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FAN WALDBEANTSJE OANT WETTERHOUN
Van 14 augustus tot 18 oktober organiseert het
historisch en literair centrum Tresoar een expositie over
de Friese rassen en gewassen. Deze wordt gehouden in
het gebouw OBE op het Oldehoofsterkerkhof, schuin
tegenover Tresoar.
Op deze pagina enkele door Pat Zijlstra gemaakte foto's
over hoe Tresoar de tentoonstelling met behulp van
tuinarchitect Nico Kloppenburg heeft ingericht.
Bezoekers kunnen tot de genoemde einddatum er
overdag (behalve op maandag) terecht.
Op de zaterdagen 26 september, 3 oktober en 10 oktober
kan worden deelgenomen aan een begeleide excursie in
OBE. Deze beginnen om 13 uur en eindigen om 14.30 uur.
Wegens Corona is het maximaal aantal deelnemers 10.
Daarom dienen belangstellenden zich van te voren op te
geven via info@werkverband-frieserassen.nl of via
0512 371509
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PERIODIEKEN
In Zwartbles een door Antje Noordenbos geleverd
overzicht van wat het Platform Friese Rassen en
Gewassen, ondanks de coronacrisis in de komende tijd
van plan is te ondernemen. Zij meldt onder
voorbehoud de 'Dag van het Levend Erfgoed', op 10
oktober in Buitenpost. Deze gaat wegens de nog steeds
geldende voorwaarde anderhalve meter afstand te
houden niet door.
De organisatie verschaft ook een prachtige aan het ras
gewijde kalender. Een idee voor anderen?

Fries-Hollandse ras is blijkens een ander artikel nog
altijd populair in het buitenland.
De Nieuwsbrief van de Stichting Roodbont Friese Vee
bevat een oproep voor een excursie op zaterdag 26
september bij het bedrijf van Reijnder van der Ley,
Bûtewei 12, 9247 WL in Ureterp. Na afloop is er een
lunch en 's middags een presentatie door Roelof Jacobi
over de toekomst van de Friese Roodbonte koe.
Opgave ook door niet-leden op
secretaris@roodbontfriesvee.nl. Kosten 15 euro per
persoon.

Carin Peters meldt in de fryske hounen, dat diverse
leden hun pups de naam Corona toe bedelen. Ze
vraagt zich af of dit een goed moment is om aan een
nieuwe pup te beginnen. Ze ontkracht het argument
dat deze tijd ongeschikt is voor de socialisatie van
honden. In huis moet er wel een rustig plekje zijn waar
het dier zich kan terugtrekken.

In een stadje in Noord-Wales heeft een kudde geiten
als gevolg van een lockdown tijdens de coronacrisis de
straten over genomen, meldt De Nederlandse
Landgeit. Ook een artikel over langharige,
halflangharige en kortharige landgeiten. In het
fokbeleid van de Landelijke Fokkersclub is ruimte voor
eigen invulling en beleving.

In IT ARK, orgaan van de 'Friese Vereniging voor
landbouwhistorie' een artikel over poterbakjes. Het
Friese model is voorzien van twee latjes. Op het
mailadres redactie@afron.nl of 06-13 68 39 03
ontvangt de redactie graag meldingen over meer
bakjes.

Op donderdag 30 juli werd in het Duitse Cloppenburg
een schapenveiling gehouden waar Oostfriese
melkschapen gekeurd een aangeboden worden, aldus
de Nieuwsbrief van het Frysk Melkskieppestamboek.
Ze behoren tot erkende stamboeken en kunnen in het
Frysk Melkskieppestamboek worden opgenomen.
Met Fries-Hollandse stieren op Holstein koeien worden
uitstekende resultaten behaald, meldt De FriesHollandse KOEKRANT. Het betreft het bedrijf van de
familie Houtenbos is Schagen. Aan de hand van foto's
en productiegegevens wordt een beeld gegeven van de
bedrijfsresultaten die zo bereikt kunnen worden. Het

