudeleef"e- herdr BLV 1986
siaslmeeom de Senners
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en Senne, door kruisen van Engelse- en
ArabischeVolbloeds,Angloaabieren en Senner
hengsten met Senner merries". En achter
'afstamming': "Paarden,die in direkte maeder
lijke hjn lerug Le voercn/in op mprriF<dte tn
het
sennerstamboek zijn
ingeschreven
(Riiksarchief
Detnold, kennetk 199,vakB 25)"

Het boek 'Die Senne( is uitgegeven bt
Kramer-Verlag, Hamlingdorferweg 28, 33829
Borgholzhausen (D). Prijs: DM 29 50
Bestelcade:ISBN3 -929653-03-6
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