
“Ik geloof dat er veel meer gaande is tussen mensen en paarden dan alleen de 

kunst en wetenschap van ‘horsemanship’. Hiermee bedoel ik dat het onder de knie 

krijgen van paardenwijsheid of gevoel, een weerklank kan vinden in je hart en zo 

veel verder kan weerklinken dan alleen maar in de stal of in de piste. Ik heb het al 

eerder benoemd, paarden maken geen onderscheid tussen hoe ze zich voelen en 

hoe ze zich gedragen. Hun psychologie is weerspiegeld in hun fysiologie en vice 

versa en wel in die mate dat het geen enkele zin heeft deze twee apart te bespre-

ken. Paarden liegen niet, dit is voor hen een totaal vreemd begrip.”

“In feite is oneerlijkheid voor paarden zo vreemd dat ze niet ver-

wachten en begrijpen dat iemand anders dat wel zou zijn. Ze maken 

dezelfde veronderstellingen over jou, als mens, zoals ze dit doen over 

een ander paard. Met andere woorden: ze denken dat jouw lichaams-

taal exact dát zegt wat je écht bedoelt.

Als we deze oprechtheid, dat tot op het bot gaat bij paarden, combi-

neren met het hypergevoelige bewustzijn van een prooidier, dan is het 

duidelijk dat zij ons in één oogopslag en met een bangelijke nauwkeu-

righeid kunnen inschatten. Uiteraard horen zij onze verbale orders, 

maar die interesseren hen niet echt. Wat hen wél interesseert is hoe 

we staan, hoe we lopen, hoe we op hun rug zitten en hoe we ons li-

chaam vormgeven, en dat op elk moment dat we in hun nabijheid zijn. 

Of anders gezegd: voor het paard doet het er absoluut niet toe waar 

je vandaan komt of welke baan je hebt, hoeveel je verdient of welke 

huidskleur je hebt, hoe oud of jong je bent, van welk geslacht of wat 

je politieke en godsdienstige overtuigingen zijn. Het paard is enkel 

geïnteresseerd in je gedrag. Voor paarden geldt: wie je bent, is hoe je 

bent. Zoals het oude paardencliché zegt: een paard weet wat jij weet.

Gevoelens verbloemen

En toch hebben wij mensen geleerd om lichaamssignalen ondergeschikt 

te maken aan woorden – weliswaar een krachtig en handig medium – 

maar waarbij het makkelijker is om onze echte gevoelens te verbloemen, 

te vermommen. Onze lichaamstaal is even eerlijk als dat van een paard, 

maar wij hebben geleerd om die signalen in de wind te slaan. Onze be-

schaving wordt alsmaar groter, complexer en onpersoonlijker, zo wordt 

het steeds eenvoudiger om onze gedachten te ‘maskeren’. En toch wor-

den onze ware gevoelens weerspiegeld in ons lichaam. Elke politieagent 

of advocaat die een verdachte ondervraagt, kent de kracht van lichaams-

taal om te bepalen of iemand al dan niet de waarheid spreekt.
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Niets natuurlijks

Wij proberen hier dus niets natuurlijks te creëren of onze paarden toe 

te laten zich te gedragen, zoals in het wild of in de weide. Wij willen 

geen ‘natuurlijk’ paard, wij willen een ‘bovennatuurlijk’ paard. Paarden 

zijn van nature vluchtdieren: prooi en slachtoffers die stressvol reage-

ren op het minste geluid of verandering in de omgeving. Wat we kun-

nen en moeten doen is ‘inpluggen’ in hun natuurlijke psychologie en 

hun kudde-instinct. Dit laat ons toe onze eigen doelen na te streven, 

terwijl we het belang van ons paard op de voorgrond plaatsen. Dat is 

het grote verschil. Wij zeggen tegen het paard: ‘Ik weet dat je normaal 

niet in een dergelijke ontspannen, soepele en verzamelde lichaams-

houding loopt, maar ik wil het wel omdat - als je het probeert - je je-

zelf beter zult voelen en veel beter kunt bewegen, zelfs met mij op je 

rug. Dit is de beste manier om jouw mentale én lichamelijke potentieel 

te gebruiken en het laat toe dat je mij met vertrouwen kunt dragen’. 

We maken gebruik van natuurlijke middelen maar voor onnatuur-

lijke doeleinden. Als we maar het belang van ons paard vooropstel-

len, ik geloof dat dit het beste is.

Wat een verzameld paard en ruiter proberen te creëren is een 

eenheid, waarin het lichaam, denken en ziel van beide wezens, in 

balans samenwerken om een maximum potentieel te bereiken. De 

ruiter wordt een soort van welwillende herder voor het paard, het 

paard schenkt daarbij zijn volle vertrouwen en wordt voor de ruiter 

een behendige en krachtige metgezel, die dingen doet voor de rui-

ter die hij/zij zelf niet kan.

