Vooruit met de geit
Op bijna iedere kinderboerderij worden geiten gehouden. Je kunt ze aaien,
melken, borstelen of er gewoon naar kijken. Geiten klauteren graag, maken
ruzie met elkaar om het groenste sprietje gras, vreten hun hok op of bedenken
andere dingen die niet mogen. Ze zijn meesters in het ontsnappen en in het
weggraaien van papier of plastic zakken. Kortom, het is weliswaar een heel
ondeugend, maar ook een heel leuk volk.
Waar komt de geit vandaan?
Waarschijnlijk was de Bezoargeit de
stamvader van alle huisgeitrassen. De
Bezoargeit kwam voor in Azië en op
de Griekse eilanden. Sinds ongeveer
7000 jaar vóór Christus worden geiten
al als huisdier gehouden om de melk,
het vlees, de huid en de mest. Geiten
zijn voor de mens altijd heel belangrijk geweest. Zij spelen het namelijk
klaar in kale gebieden te overleven waar menig ander huisdier al lang
van de honger zou zijn doodgegaan. In het oude Egypte waren geiten
zelfs heilig.
Wilde geiten hadden horens en een goede schutkleur. In de vrije natuur
moesten ze zich immers kunnen verdedigen of verstoppen. Als huisdier
hoefde dat niet meer; er werd immers voor hen gezorgd. Alleen de dieren
die behoorlijk melk en vlees leverden mochten blijven en dan gaf het niks als je er als geit een beetje raar uitzag of
geen horens had. Zo ontstonden door de tijden heen geiten met een mengelmoes aan kleuren, met en zonder
horens, groot en klein.
De koe van de arme man
Rond het jaar 1900 werd de geit ook wel de ’koe van de arme man’ genoemd, omdat veel mensen geen geld
hadden voor een koe. Veel melk gaf zo'n geit niet en wat ze gaf, smaakte niet al te best. Vaak stond ze in een
vieze stal of langs de kant van de weg. Ze kreeg niet het beste voer; zij deed het er immers toch wel mee en dat
proefde je wèl in de melk terug.
Omstreeks 1915 haalde men goede melkgeiten uit Zwitserland om de melkproductie van de Nederlandse geit te
verbeteren. Dat verdubbelde wel de melkproductie maar nog heel lang bleef het houden van geiten hetzelfde als
geen geld voor beter hebben.
Na de Tweede Wereldoorlog trokken steeds meer mensen naar de steden waar ze melk, vlees en leer gewoon in
de winkel kochten. Ze hadden geen geit meer nodig. Enkele hobbyisten gingen
door met het verbeteren van de Nederlandse melkgeit.
Een geit heeft heel wat in de melk te brokkelen
Tegenwoordig gaan veel melkveehouders over op de melkgeit. Geitenmelk is
lichter verteerbaar dan koemelk en geitenkaas is momenteel erg in trek. Veel
mensen met een koemelk-allergie zijn overgegaan op geitenmelk. Geiten
worden tweemaal per dag gemolken. Op een geitenbedrijf gebeurt dat
machinaal. Een goede melkgeit geeft ongeveer 6 liter melk per dag. Per jaar
komt dat neer op vijftien keer haar lichaamsgewicht! Dat doet een koe van
ongeveer 500 kilo met gemiddeld 30 liter melk per dag haar niet na.
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Geiten houden van gezelligheid
Geiten leven het liefst in een groep. Eentje is de baas en de laagste in de rangorde
heeft helemaal niets in te brengen. Een geitenwei moet meerdere
schuilgelegenheden hebben omdat sommige geiten een andere geit de toegang
niet gunnen. Geiten hebben een hekel aan regen. Bij de eerste druppels rennen ze
al om het hardst naar het hok. Ze zijn gek op gymnastiek. Ze klauteren en springen
dat het een lieve lust is en hebben de grootste lol met een paar flinke
boomstammen in de wei.
Omdat geiten graag verder kijken dan hun eigen hek, moet dat hek goed stevig
zijn: betongaas, schrikdraad, schapengaas of hout. Geiten die steeds in dezelfde
wei staan, moeten regelmatig ontwormd worden en een paar keer per jaar worden
de klauwtjes bijgeknipt. Die slijten op stal of in de wei niet vanzelf af.
Alleen is maar alleen