De zwartbles-info meldt dat Geertje Overman-Zijlstra
sinds kort zwartblessschapen houdt op Dekema State
in Jelsum. Het is een prachtige plek voor de schapen.
Er zijn verschillend stukken land met voldoende plaats
voor de schapen uit de zon en wind.
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FRIESE RASSEN EN GEWASSEN DRAGEN BIJ AAN
AGRO-BIODIVERSITEIT
In de vorige OER stond een bijdrage over de Friese
rassen en gewassen als Fries levend erfgoed, een
belangrijk motief om de rassen en gewassen in stand
te houden en ze zo mogelijk toe te passen. Maar er is
meer. Ze zijn ook van belang om bij te dragen aan de
verscheidenheid van de door de mens bewerkte
natuur, de agro-biodiversiteit.
De provincie Fryslân verliest van alle Nederlandse
provincies in de natuur het meest aan biodiversiteit.
Het provinciaal bestuur nam zich voor daar iets aan te
doen. Hierbij wordt allereerst gedacht aan de
verscheidenheid die zich voordoet bij de eigenlijke
natuur: de planten en dieren. Het betreft echter ook
de door de mens gedomesticeerde natuur waarmee
het Platform Friese Rassen en Gewassen zich
bezighoudt. In het provinciaal en gemeentelijk beleid
kwam dit tot voor kort niet of nauwelijks tot
uitdrukking. De activiteiten van het Platform Friese
Rassen en Gewassen zijn dus ook een streven naar het
behoud van biodiversiteit.

CGN Gewascollecties zijn gedupliceerd in de wereldzaadopslagfaciliteit in Spitsbergen

In de Platformreeks zijn brochures verschenen die op
de Friese en met Fryslân verwante dierenrassen,
landbouwgewassen en houtige gewassen betrekking
hebben. De brochure over het fokken van de Friese en
met Fryslân verwante dierenrassen wordt in deze OER
toegelicht.

We hebben het over de Friese versies van nuttige
planten en dieren die duizenden jaren geleden uit de
natuur zijn gehaald, geselecteerd, verbeterd, bewaard
en uitgewisseld.
Ze bevatten genetisch materiaal dat bijdraagt aan de
biologische verscheidenheid. Daarom is het van belang
dat de rassen en gewassen in stand worden gehouden.
De bij het Platform behorende collectie landbouwgewassen is onder geconditioneerde omstandigheden
ondergebracht bij het 'Centrum voor Genetische
Bronnen Nederland' (CGN) in Wageningen. Dit
Centrum bevat ook genetisch materiaal (voornamelijk
monsters sperma) van de Friese dierenrassen.
Van belang zijn ook de houtige gewassen die op de
Friese zandgronden na de laatste IJstijd weer
tevoorschijn kwamen.
Deze bomen, struiken en klimplanten bevatten uniek
genetisch materiaal. Ze vallen ook onder de aandacht
van het Platform.

Meer dan 300.000 monsters sperma worden bij -196 0C
door het CGN in vloeibare stikstof bewaard.
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BIJEENKOMSTEN FRIES
LANDBOUWMUSEUM

MEERJARIG
STIMULERINGSPROJECT
WORDT UITGESTELD

Janco Heida houdt op zondag 25 oktober, 's middags
van twee tot vier uur in het Fries Landbouwmuseum
een presentatie over zijn organisatie De Streekboer.
Die middag licht Johannes Lankester het publiek in
over de Friese Voedselbeweging. De Friese rassen en
gewassen zullen er ook bij ter sprake komen.

In OER werd al enkele keren aandacht besteed aan
een door het Platform op gang te brengen meerjarig
Stimuleringsproject.
Onderdelen zijn: het verbeteren van de communicatie
en marketing, het opstarten van een demoproject, het
verbinden van de rassen en gewassen met
cultuurtoerisme, het inrichten van een verdeelcentrum
voor de horeca en een pilot veredeling.
Geprobeerd wordt het project onder te brengen bij de
'Regiodeal Noord-oost Friesland'. Daar worden er aan
het project zulke hoge eisen gesteld, dat er aan een al
ingediend voorstel nog een en ander verbeterd moet
worden. Gehoopt wordt begin 2021 toestemming te
krijgen eraan te beginnen.

