
Ongelukken door paarden 

Men hoort tegenwoordig bijna elke dag van ongelukken en rampen, met vliegmachines, 

spoortreinen, auto’s, brommers en in de fabrieken. Soms gebeuren er ongelukken op de rivieren of 

op zee. Dit laatste kwam vroeger ook wel voor. Ik denk aan wat mijn Ouders en Grootouders vaak 

zeiden als het stormde: ”Wat roa ie van die arme schippers op zee.” Ze zeiden ook dat als het hier 

stormde, dan hadden ze het op zee al gehad. 

Toch werden vroeger heel vaak ongelukken veroorzaakt door de omgang met paarden. Ze sloegen 

weleens op hol, of je kreeg een slag (trap) van een paard. Vader zei altijd: ”As ie un peerd bie oe 

hebt, dan heb ie oe vijand bie oe.” 

Zo heb ik al eerder geschreven, dat heel vroeger Meilink, die woonde op wat nu het Holterbroek is, 

door een ongeluk met een paard om het leven kwam. 

De boer van het Hengeveld reed met een voer (vracht) rijzebossen in Holten onder de poort (viaduct) 

door. Er kwam juist een trein over. De paarden schrokken hierdoor en sloegen op hol. De boer 

verongelukte dodelijk. 

Ook Wechstapel had een ongeluk met een paard. ’s Avonds in het donker kwam het paard alleen 

weer bij huis. Toen ze gingen zoeken, bleek Wechstapel te zijn verdronken in de spoorsloot. Het 

paard bleek de draai te kort te hebben genomen, zodat hij van de wagen sloeg met noodlottige 

gevolgen.  

Zo herinner ik mij nog heel goed een ander noodlottig ongeval. Dit gebeurde in de jaren 1918-1920, 

onze Grootouders leefden beiden nog. Op een zondagmiddag verongelukte in de buurt van 

Colmschate een bejaarde vrouw, toen ze met haar zoon en schoondochter in de kleedwagen over de 

Holterweg reed. Het paard schrok voor een passerende auto, en sloeg op hol. 

Grootmoeder was hiervan erg onder de indruk, omdat ze die vrouw vroeger zo best had gekend uit 

de tijd van de vroegere spinnejachten. 

Het gebeurde in die tijd, dat de eerste auto’s op de weg kwamen, wel vaker dat de paarden 

schrokken voor een auto. Gelukkig niet altijd zoals met boven genoemd gevolg. 

 