Geiten worden vaak gebruikt als gezelschap voor een paard of pony. De dieren kunnen zo aan elkaar gehecht
raken, dat menig wedstrijdpaard weigert een stap te verzetten als de bok of geit niet mee op reis gaat.
Een geit is een rare vreter
Geiten eten runderbrokken of speciale geitenbrokken. De hoeveelheid kan per dier verschillen. Als ze bijvoorbeeld
veel melk geven hebben ze ook meer en beter voer nodig. Daarnaast krijgen ze hooi en vers water. Als ze in de
wei lopen, knabbelen ze ook aan gras en kruiden. Een zoutblok zorgt voor mineralen. Een geit heeft er heel veel
voor over juist datgene te verorberen, dat niet voor haar bestemd is. Zo lust ze graag plastic (dodelijk!) en papier
en staat ze er ook niet bij stil dat sommige planten erg giftig zijn. In de natuur hebben geiten keus genoeg en zullen
niet gauw van giftige planten eten. Onze tamme geit denkt: "groen is groen" en zal er wel van eten. Giftig zijn:
taxus, rododendron, oleander, gouden regen, vingerhoedskruid en bladeren van de narcis en de tulp.
Geiten zijn erg kieskeurig. Voer dat op de grond heeft gelegen en waar ze over heen gelopen hebben, lusten ze
niet meer. Om niet al te veel voer te verspillen hebben hooiruiven voor geiten een kleine maasopening. Ze knoeien
er minder mee omdat ze veel moeite moeten doen om het hooi te bemachtigen en eigenlijk vinden ze dat best
leuk. Een bak onder de ruif vangt het hooi op dat nog niet is opgegeten. Bomen in een geitenwei moeten goed
beschermd worden met boomkasten of door een extra omheining, anders zijn in een mum van tijd de bladeren en
de bast opgevreten. In ontwikkelingslanden vormen geiten een groot probleem omdat ze de allerlaatste bomen en
struiken wegvreten waardoor de woestijn verder oprukt.
Is het een schaap of is het een geit?
Soms is op het eerste oog niet goed te zien of we met een schaap of een geit te maken
hebben.
Toch zijn er verschillen: een schaap heeft net onder het oog een holte waar een klier in
zit. Een geit heeft die niet. De horens van een schaap vormen een spiraal met de punten
naar buiten gericht of een cirkelvormige boog met punten die naar voren en iets naar
binnen gericht zijn. Bij de geiten zijn de horens hol, meestal sabelvormig, naar achter
gericht of als een kurkentrekker naar boven gedraaid.
Een geit heeft, in tegenstelling tot een schaap, een omhoog staand staartje en vaak een sik.
Verder is het karakter verschillend. Een schaap is meegaander en wat dommer in de
omgang dan een geit. Een schaap blijft braaf in een kudde en een geit gaat graag op
onderzoek uit. Van die eigenschappen maken sommige schaapherders gebruik door een
paar Nederlandse Landgeitbokken bij de schaapskudde te houden. De bokken gaan op zoek
naar lekkere hapjes zoals boomschors en twijgjes. De schapen volgen het voorbeeld.
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Stank voor dank
In het najaar vallen de geiten als een blok voor de bok. Ze mekkeren de hele dag en
kwispelen met hun staartje. De bok verspreidt in die tijd een allesoverheersende geur,
zeg maar rustig stank. Die geur wordt veroorzaakt door een klier achter de horens en is
bedoeld om de geiten het hoofd helemaal op hol te brengen. Na een dracht van
ongeveer vijf maanden worden in het voorjaar meestal twee, maar ook wel eens drie
lammetjes geboren. Als de geit niet gemolken wordt, blijven de jonge dieren ongeveer
twee maanden bij de moeder.
Over geitenwollensokken, geitenbreiers en bokkenpruiken
Als we iemand een geitenwollensokkenfiguur noemen, bedoelen we eigenlijk dat het een
alternatief ‘terug naar de natuur’-type is. Een geitenbreier daarentegen is een vervelend en suf
iemand en als iemand een bokkenpruik op heeft is die persoon een beetje slecht gehumeurd.
In de 17de en 18de eeuw droegen veel mannen en vrouwen een pruik. Soms werden voor die