Op zondag 15 november wordt in het Fries
Landbouwmuseum, 's middags van twee tot vier uur
een bijeenkomst over het fokken van zeldzame
dierenrassen gehouden. Mira Schoon van het Centrum
voor Genetische Bronnen Nederland houdt een
presentatie over wat zich hierbij voordoet.

BIJ DE KRUIDHOF IN BUITENPOST KOMT EEN
BRAMENPROJEKT
Bij ‘De Kruidhof’ in Buitenpost ontstond het plan de in de Friese Wouden voorkomende ongeveer zestig bramenoorten er
onder te brengen. Ze werden door bramenspecialist Karst Meijer verzameld. Hein Drost, betrokken bij de leiding van het
complex, zorgt ervoor dat ze op het terrein in een boomwal, dus in hun natuurlijke omgeving, worden ondergebracht.
Meijer werkt aan een handleiding over bramen die bij excursies en ook op andere plekken kan worden toegepast.

Beheerder Hein Drost
bij de bramencollectie
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FOKKEN VOOR EEN BETERE GENERATIE
Voorzover de houders van de Friese dierenrassen
fokkers zijn, werken ze met een fokdoel aan een
verbeterde generatie. Dit bevat als regel ras- en
gebruikseigenschappen waaraan bij het fokken
aandacht wordt besteed. De raseigenschappen
hebben betrekking op de kenmerken van het ras,
de gebruikseigenschappen over de bedoeling van
wat er met de rassen gedaan wordt.
Door een gerichte paring proberen fokkers de
kenmerken en het gebruik van (een groep) dieren te
verbeteren. De beste mannelijke en vrouwelijke dieren
worden om die reden gekoppeld. Omdat het bij de
zeldzame rassen meestal om een klein aantal gaat, is er
al snel sprake van inteelt. Om dat te voorkomen, wordt
er als dit kan gebruik gemaakt van een groot aantal
mannelijke dieren.

Pieter Nicolai

gepelde kleurslagen behoren, hebben geen pel.

In de Platformreeks is een brochure verschenen over
het fokken van de Friese en met Fryslân verwante
dierenrassen. De inhoud gaat over erfelijkheid en
fokken. Vervolgens wordt het fokken van de negen
Friese en met Fryslân verwante dierenrassen
behandeld. Onderwerpen als fokdoel, kwantitatieve en
kwalitatieve eigenschappen, mutaties, inteelt, selectie,
fokwaarde en kruisen komen aan de orde. De brochure
bevat ook informatie over de respectievelijke fokkerijorganisaties, keuringen en de toekomst van het ras.

De laatst erkende kleurslag is de zandgele. Pieter
Nicolai uit Drogeham zag in de Tweede Wereldoorlog
twee giergele (Fries: jarregiele) hoenders die later niet
meer voorkwamen. Hij kruiste een hermelijnkleurige
Wyandotte met een geelwitpel haan van het Friese ras.
Omdat de niet erbij horende pellen steeds naar voren
kwamen, kruiste hij ook nog met het Lakenvelder
Hoen. Na zeven jaren had Nicolay het giergele Friese
hoen terug gefokt, voortaan heette het zandgeel. Hij
heeft ondertussen ook de nog niet erkende zandgele
kriel gefokt. Bij de Friese hoenders kunnen zich
gebreken voordoen, zoals afwijkingen aan de snavel.
Om de fokzuiverheid te bevorderen. maken sommige
fokkers gebruik van inteelt. Soms gaat het heel goed,
soms slaan ze de plank mis. Bij selectie gaat het veelal
om de kleur. Soms zijn de verschillen minimaal.
Roodbonte hoenders zijn geheel gelijk aan de
roodgepelden, behalve dat ze op het einde van de
veren een rood plekje hebben. Volgens de standaard
mogen dat niet meer zijn dan ronde stippen. Zijn die te
groot, dan is het moment gekomen om deze met hulp
van kruisen met de roodbonten terug te dringen. Het
fokcentrum voor de grote hoenders is bij 'Vijversburg'
in Zwartewegsend, dat voor de krielen sinds kort in 'De
Naturij' in Drachten.