Het ultieme doel is om de polariteit tussen prooi- en roofdier op te 

lossen. We moeten dit begrijpen, het omhelzen en het gebruiken 

om er uiteindelijk bovenuit te stijgen. We willen iets nieuws creë-

ren. Een verenigde ‘tweehoofdige’ entiteit die de roofdierdrijfveren 

en agressie van de ruiter heeft uitgebalanceerd met het bewustzijn 

en groepsingesteldheid van het paard.

Als we voor het type leiderschap gaan zoals hierboven beschreven, 

dan is dit de enige weg om het paard te overtuigen zich aan ons te 

geven. Beteugelen of intomen zal niet helpen, sporen en bestraffen-

de bitten zullen dit niet klaarkrijgen, hen omkopen met wortelen, 

hen proberen te overtuigen via een of ander spirituele kanaal...het 

zal niet baten. Er is maar één steunpilaar in dit soort leiderschap, 

namelijk de eigen integriteit van de ruiter.”

Chris irwin

Daarom kunnen paarden ‘onze waarheid’ lezen. Cruciaal hierbij is 

dat ze reageren op wat ze zien. Ze geven ons ‘feedback’ op wat onze 

eerlijke lichamen hen vertellen en niet op wat onze liegende monden 

zeggen. Als we weten hoe te luisteren naar wat paarden zeggen, zul-

len zij ons vertellen wie we in werkelijkheid zijn.

Zelfzekere leiders

Wanneer ik mijn leerlingen vertel dat paarden nood hebben aan consis-

tent handelen, aan zelfzekere leiders op wie ze op elk moment kunnen 

rekenen, is dit niet enkel een ‘naar-perfectie-strevende’ retoriek. Herin-

ner de lange weg die we proberen af te leggen met onze paarden. We 

spreken in essentie over een prooidier in vlees en bloed, een angstig, 

boos of nors slachtoffer in een neurotische wereld, vol van aandachts-

stoornissen, dat wij proberen om te vormen tot een kalme, zelfzekere 

en gefocuste atleet. Als je jouw paard de mentaliteit wil geven van een 

winnaar, kun je beter eerst jezelf deze mentaliteit eigen maken. Zij heb-

ben letterlijk nood aan een dergelijk persoon. Als jij deze positie niet 

kunt invullen en enkel maar een show opvoert, en als je liegt (ook al is 

het alleen tegen jezelf),… jouw paard zal het weten. Dit alles kan voor 

sommige mensen hooghartig of te idealistisch klinken, maar paarden le-

ven in een wereld van leiden, volgen, of ‘ga uit de weg’. Hoe eerder we 

erkennen wat zij van ons nodig hebben, hoe beter onze kansen zijn om 

te evolueren van het ‘gewoon berijden’ van onze dieren naar een hechte 

wederzijdse relatie, die voor beiden gunstig is.

Verwarring

Dit alles betekent niet dat we proberen het paard te laten terugke-

ren naar zijn ‘natuurlijke toestand’. De uitdrukking ‘natural horse-

manship’ spreekt zichzelf eigenlijk tegen. Het is een paradox. Het 

feit is dat er eigenlijk niets natuurlijks is in wat wij met hen doen. 

We willen niet alleen een prooidier overtuigen dat een roofdier 

(wij dus) op hun rug controle wil over elke beweging, we willen 

ook nog dat ze het zelf leuk vinden. Als we dit laten doorgaan als 

‘natuurlijk’, dan creëert dit verwarring en resulteert het in serieuze 

lichamelijke gevolgen voor zowel mens als paard.

Een paard loopt van nature met een holle rug, geen ronde rug. 

Sommige rassen zijn van nature iets ronder, en dominante heng-

sten of merries in het wild vertonen wel eens een dergelijke ronde 

houding, zij het kort, maar 

in het wild zie je een paard 

nooit constant ‘verzameld’ 

rond galopperen. Het is em-

pathisch gezien een ‘onna-

tuurlijk’ gegeven. Hoewel het 

uiteraard van vitaal belang 

is om het natuurlijke gedrag 

van paarden te begrijpen, 

houdt een teveel nadruk leg-

gen op het ‘natuurlijke’ het 

grote risico in dat paard-

rijden op holle ruggen als 

goed wordt beschouwd. Dit 

is erg slecht voor het paard, 

omdat een holle rug minder 

kracht heeft om de ruiter te 

dragen én het vermindert 

drastisch de voorwaartse 

stuwing vanuit de achter-

hand. Bijgevolg is het ook 

nadelig voor de ruiter.
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