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In memoriam Durk Minkema
Op 79-jarige leeftijd is Durk Minkema in zijn woonplaats Zeist overleden. Durk Minkema heeft samen met Anneke Clason en Sytse
Bottema in1976 de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, SZH, opgericht. Van 1976 tot 1982 was hij vice-voorzitter en van 1982 tot 1985
voorzitter.

In Wageningen had Durk Minkema bij
professor De Jong veeteelt gestudeerd. In
1957 ging hij bij het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek ‘Schoonoord’ werken, het IVO in Zeist. Vanuit dat instituut
leverde hij zijn bijdrage aan de SZH. In
zijn voordracht tijdens de eerste begunstigersdag gaf hij aan wat er moest gebeuren
en waarom. Die voordracht heeft een
belangrijke bijdrage geleverd voor het
draagvlak van de SZH. In 1990 nam hij
afscheid als adjunct-directeur.
In het begin van zijn loopbaan bij het IVO
heeft Minkema een half jaar bij prof.
Robertson en dr. Falconer in Edinburgh
doorgebracht. De kennis en de visie
van deze populatiegenetici hebben hem
sterk beïnvloed. Daarna heeft hij de basis
gelegd voor de toepassing van de populatiegenetica bij landbouwhuisdieren in
Nederland.
Terug in Nederland schreef Durk in 1966
het leerboek ‘De erfelijke basis van de veefokkerij’. Voor velen is dit het boek dat hen
geholpen heeft de populatiegenetica te
begrijpen en toe te passen. Van 1965 tot
1968 was hij aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht buitengewoon lector op
het gebied van de Zoötechniek van het
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paard en de herkauwer, met uitzondering
van voeding. Hij verzorgde de colleges
populatiegenetica voor aanstaande dierenartsen.
Minkema was een echte populatiegeneticus. Hij heeft het fokkerijonderzoek op het
gebied van paarden, schapen, runderen
en varkens geëntameerd. Zo heeft hij de
bedrijfsprestatietoets ontwikkeld voor de
selectie op de bedrijven. Hij was er een
groot voorstander van dat het veeteeltkundig onderzoek op een statistisch verantwoorde manier werd uitgevoerd. Veel

proeven die in de periode 1970-1990 zijn
uitgevoerd, hebben de goede opzet mede
aan hem te danken.
Durk Minkema heeft zijn stempel gedrukt
op het fokkerijonderzoek. Het onderzoek
is ook van grote betekenis geweest voor de
praktijk, bijvoorbeeld de kruisingen van
varkens (NL x GY) en de halothaangevoeligheid bij varkens. Dit zijn voorbeelden
van onderzoek die later op grote schaal
door de praktijk zijn overgenomen
Voor de SZH heeft hij de wetenschappelijke onderbouwing gemaakt waaruit blijkt
dat het voor ons nageslacht nodig is dat er
voldoende variatie binnen elke diersoort
blijft om problemen met inteelt en ziekten
te kunnen beheersen.
Durk was ook een groot liefhebber van
harddravers. Hij heeft ze zelf gefokt en
deed zelf mee aan kortebaandraverijen. In
1964 had hij al zijn eerste eigen draver
gekocht. Opium en Tinker zijn harddravers die hij gefokt heeft en die ook goed
gepresteerd hebben. Voor de drafsport
was zijn onderzoek naar de erfelijke achtergronden van de snelheid bij dravers
van groot belang. Hij heeft verschillende
bestuursfuncties in de drafsport bekleed.
Van zijn hand is onder andere het boek uit
1996 ‘Dravend door de tijd’, de geschiedenis van de Nederlandse draverfokkerij.
Minkema was er steeds van doordrongen