Als voorbeeld van wat de lezer in de brochure aantreft
enkele flitsen uit het hoofdstuk over het fokken van de
Friese hoenderrassen.
Door de 'Fryske Hinneklub' is een rasstandaard
ontwikkeld waaraan de dieren zoveel het kan moeten
voldoen. Nog beter is het dat de raseigenschappen
erop vooruit gaan.
Een kwantitatieve eigenschap is de lengte van de
vleugels, kwalitatieve kenmerken worden onder meer
afgelezen aan hoe ze gedragen worden en of het
kruisvleugels zijn.
Er zijn bij de grote Friese hoenders twaalf door de
Hinneklub erkende kleurslagen, bij de krielen zijn het
er elf. Je hebt hoenders met pel en hoenders zonder
pel. Die zijn meestal eénkleurig. De hanen die bij de
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HISTORISCHE BOERDERIJEN
EN DE FRIESE RASSEN EN GEWASSEN
Bij de in het Fries Landbouwmuseum te koop
geboden tweedehands uitgaven lag een exemplaar
van het in 1950 gepubliceerde boekwerk 'Het Friese
Boerenhiem'. C.J. Pannekoek en J.J. Schipper, beide
oud-hoofd bij gemeentebeplantingen, geven daarin
hun visie op het verzorgen van het boerenerf.
Het gaat voornamelijk over de beplanting met bomen,
de interesse van het Platform gaat uit naar wat er
gezegd wordt over fruithoven en moestuinen. De
moestuin leverde de groente voor het gezin en de
inwonende hulpkrachten: aardappelen, erwten, bonen
en bieten, maar ook fijnere groenten. Wat niet direct
gegeten kon worden werd gezouten, gedroogd of
geweckt. De auteurs stellen vast dat er meestal weinig
overbleef van de fruitbomen, zoals die eerder werden
aangetroffen. Aan de in het boek voorkomende
tekeningen van plattegronden kan worden afgelezen
dat er maar weinig boerderijen waren aangetroffen
waar een moestuin bij behoorde. Fruitbomen en
moestuinen komen nog wel voor op een in het boek
opgenomen beplantingschets van een boerenerf
tussen Wirdum en Idaard.

huishoudfunctie, met de erbij horende bedrijvigheid.
Zij beheerde ook de moestuin en verwerkte groenten
en fruit. Ieder erf was uniek, in grote lijnen is er altijd
een zekere samenhang. Boerderij en erf vormen een
leefgemeenschap. Het erf vloeit in het omringende
landschap over met erfbosjes, moestuinen en
aardappelakkertjes voor eigen gebruik. Soms ook met
varkens- en kalverkampjes en paardeweitjes.
Zoeken we een verband tussen fruithoven op boerenerven en de Friese rassen en gewassen dan kan bij de
aanplant van fruitbomen aan het Friese fruit gedacht
worden. Moestuinen zouden een groot aantal van de
in collectie van het Werkverband voorkomende
landbouwgewassen kunnen herbergen. Bij de dierrassen valt naar keuze te denken aan het Friese paard,
de Friese schapen, de Friese hoenders, de Friese
honden en de Landgeit. Alle dieren worden beschreven
in door het Platform uitgebrachte brochures. Deze
kunnen via info@werkverband-frieserassen.nl worden
besteld. Ze zijn ook verkrijgbaar op de expositie in OBE
(zie de voorzijde). Er valt wat dat betreft een wereld te
winnen.

