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2020-02
Periodiek van het Platform Friese Rassen en Gewassen

De lezer zal begrijpen dat het er door het coronageweld 
met het Platform Rassen en Gewassen anders voorstaat 
dan we graag zouden willen. Veel ligt stil, reden waarom 
we met deze tweede in 2020 verschijnende periodiek 
een halve OER uitbrengen. 
Zoals bekend, gaat de door Tresoar en het Platform 
geplande expositie over de Friese rassen en gewassen in 
OBE op het Oldehoofsterkerkhof vanwege corona niet 
door. We zouden ons daar in juni, juli en augustus als 
Platform presenteren. Het is nu de bedoeling dat de 
tentoonstelling op dezelfde plek van  24 augustus tot 18 
oktober gehouden wordt. De expositie wordt ingericht 
door Nico Kloppenborg. Hij zorgt ervoor dat er Friese 
fruitbomen te zien zijn. In een galerij met potten wordt de 
collectie landbouwgewassen gepresenteerd. Een tweetal 
films over het Platform kunnen ook bekeken worden. 
Bovendien wordt een film gemaakt en vertoond over de 
negen Friese dierrassen. 
Voorafgaand aan de tentoonstelling wordt er in kranten, 
radio en televisie ruime aandacht aan de expositie 
geschonken. 

Als de benodigde financiële middelen uit het provinciaal 
Mienskipsfûns worden toegekend en de coronacrisis het 
toelaat, wordt op 10 oktober a.s. in De Kruidhof te 
Buitenpost de Dag van het Levend Fries Erfgoed 
georganiseerd. Dit gebeurt in het kader van de daar te 
organiseren Oogstdag. Deelnemers aan het Platform 
zullen daar hun dieren, landbouwgewassen of fruit tonen. 
Bovendien geven ze vanuit een kraam informatie over 
hun werkzaamheden.  

WERKEN AAN VERSCHEIDENHEID 
In een drietal voorlichtingsbrochures werden de Friese rassen en gewassen indertijd gepresenteerd als Fries Levend erfgoed. 
Er is echter meer aan de hand. Een brochure over de werkzaamheden van het Platform heet niet voor niets 'Werken aan 
verscheidenheid'. Behalve de rassen en gewassen als levend erfgoed, wordt daarmee bedoeld dat ze een bijdrage kunnen 
leveren aan het versterken van de agro-biodiversiteit, de cultuurhistorie, cultuurtoerisme, het ontwikkelen van agrarische 
streekproducten en recreatie, receptuur, kookkunst en gastronomie. Op pagina 3 meer over de rassen en gewassen als Fries 
levend erfgoed. In volgende nummers van OER komen de andere hiervoor genoemde uitgangspunten bij het werken aan het 
levend erfgoed aan de beurt.

HOE HET ER VOORSTAAT 
Bij die gelegenheid zal 
ook de door Karst 
Meijer samengestelde 
collectie van zeventig 
Friese bramensoorten 
door hem toegelicht 
worden. Binnenkort 
komt de handleiding 
klaar die bij excursies 
over de in Fryslân 
voorkomende bramensoorten gebruikt wordt. 

Het Platform is al geruime tijd bezig een project van de 
grond te tillen dat de activiteiten van alle deel-
ne(e)m(st)ers raakt.   
Het oorspronkelijk vierjarig project is vanwege de kosten 
van het aanstellen van een projectleid(st)er en de 
noodzakelijke cofinanciering teruggebracht tot twee 
jaren. Als het project doorgaat, wordt een halftime 
projectleid(st)er aangesteld, die in overleg met de 
organisaties aan de slag gaat met de door de 
deelnemende organisaties uit te voeren publiciteit, 
voorlichting, educatie en zo nodig marketing. 
Voorzover het door de deelnemende organisaties 
gekoesterde ras of gewas het mogelijk maakt, wordt 
gekeken naar de mogelijkheid er streekproducten mee te 
maken. Provincieambtenaren hebben een verkenner 
aangezocht die gaat uitzoeken of er voor het project het 
nodige draagvlak bestaat.
In de volgende OER hopen we er meer over te kunnen 
vertellen. 
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Nieuws/Nijs van de Friese Hoenderclub/Fryske 
Hinneklup biedt een verslag over het keuren van de 
Friese krielen op de Watersportshow 2019. De elf 
kleurslagen waren er met zeven vertegenwoordigd. 
Ook de zwarte die aldus het verslag erg zeldzaam is. 
De keurmeester kon de hen vanwege de (slechte) 
kamtekening geen F geven.

