ZIJN ER MOGELIJKHEDEN VOOR EEN EIGEN FOKKERIJ VAN HET GRONINGER PAARD?
door D. Minkema, IVO ‘Schoonoord’, Postbus 501, 3700 AM Zeist
1. Op dit moment is nog één hengst (Baldewijn) beschikbaar, welke het type van
het Groninger paard van omstreeks 1960 vrij dicht benadert. Naast deze hengst
zijn er noch in Nederland noch in het buitenland hengsten van dit type te vinden.
Ook de beide Oldenburger hengsten Edelfalk en Eros, welke mogelijk nog in OostDuitsland (Moritzburg) voorkomen, zijn niet meer zuiver origineel Oldenburgs,
omdat ze van moederszijde kleinzoon, resp. achterkleinzoon van de
AngloNormandische hengst Condor zijn, welke zelf 5/8 Engels Volbloed was.
2. De enige mogelijkheid voor de toekomst is fokken met zonen van Baldewijn,
hetgeen betekent dat er uiterst nauwe inteelt bedreven zal moeten worden, met
alle nadelige gevolgen voor vitaliteit en vruchtbaarheid van dien. Dit houdt in
dat op den duur een zuivere fokkerij van het Groninger paard een onmogelijke
zaak is, ook binnen een eventueel op te richten eigen stamboek.
3. Een levensvatbare fokkerij-eenheid van een ras is een eenheid, die minimaal
10 hengsten (om inteeltrisico’s te beperken) en een paar honderd merries moet
omvatten en die geschraagd moet worden door fokkers, die zich daarvoor de nodige
moeite en kosten willen getroosten.
4. Het Groninger paard is eind vorige eeuw ontstaan uit het toen aanwezige
inlandse paard via een verdringingskruising met Oostfriese en Oldenburger
hengsten. Het type is nooit constant geweest. Vooral vanaf 1958 is men begonnen
meer bloed in te brengen, eerst via de hengsten Sinaeda (Holsteiner moeder),
Saturnus (Holsteiner vader), Lindberg (uit de lijn van de in de Oldenburger
fokkerij gebruikte Engelse Volbloed Lupus) en Content (een kleinzoon van de
Anglonormand Condor). In het begin der zestiger jaren gevolgd door de Holsteiner
hengsten Farn, Porter en Polaris en de Gelderse hengsten Brilant, Belami,
Tamboer, Balthazar, Belcampo en Ziezo. Bijgevolg hebben veel van de thans nog
aanwezige zogenaamde Groninger merries een scheut Gelders of ander ‘vreemd’
bloed.
De hengst Baldewijn komt van vaderszijde uit de Gelderse Tuigpaardenlijn NubertKurassier-Oregon en werd voor zijn afkeuring door het W.P.N. gerekend tot de
Veelzijdigheidshengsten.
5. Gezien het vermelde onder 4 en gezien het feit dat men vroeger bij het
Gelderse paard ook nogal eens wat Groninger bloed heeft ingebracht, staat het
huidige Groninger paard in feite vrij dicht bij het (Gelderse)
Veelzijdigheidspaard. Het lijkt daarom verstandig dat de fokkers, die nog
Groninger merries hebben en die na de periode Baldewijn verder willen, op den
duur aansluiting zoeken bij de fokkerij van het Veelzijdigheidspaard. Hiervoor
is eind december 1979 een fokvereniging opgericht binnen het W.P.N. De
belangstelling en motivatie van fokkerszijde is zodanig groot, dat de
instandhouding van het Veelzijdigheidspaard een haalbare zaak lijkt.

