Ras van het jaar Ras van het jaar Ras van he
Bontegeitenfokker van het eerste uur
Tekst: Titia Zuur

Nu de Nederlandse Bonte geit ras van het jaar is, is het een goede
gelegenheid om eens in gesprek te gaan met de heer Linstra. Hij heeft
een grote invloed gehad bij het tot stand komen van de stamboekregistratie van de Nederlandse bonte geit in Groningen.
De heer Linstra, bijna 87 jaar oud, heeft
zijn kinderjaren doorgebracht op twee
verschillende melkveehouderijbedrijven.
Hij woonde samen met zijn ouders, tweelingbroer en zus eerst in Kantens en later
in Usquert. Hij was gek op de zwartbonte
koeien die gehouden werden op de boerderij. Vooral de mooie scherpe aftekening
tussen het zwart en wit vond hij destijds
prachtig.

Maar juist die vlekken waren voor Linstra
interessant. Hij wilde proberen een zwartbonte geit te fokken. Hij ging op pad en
doorkruiste Friesland. Op een van zijn tochten vond hij een zwartbonte bok aan een
grondpen in een berm. Na wat praten
mocht hij het dier kopen en nam het mee
naar Groningen. Het was een kleine, korte
bok. Inmiddels praten we hier over eind
jaren zestig begin zeventig. Hij noemde

De koe voor de arme boer
In die tijd waren de meeste geiten vooral
wit. Men was van mening: een goede geit is
wit! In de jaren veertig en vijftig was op
iedere boerderij wel een geit te vinden.
Deze werd vooral gehouden voor de melk
voor het eigen gezin. ‘De koe voor de arme
boer’, zo werd de geit ook wel genoemd. We
moeten er anno 2016 om lachen, want wie
tegenwoordig nog geiten heeft, moet daar
financieel wel zoveel in investeren dat je
tegenwoordig wel rijk moet zijn om nog
geiten te kunnen houden. En helemaal als
je stamboekgeiten houdt en ermee naar
een keuring wilt.

Linnando 2 met eigenaar de heer Linstra

Vlekkenfan
Die ‘armeluiskoe’ was dus vooral wit en als
die een vlek had, was dat niet best, eigenlijk
een slechte geit. Die vlekken waren vaak
niet zwart, maar bruin of vaal, ook wel izabel genoemd.
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deze bok Linnando en kruiste de bok met
zijn ‘foute’ witte, die met de vage vlekken.
Er werd uit deze twee dieren een prachtige
zwartbonte bok geboren, die Linnando 2
genoemd werd.
Deze bok werd Linstra’s grote trots, een
mooi dier dat qua exterieur vergelijkbaar
was met het exterieur van de witte melkgeit.
Want dat stond voor Linstra als een paal
boven water: de bonte geit moest gelijkwaardig worden aan de witte.

Schoonheidsfoutjes
In de beginjaren waren er allerlei schoonheidsfouten die uit het ras gefokt moesten
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De linker Bonte geit heeft zogenaamde ‘schimmeloren’

Even voorstellen
Auteur van dit artikel is Titia Zuur. Ze is
secretaris van de Groninger bond van
Geitenfokkers. Ook is ze jaren actief
geweest binnen de fokgroep van de Bonte
geiten. Dit jaar, 2016, waarin de Bonte
geit centraal staat als zeldzaam huisdierras, werkt ze mee aan diverse activiteiten
als interim-lid van de fokgroep Bonte
geiten. Vanaf haar jeugd kent ze de heer
Linstra, die altijd een enthousiaste Bontegeitenfokker is geweest en tot voor een
paar jaar nog actief was binnen de provinciale bond en de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG). Door
zijn leeftijd en om gezondheidsredenen is
het bijwonen van vergaderingen en keuringen hem nu te veel geworden. Maar hij
is nog steeds een bron van kennis over de
ontwikkeling van de Bonte geit in Nederland en vooral in Groningen.
Titia ging bij de heer Linstra op bezoek en
schreef op wat hij wist te vertellen.
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Geitenkeuring in de jaren zeventig

worden. Zo waren er veel dieren die een
‘maskeraftekening’ op het hoofd hadden
(zoals we die kennen bij de Toggenburger
geiten). Ook de aalstreep over de rug kwam
veelvuldig terug bij het fokken. Ook waren
er veel dieren met ‘schimmelaftekening’ of
‘schimmeloren’. Ook deze schoonheidsfouten moesten eruit worden gefokt. De aftekening moest eruit komen te zien zoals bij de
zwartbonte koe: een scherpe aftekening
tussen het wit en het zwart.

Deskundig bij de rasstandaard
Zo werd er een rasstandaard bedacht voor
de Bonte geit met als uitgangspunt de rasstandaard voor de Witte geit. Hiervoor werd
de hulp ingeroepen van de heren Dunans
en Zwart. Deze twee mannen deden destijds het stamboekbeheer in Groningen en
werden weer geleid door officiële Rijksveeteeltconsulenten. Een andere deskundige
was de heer Dommerhold, dierenarts en
eveneens Rijksveeteeltconsulent. Dommerhold heeft in Groningen het nodige betekend voor de geitenfokkerij en een prachtig

boek geschreven, dat tegenwoordig helaas
slecht is te verkrijgen. Linstra heeft nog een
door Dommerhold gesigneerd exemplaar
liggen dat via de heer Dunans bij Linstra is
terechtgekomen.

Overleg in het café
De provinciale bond had in de jaren zeventig het hele stamboekbeheer in de hand, de
inspecteurs gingen door de hele provincie
om de geiten te beoordelen op de lokale
keuring. Iedereen met een geit mocht op de
keuring komen. Op de lokale keuringen
werden ze door de heren Zwart en Dinans
beoordeeld. Ze keurden alle geiten, trokken
zich even terug in het café en kwamen na
een tijdje terug om te vertellen welke geiten
goed genoeg waren om daadwerkelijk door
te mogen naar de provinciale keuring.
Begin jaren tachtig werd Linstra gevraagd
om voor de provincie Groningen inspecteur
te worden. Hij ging officieel lessen volgen
en werd zo inspecteur en keurmeester. Hij
heeft dit vrijwilligerswerk jaren gedaan en
altijd met heel veel plezier. =
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