In zwartbles-info, een uitgave van de zwartbles-
fokkersgroep, wordt uitgelegd waarom je lid zou 
worden van een stamboek en/of rasvereniging. 
Redenen zijn onder andere: stamboekregistratie, 
kennisoverdracht, vrijheid in fokdieren, aanschaf goede 
fokdieren, gezelligheid en verenigingsleven. Die 
redenen worden in de uitgave één voor één toegelicht.   

Bij de Friese Vereniging voor Landbouwhistorie zijn ze 
blijkens het verenigingsblad ARK op zoek naar 
'hinnetrepkes'. De trapjes die staan afgebeeld dienen 
louter voor decoratie. 
Ze worden niet meer door hoenders gebruikt. 

Dik Endendijk schenkt in DE STAMBOEKER aandacht 
aan de relatie tussen de moderne landbouw en de 
door Minister Schouten gepropageerde kringloop-
landbouw. Het is niet moderne landbouw of 
kringlooplandbouw, schrijft hij. Het is moderne 
landbouw of geen landbouw.  

PERIODIEKEN
In de Fryske Hounen, de periodiek van de Nederlandse 
Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, staat een 
gedicht van Netty Way over de Wetterhoun. Het eerste 
couplet: Krullenvacht en fiere staart/krachtig van 
bouw, rustig van aard/trots erfgoed van het Friese 
land/ en allemaal aan elkaar verwant.  

Hans Logchies constateert in De Nederlandse Landgeit, 
het orgaan van de Landelijke Fokkersclub Nederlandse 
Landgeiten, dat deze geiten weinig vlees opbrengen. Er 
zijn al meerdere initiatieven in Nederland gestart om 
het bokkenvlees/geitenvlees bij de Nederlandse 
consument beter te kunnen wegzetten. Hier is nog een 
lange weg te gaan.  

In De Zwartbles, de periodiek van het Nederlandse 
Zwartblesschapen Stamboek, een verslag van het door 
Mira Schoon van het Centrum van Genetische Bronnen 
Nederland (CGN) uitgevoerde onderzoek op inteelt en 
verwantschap binnen en tussen twee Zwartbles-
schapenstamboeken. Het is, vindt Schoon, van groot 
belang de populatie te monitoren, voor het in stand 
houden van zeldzame rassen en de toename van 
inteelt en verwantschap. In de periode 2015-2018 was 
er sprake van inteelttoename. Het advies was om de 
uitwisseling tussen NZS en Fokkersgroep in stand te 
houden.      
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Als je goed kijkt, worden we door erfgoed omringd. 
Toch is niet alles erfgoed wat oud of traditioneel is. 
Het gaat om objecten, instellingen en tradities die ons 
vandaag nog iets zeggen en het verdienen om te 
worden doorgegeven aan mensen die na ons komen. 

Als het tot nu in Fryslân en daarbuiten over erfgoed 
ging, werd daarbij vooral gedacht aan niet-levend 
erfgoed, zoals gebouwde monumenten. Pas in de 
laatste tijd kwam daar ook het immaterieel erfgoed bij, 
zoals geschriften die bewaard worden door het in 
Leeuwarden gevestigde Historisch en Letterkundig 
Centrum Tresoar. 
Er is ook levend erfgoed, dat tot nu toe binnen het 
provinciaal beleid vrijwel geen aandacht kreeg. Totdat 
Provinciale Staten eind 2018 een amendement 
overnamen, waarin aan het College van Gedeputeerde 
Staten werd gevraagd het levend Fries erfgoed een 
plek te bieden in de culturele infrastructuur. Dat moet 
overigens nog handen en voeten krijgen. 
Bij de voorbereidingen van de door het provinciaal 
bestuur samen te stellen Omgevingsplan werd door 
het Platform een lijst ingeleverd van wat zou kunnen 
behoren tot het Fries Levend Erfgoed. Dat leverde van 
een provinciale ambtenaar de reactie dat de bewoners 
tot niets verplicht kunnen worden. Door de gedepu-
teerde werd bij de behandeling van het  voorontwerp 
van het Omgevingsplan opgemerkt, dat de lijst tot de 
uitvoering van het plan behoort. 