pruiken de haren van dieren gebruikt. Bokkenharen bijvoorbeeld. Die waren nogal hard en stug,
waardoor de pruik niet lekker zat.
De legende van de Bokkenrijders
De Bokkenrijders waren volgens het volksgeloof in Limburg en de Turnhoutse
Kempen luchtgeesten, die op een bok gezeten door de lucht vlogen en huizen
konden binnendringen. De naam Bokkenrijders werd overgenomen door
roversbenden die in de achttiende eeuw in het gebied van Overmaas (Limburg ten
oosten van de Maas) boerderijen, herbergen, kerken en pastorieën overvielen. De
verhalen rond de Bokkenrijders boden niet alleen stof voor veel streekromans en
overleveringen, maar ook voor een stripverhaal van ‘Suske en Wiske’ uit 1948, ‘De
Bokkerijder’, ‘waerin verteld ende getekend worden de belevenissen van de laetste
roever ende knevelaer der bezwoorne Bokkerijdersbende uit den lande van
Limburg. Duydelijk ende klaerlijk vertolkt door de bysonderste personagieën’.
Aan overvallen als die van de Bokkenrijders is overigens de typische gesloten
vorm van de Limburgse boerderijen te danken. Limburgse boerenhoeves werden
gebouwd als praktisch onneembare vestingen. De kinderboerderij in Daalhof is
een mooi voorbeeld van een gesloten hoeve.
De bokkenwagen als speeltje voor rijkeluiskinderen
De bok is nooit echt als trekdier aan het werk gezet zoals een os, een paard of
een hond. Vroeger kregen de kinderen van een rijke boer een bokkenwagen en
een gecastreerde bok zodat ze, net als pa en ma, ‘uit rijden’ konden gaan.
Op veel kinderboerderijen wordt met
een bokkenwagen gereden. Meestal wordt daar een brave melkgeit
voor gespannen, soms een gecastreerde bok.
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Geiten in soorten en maten
Na de Tweede Wereldoorlog waren er nog maar weinig geiten over van het oorspronkelijk Nederlandse type en
helemaal raszuiver waren ze ook al niet. Door kruisingen met buitenlandse rassen zijn melkgeiten als de
Nederlandse Witte Melkgeit en de Nederlandse Toggenburger ontstaan. De bonte melkgeit is gefokt uit witte geiten
die nog de ouderwetse bontfactor hadden. Omstreeks 1970 gingen in Nederland de eerste
natuurbegrazingsprojecten met landgeiten van start. Geiten zijn namelijk ideaal bij het opruimen en terugdringen
van bos. Ze doen zich te goed aan bladeren, twijgen en basten. Struiken en bomen hebben daardoor geen schijn
van kans meer. Geiten worden bijna altijd samen met grazers als koeien, paarden of schapen ingezet. Momenteel
zijn er in heel Nederland zo’n 600 plekken waar stukken natuur door geiten begraasd worden.
De Nederlandse Witte melkgeit
De Nederlandse Witte is ontstaan uit kruisingen tussen de ouderwetse
Nederlandse landgeiten en de Zwitserse Saanengeit. De Zwitserse
Saanengeit is vanwege de hoge melkgift verspreid over de hele wereld.
De geiten worden hoornloos gefokt. Een goede Nederlandse Witte
melkgeit geeft wel 1800 liter melk per jaar.
De Nederlandse Toggenburger
Ook dit ras vindt zijn oorsprong in Zwitserland. Het is een sterke berggeit
die veel melk geeft. Toggenburgers worden zonder horens gefokt en de
vacht is bruin, variërend van licht-tot donkerbruin. Van de oren tot aan de
snuit lopen lichte strepen over de kop. De poten, de onderkant van de
staart en het stukje rond de staartwortel zijn wit. Een goede
Toggenburgergeit geeft wel 1200 liter melk per jaar.
De bonte geit
De bonte geit is gefokt uit witte geiten die nog de ouderwetse bontfactor
hadden. In de jaren zeventig is uiteindelijk een bont stamboek opgezet.
In 1994 waren in Nederland ongeveer 2500 bonte geiten geregistreerd.
Er zijn twee soorten ‘koebont’ (scherpe aftekening): zwartbont en
bruinbont. De fokker ziet op de kop het liefst een bles of een kol (ronde
witte plek). De Bonte Melkgeit geeft wel 1500 liter per jaar.
De Nederlandse landgeit