In 2003 houdt boerenerven-expert Rob Leopold een
inleiding over de cultuurhistorie in het landelijk
gebied, met de boerderij als
bindend element.
Ook hij maakt zich zorgen
over de inrichting van
boerenerven.
Boerderijen en erf vormen,
vind hij, een onlosmakelijke
eenheid. Alles aan het
gebouw verwijst naar het
beweeglijke leven in en om de
boerderij. Vóór lag voor de
boerin de woon- en
Beplantingschets voor een
stelpboerderij tussen
Wirdum en Idaard
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AARDAPPELWERKGROEP GAAT ZIEK WORDEN
COLLECTIE TE LIJF
Fryslân is vanouds een aardappelprovincie. Talloos zijn de rassen
die onder meer op de proeftuinen van de 'Friese Maatschappij
van Landbouw' in Sumar en Engelum ontwikkeld werden. Vanaf
2005 houdt een aardappelwerkgroep van het 'Werkverband
Friese Rassen' een representatieve selectie van de Friese
aardappelrassen in stand. Enkele van die rassen worden nog
verhandeld, verreweg de meesten zijn er niet meer. Doordat het
Werkverband ze eerder van particulieren of van buitenlandse
genenbanken kon bemachtigen, zijn ze bewaard gebleven. De
Friese handelshuizen besteden er in hun schaduwcollecties geen
of weinig aandacht aan.

Aardappelen kunnen onder meer door virussen ziek raken.
Enkele van de zo ontstane ziekten worden veroorzaakt door Yvirussen. Deze worden overgebracht door bladluizen. Bij late
infectie zijn de gevolgen niet altijd waarneembaar. In 2019
zagen leden van de aardappelwerkgroep dat van de meer dan
dertig vanaf 2005 in de collectie opgenomen rassen ongeveer
tien door luizen besmet waren.
Er moest iets gebeuren om de collectie in stand te houden. Op
aanraden van Ir. J. Velema werd geld gezocht om een gaastent
te kunnen aanschaffen waardoor luizen bij het vermeerderen
worden buiten gehouden.
Het lukte bij fondsen de benodigde financiën los te peuteren.
Hierdoor staat er nu bij werkgroeplid Freerk Zwart in
Easterbierrum een tent waarin de aardappelcollectie gezond
wordt gehouden. Daarom kunnen er alleen gezonde knollen in
worden ondergebracht. Bij de zieke rassen moet in genenbanken en bij particulieren voorzover mogelijk gezond
uitgangsmateriaal gezocht worden.
Als dat lukt kan in
2021 met een schone
lei begonnen worden.

De gaastent

Als laatste onderdeel van het door het provinciaal bestuur in de periode
1916 tot 1919 gefinancierde Stimuleringsproject kwam een
documentatiemap met beschrijvingen en afbeeldingen van de Friese
dierenrassen, landbouwgewassen en fruitrassen tot stand. In eerdere
afleveringen van OER zijn voorbeelden van afbeeldingen getoond, zoals
ze in de map voorkomen. Deze kan besteld worden door 25 euro (incl.
verzendkosten) over te maken op NL 16 TRIO 0197 646 174 ten name van
Werkverband Friese Rassen. De map en andere delen uit de Platformreeks zijn ook verkrijgbaar op de expositie in OBE. (zie de voorzijde).

MARIJKE blad toont iets bont.
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Dit nummer van OER wordt via de mail toegestuurd aan wie dat telefonisch heeft goed bevonden.
Lezers die onze periodiek liever op papier hebben, krijgen deze over de post toegestuurd.
Voor het verzenden wordt een gift van € 15,00 of meer gevraagd, voor het verzenden via de mail
€ 10,00 of meer. Wie voor de vier nummers van de jaargang 2020 nog niet betaald heeft, kan dit
alsnog doen. U kunt dit bedrag overmaken op: NL16 TRIO 0197 646 174 ten name van Werkverband
Friese Rassen.

Retouradres: Heerenweg 26 9262 SG Sumar

Platform Friese Rassen en Gewassen
www.nzs.nl
www.zeldzamerassen.nl/
zwartbles-fokkersgroep

www.friesehoenderclub.nl

www.melkschapen.nl

www.dwvn.nl

www.szh.nl

www.baggelhof.nl

www.roodbontfriesvee.nl

www.frieshollands.nl
www.werkverband-frieserassen.nl

www.vriendenvanhetoudefruit.nl

www.fruitynfryslan.nl
www.landgeit.nl

www.herbariumfrisicum.nl

www.dekruidhof.nl

www.nvsw.nl
8

www.onzestabyhoun.nl