Verwant aan de belangstelling voor het niet-levend 
erfgoed is de aandacht voor 'Plaatsen van herinnering'. 
Het probleem is echter dat die wat de Friese rassen en 
gewassen betreft vrijwel verdwenen zijn. Er is bijvoor-
beeld niets overgebleven van de proeftuin van de 
Maatschappij van de Friese Landbouw in Engelum. 
Waar vind je nog een voorbeeld van een door garde-
niers in praktijk gebracht bedrijf, zoals die vroeger in 
Fryslân veel voorkwamen? Bij erfgoed hoort een 
verhaal. 
Het levend Fries erfgoed is cultureel erfgoed, dat het 
verdient als iets waardevols beschreven en behouden 
te blijven. Anders zou het waarschijnlijk verdwijnen.
Meestal vanuit commerciële overwegingen, werden - 

In 1932 afgebroken gardenierswoningen in Huizum

Excursie op de proeftuin van de Friese Maatschappij van 
Landbouw te Engelum

FRIES LEVEND ERFGOED, WAAR HEBBEN WE HET OVER

soms ten onrechte - eigenschappen, van de Friese 
dierrassen, fruitrassen en landbouwgewassen van 
minder belang geacht. Ze werden dan zonder goede 
reden vervangen door meer opbrengende andere 
rassen of gewassen. Zo blijken de Friese dubbeldoel-
runderrassen uiteindelijk toch heel geschikt, om te 
worden gebruikt in de door Minister Schouten voor-
gestane kringlooplandbouw. Veel schijnbaar oeroude 
tradities blijken verrassend nieuw te zijn.

Het Fries levend erfgoed is onderdeel van het 'Fries 
eigene'. Niet om nostalgische reden, maar omdat het 
bij Fryslân hoort. Het is in de provincie ontstaan, of het 
kwam er voor en is in het ongerede geraakt. Het 
erfgoed zal geen enthousiasme oproepen bij bewoners 
die, zoals veel in de provincie, weinig echte historische 
belangstelling hebben. Mogelijk voelen die zich wel 
aangesproken door de overige onderaan pagina 1 
vermelde redenen om de Friese rassen en gewassen 
toe te passen. Daarover een volgende keer.
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Retouradres: Heerenweg 26 9262 SG Sumar 

www.onzestabyhoun.nl

www.dwvn.nl

www.friesehoenderclub.nl

www.nzs.nl

www.fruitynfryslan.nl

www.roodbontfriesvee.nl

www.nvsw.nl

www.baggelhof.nl

www.werkverband-frieserassen.nl

www.landgeit.nl

www.melkschapen.nl

www.frieshollands.nl

www.szh.nl

www.zeldzamerassen.nl/
zwartbles-fokkersgroep

Platform Friese Rassen en Gewassen

www.dekruidhof.nl

www.herbariumfrisicum.nl

www.vriendenvanhetoudefruit.nl

Het vorige nummer van OER ging, voor wie dat over de telefoon 
had aangegeven, over de mail. Lezers die de periodiek liever op papier hebben, krijgen het ook nu 
weer over de post toegezonden.
Het aantal betalende abonnees blijft achter bij de verwachtingen en een sluitende exploitatie. Voor 
het verzenden over de post van vier nummers wordt in 2020 een gift van 15 euro gevraagd. Aan het 
layouten van de via de e-mail verzonden exemplaren zijn ook kosten verbonden. Voor digitale 
toezending vragen we 10 euro. 
Voorzover dat nog niet is gebeurd, vragen we onze lezers dringend 10 of 15 euro oer te boeken op 
het banknummer NL16 TRIO 0197 646 174 ten name van Werkverband Friese Rassen. 