De huidige Nederlandse landgeit is gefokt uit een paar op oorspronkelijke
dieren lijkende geiten en bokken. De Nederlandse landgeit is niet zo
groot als bijvoorbeeld de Nederlandse Witte of de bonte geit, maar wel
stevig gebouwd. De kop is vrij zwaar en kort, met een hoog voorhoofd en
een ‘wipneus’. Geiten en bokken hebben een sik en de meeste bokken
een bokkenpruik. De bokken hebben enorme horens die eerst naar
achteren en dan zijdelings omhoog groeien.
De horens van de geiten zijn veel kleiner en naar achteren gebogen. De
beharing van de geiten is grof, halflang tot lang, die van de bokken lang.
Vooral de voorkant is zwaar behaard. Alle kleurslagen zijn mogelijk,
alleen de kenmerkende Toggenburger aftekening is ongewenst. De zgn.
klokjes aan de kop zijn volgens stamboek niet toegestaan.
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De Dwerggeit
Dwerggeiten kwamen al lang geleden uit Midden-Afrika, waar ze nog steeds om het
vlees gehouden worden. Het is een levendig geitenras en door hun kleine maat
makkelijk te houden voor mensen met weinig grond. Dwerggeiten zijn gehoornd. De
bokken zijn tussen de 50 en 60 cm. hoog. De vrouwelijke dieren zijn meestal wat
kleiner, ongeveer 50 cm.
De Anglo-Nubische geit
Dit Engelse ras is gefokt door middel van het kruisen van geiten van Engelse
Landrassen met uit Afrika geïmporteerde dieren. Het zijn vrij grote geiten; de
volwassen geiten zijn minimaal 80 cm. hoog; de bok is zelfs hoger dan 90 cm. en kan
wel 100 kg. wegen!
De Anglo-Nubische geit heeft een fraaie kop met kenmerkende lange lepelvormige
oren en gebogen neusbeen. De haarkleur kent geen beperkingen. De gemarmerde
kleur is zeer geliefd. Het haar moet kort en fijn zijn. Anglo-Nubische geiten geven niet
zo veel melk als andere melkgeiten, ongeveer 3 liter per geit per dag.
De Franse Alpengeit
In Frankrijk is dit het meest populaire berglandras. Het ras is ontstaan uit kruisingen
tussen Franse Landrassen en ingevoerde Zwitserse rassen. De vacht is wit met
grote roodbruine velden en de beharing is fijn en kort. Er komen zowel hoornloze als
gehoornde dieren voor.
De Walliser Zwarthalsgeit
De Walliser komt oorspronkelijk uit Oberwallis in Zwitserland. Volgens overlevering is
het ras door immigratie van Afrikaanse volkeren in 930 na Chr. in dit gebied
ingevoerd. Zowel bokken als geiten hebben lange, zweepvormig uitgebogen horens.
De beharing is lang en ruig.
De Angorageit
De Angorageit is afkomstig uit Turkije in de provincie Ankara (Angora) op de
Anatolische hoogvlakte. en komt voor in Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, de SovjetUnie en Australië. De wol is het belangrijkste product en wordt als Mohair op de
markt gebracht. De dieren worden twee keer per jaar geschoren, meestal in april en
oktober. Bij de geiten levert dat 3 – 4 kilo wol op en bij de bokken 4 – 5 kilo.
Een keer per jaar wordt de mohair ingezameld en vervoerd naar Engeland waar het
ingeleverd wordt bij de British Mohair Association, die de mohair dan weer op de
wereldmarkt verkoopt. Angorageiten zijn gevoelig voor regen, wind en
temperatuurschommelingen. Ze kunnen niet zonder meer het hele jaar buiten
gehouden worden.
Bijzonder bij de Angorageit is dat de bok geen
geurklieren heeft en dus niet stinkt.
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Hoe zeg je dat ook al weer?
De geit en de kool sparen
Beide partijen te vriend houden
Een bok schieten
Een blunder maken
Stinken als een bok
Vreselijk stinken
Bokkensprongen maken
Zich duren spullen permitteren
De bokkenpruik op hebben
Een slecht humeur hebben
De bokken van de schapen scheiden
De goeden van de slechterikkeren
scheiden
Dat is voor de bok zijn kl……
Dat is volkomen overbodig
Vooruit met de geit!
Schiet eens op
Het raadsel van de kool en de geit