dat het gebruikmaken van genetische variatie voor de fokkerij van dieren van groot
belang was. Al voordat de SZH in 1976
werd opgericht begon hij sperma van bijzondere stieren te verzamelen en legde
daarmee de basis voor de latere Genenbank. Door de moderne fokmethoden zag
hij dat oorspronkelijke rassen aan het verdwijnen waren en dat deze rassen nodig
zijn voor het behoud van de variatie binnen de soort. Eén van zijn eerste taken
was samen met de heer Van Helden, foktechnisch inspecteur SZH, te inventariseren wat van de Nederlandse rassen nog
over was. Van Helden reed het land door
en rapporteerde zijn bevindingen aan
Durk. Die schreef ze helder op in het
inventarisatierapport dat aan de basis
staat van het werk van de SZH.
Minkema was een beminnelijk mens, die
de kwaliteiten in mensen naar boven kon
halen. Hij kon door een onderkoelde
opmerking de discussie beïnvloeden,
waardoor een afgedwaalde discussie
ineens weer over het oorspronkelijke
onderwerp ging. Hij heeft in een vergadering op het IVO een kenmerkende uitspraak gedaan die lang is blijven hangen:
‘Heren, kiezen we voor een politieke oplossing of gebruiken we ons gezond verstand?’ Een ander opmerkelijk punt was
dat hij altijd een stompje potlood en een
notitieboekje in zijn zak had.
We verliezen met het overlijden van Durk
Minkema een zeer origineel en praktisch
wetenschapper die in de beginjaren van
de stichting van doorslaggevend belang is
geweest met zijn visie en zijn doortastendheid. Wij leven mee met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen nu ze deze markante
man in hun leven moeten missen. =
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De verwarming is aangezet op het kantoor in Lelystad en de projectmedewerkers drinken een bakje van de 8 kilo gemalen koffie
die is overgebleven van de Nationale Dag van het Levend Erfgoed.
Het grote project is netjes afgesloten. Of toch niet helemaal, want
het lijkt erop dat dit een blijver wordt.
De afgelopen maanden heeft de Nationale
Dag van het Levend Erfgoed een groot deel
van onze tijd in beslag genomen, maar de
lopende projecten zijn nog in volle gang.
Het streven is de meeste projecten af te
ronden voor het einde van 2010. Over de
toekomst van het projectbureau wordt nog
druk vergaderd in Den Haag, maar tot die
tijd is er in ieder geval nog genoeg te doen.
Hierbij brengen wij weer een paar projecten en anders nieuws onder uw aandacht.

Afscheid van Nicole
Op maandag 13 september heeft het projectbureau en het dagelijks bestuur
afscheid genomen van Nicole Schalkx,
Haar tijd bij het bureau is niet onopgemerkt gebleven. De projecten die ze deed
hadden te maken met pr, zoals een nieuwe
SZH-stand, de nieuwsbrief en een website,
jubileumboeken voor stamboeken en het
project ‘Leren houden van Levend Erfgoed’. In de afgelopen maanden nam de pr
van de Nationale Dag van het Levend Erfgoed bijna al haar tijd in beslag. Nicole is in
het bezit van zeldzame rassen. Dus die
blijven een belangrijke plek in haar leven
behouden. We wensen haar alle goeds toe.
Label in de versnelling
De Dag van het Levend Erfgoed heeft het
Label-project in een duidelijke versnelling

gebracht. Twintig producenten presenteerden zich en hebben ook met elkaar kennisgemaakt. De behoefte van consumenten aan unieke producten is er. ‘Zeldzaam
lekker’ krijgt vorm, dit wordt een website
om in de gaten houden, niet alleen om de
producent van producten van zeldzame
huisdierrassen in úw buurt te vinden, maar
ook voor een lekker recept met vlees van
een Brandrood rund of Lakenvelder melk.

SZH ‘goes international’
Bij het project ‘vermarkten’ ontwikkelen
we niet alleen een label voor de producten
van zeldzame rassen, maar verzamelen we
ook achtergrondinformatie voor de producenten. Zo zijn juist de goede ervaringen
van anderen belangrijk in de wereld van
streekproducten.
In dit kader gaan Miriam van Straten en
Ank Zegwaard naar het evenement Terra
Madre van Slow Food in Turijn. Producenten uit de hele wereld presenteren daar
hun streekproducten en gaan in workshops dieper in op het verhaal achter het
product, waarom het ‘opvalt’ en hoe hun
ervaringen zijn te vermarkten. Het worden,
kortom, enkele dagen waar we volop ‘best
practices’ kunnen verzamelen. Uiteraard
belanden onze ervaringen op de website
’kennisplatform’ en maken we een uitgebreid verslag van dit ‘snoep- en leerreisje’.
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