Een zondenbok zoeken
Iemand de schuld geven

Een koopman moet een wolf, een geit en een kool
naar de andere kant van de rivier brengen. Er zijn
geen bruggen en de enige manier om naar de
overkant te komen is een klein bootje. Zo klein dat er
naast hemzelf alleen plaats is voor de wolf, of de geit
of de kool. Als hij drie keer vaart, loopt hij het risico
dat de geit de kool en de wolf de geit zal opeten. Hoe
moet hij de kool en de geit sparen?

Als een bok op de haverkist
Geen gelegenheid voorbij laten gaan
Ergens een sik van krijgen
Ergens schoon genoeg van krijgen
Ergens over mekkeren
Ergens over zeuren

Zo doe je dat:

Horentjes krijgen
Ongeduldig worden

Een bok, tot woede van zijn wijf,
bezat een continuebedrijf
ver van zijn hok in Durgerdam.
En telkens als die bok niet kwam
werd het probleem weer opgegooid
van komtinu of komtinooit.
Trijntje Fop
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Wist je dat ……….










een ‘bokkenpootje’ een langwerpig koekje is? De uiteinden zijn gedompeld in chocolade en lijken op
hoefjes.
niemand weet waar de zgn. ‘klokjes’ aan de geitenkop voor dienen?
geitenhuid gebruikt wordt voor zeemlappen en dunne (glacé) handschoenen?
bokbier niets te maken heeft met bokken? De naam is een verbastering van Einbock, de stad waar men in
de 13e eeuw begonnen is met het brouwen van dit robijnrode bier. Het bier wordt in het najaar gebrouwen
van speciaal geselecteerde moutsoorten. Voor het blonde bokbier wordt in het voorjaar de eerste hop van
de nieuwe oogst gebruikt (Meibok).
bij melkgeiten nogal eens dieren geboren worden die half mannetje, half vrouwtje zijn? Dat worden kwenen
genoemd. Het is ontstaan door het streven dieren te fokken die geen horens hebben.
geiten in de middeleeuwen in verband werden gebracht met heksen en duivels? Waarschijnlijk komt deze
afkeer van de stank van de bokken. De duivel werd vaak met bokkenpoten afgebeeld.
er een kinderboerderij in Rotterdam is die ‘De Bokkesprong’ heet?
de Steenbok een sterrenbeeld (Capricorn) is in de dierenriem? Je bent een Steenbok als je geboren bent
tussen 22 december en 20 januari. Als je een Steenbok bent, doe je je niet beter voor dan je bent, ben je
geduldig en heb je veel doorzettingsvermogen. Je werkt hard om iets te bereiken.

Spijsvertering
Een geit is een herkauwer. Dat wil zeggen, dat ze het ruwvoer eigenlijk twee keer
kauwt. Ongeveer 20 - 45 minuten na het eten begint het herkauwen:
Vanuit de pens gaat het voedsel naar de netmaag. Als het al een beetje verteerd is
gaat het bij beetjes terug naar de bek. Daar wordt het nog eens zo'n vijftig keer
gekauwd.
Iedere mondvol wordt na het herkauwen weer doorgeslikt, komt in de boekmaag en
daarna in de lebmaag terecht. Uiteindelijk belandt het voedsel in de darm.
In verhouding heeft een geit een grotere pensinhoud dan een schaap of een koe.
Daarom moeten een geit in verhouding ook meer ruwvoer (hooi,gras) hebben dan een schaap of een koe.

Hoe oud is deze jongen?
Herkauwers hebben in de bovenkaak geen tanden. Geiten dus ook niet. Aan
het wisselen van de tanden en kiezen kun je zien hoe oud het dier ongeveer
is. Geiten kunnen wel 12 jaar oud worden.

Hoe pak je een lammetje op?
Eén hand onder de borst vóór de voorpoten,
de andere hand onder de achterkant
achter de achterpoten.
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Bouwplaat bokkenwagen
© Sport en Recreatie, Gemeente
Rotterdam
Gebruik bij het maken van deze bouwplaat
een luciferdoosje; het schaftje als ‘buik’
voor de bok en het doosje (op zijn kop) als
zitbank voor de bestuurder. Vouw de
stippellijnen en knip de omtrekken uit. Plak
de leidsels en de trekbomen op de bok.

info@cnme.nl
www.cnme.nl
pw/2004/2012/2015/2016
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