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POMOLOGIE

Boerderijen zijn nog altijd een kenmerkend onderdeel van het Friese landschap,
vooral in de open gebieden op de zeeklei bij de kust en in de veenstreken van
het lage midden, streken die arm zijn aan bossen, bosschages en boomwallen.
Gelukkig zijn de meeste boerderijen nog omringd door bomen en struiken, maar
tegenwoordig vaak met minder groen dan in het verleden. In dit artikel ga ik in
op de plaats van fruitbomen op het Friese boerenerf zoals dat in het verleden te
zien was.
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Landschap in het
lage midden van
Friesland.
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Fruitbomen op het
Friese boerenerf
Het groen op het boerenerf

pomp, de put, het washok, de bleek
en het bakhuis. Nut ging vóór sier.
Vroeger ontbrak zelfs vaak een siertuin bij de boerderij. Voor of naast
het huis lag een moestuin met wat
vruchtbomen. Later groeiden er
soms wat bloemen tussen de groenten. Pas toen het economisch wat
beter ging, scheidde het boerengezin een deel van de moestuin af om
er een siertuin van te maken. Naarmate de siertuin belangrijker werd,
verdwenen moestuin en vruchtbomen naar opzij of naar achteren.
Boerderijen hadden een woon- en
een werkgedeelte, die van buitenaf
gemakkelijk van elkaar te onderscheiden waren door de grootte van
de ramen en deuren. Vóór waren de
ramen groter dan achter. Het achterste gedeelte had meer en grotere deuren. Het woongedeelte werd
kortweg ‘voor’ genoemd. Voor lag
soms een siertuin, voor of opzij de
moestuin en achter het werkerf met
de stallen, de schuren en de mesthoop.
Tussen boer en boerin bestond een
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w
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Vroeger waren de Friese boerderijen omringd door bomen. Er was
er een ruime beplanting op het
boerenerf, niet zozeer aangebracht
vanuit het oogpunt van verfraaiing
maar uit nuttigheidsoverwegingen.
Een windsingel gaf beschutting tegen wind en stormschade, vooral
dichter bij de kust. Bomen rond het
huis zorgden ook voor schaduw. In
weidestreken hielpen ze rondom de
boerderij de melkproducten die in
de koele ruimte onder de ‘opkamer’
in het voorhuis werden opgeslagen
op temperatuur te houden. Notenbomen hielden de muggen weg van
de put. Bomen boden verder een opbrengst aan werkhout, zoals stelen
en stokken, en grote bomen werden
verkocht aan de houthandel.
Bij een boerderij hoort een erf en
alles had er een praktische functie.
Het boerenerf maakte deel uit van
het boerenbedrijf. Daar vinden we
de opslagruimtes voor de oogst, de
stallen voor de dieren, de schuren
voor het gereedschap, maar ook de

strikte taakverdeling, ook al hielpen ze elkaar waar dat nodig was.
Zo zorgde de boerin voor de kippen
en beheerde ze het bakhuis. Ook
de pomp, de bleek en het melkrek
waren haar verantwoordelijkheid.
Alles wat de boerin aanging, lag
om praktische redenen dicht bij de
keuken. De boerin had het er voor
het zeggen. Achter was het werkgedeelte, waar de boer zijn bedrijf uitoefende. Via dit werkgedeelte liep
het vee van de stal naar het land en
vice versa. Hier werd ook de oogst
opgeslagen.
Op het erf bevonden zich een
groentetuin en een boomgaard, de
appelhof genoemd. Een moestuin
met kleinfruit, zoals aardbeien en
bessenstruiken, ontbrak op geen enkel boerenbedrijf en zorgde het hele
jaar door voor groente en kleinfruit;
de kippen zorgden voor eieren; bij
noodweer en ziekte kon de boerin
terecht in haar kruidentuin en de
struiken achter op het erf leverden
hout voor de kachel. De boerin
hoefde daarom niet vaak naar de
winkel.

Boerderijtypen en landschap
Friesland is allereerst globaal te verdelen in een besloten en een open
gebied. Elk gebied heeft zijn specifieke landschapskenmerken met ty-

POMOSPOST ZOMER 2019

9

po

ders. De meest voorkomende boom
in deze contreien was ooit de iep,
een boom die de zilte zeewind goed
verdraagt, maar door de iepenziekte vrijwel verdwenen is. Nu staan er
nog veel essen, maar ook die boom
wordt door de essentaksterfte bedreigd.
Het besloten deel beslaat het zuidoosten van Friesland, ongeveer van
Buitenpost tot en met de Stelling-
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perende bomen, hagen en struiken.
Door deze verschillen in vegetatie
ontstaan er ook verschillen in de
boerenerven. De klei- en veengebieden bieden een open landschap. De
zandgronden in het zuidoosten en
in Gaasterland zijn meer besloten
en kennen veel bossen en boomwallen. Maar open of besloten, de
boerenhuishouding was in grote
lijnen overal hetzelfde. Het voorste
deel van het erf was het domein van
de boerin. Dit is het pronkgedeelte met een gazon omringd door
bloemperken en sierstruiken. Het
achterste deel van de boerderij was
het werkterrein van de boer. Dit
moest gewoon functioneel zijn. Op
de randen van het achtererf was alleen plaats voor inheemse struiken
en bomen, zonder opsmuk.
Het open gebied is de noordwesthoek van Friesland; globaal het deel
tussen Workum en Dokkum. Dat is
een open en relatief kale vlakte waar
de wind vrij spel heeft. Hier staan
van oudsher bomen als windsingel
aan de rand van het erf van de boerderij, vooral aan de West- en Noordkant. Zo konden niet alleen de bewoners genieten van enige luwte,
maar werden ook de moestuin en
fruitbomen beschermd. Daarnaast
houden de bomen de pannen op het
dak en dienen ze als bliksemaflei-
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Saksische
boerderij bij
Steggerda in
Ooststellingwerf.
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Verveningsboerderijtje bij Bakkeveen.

werven. Op deze gronden vormden
niet sloten maar houtsingels de erfscheiding. De singels deden dienst
als natuurlijke afrastering voor het
vee en hielden het wild tegen. Naast
eik, els en berk werden hiervoor ook
veel doornige soorten als meidoorn
en sleedoorn gebruikt. Een groot
deel van die houtsingels is na de
Tweede Wereldoorlog verdwenen
vanwege de schaalvergroting in de
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landbouw. De oudste boerenerven
op deze zandgronden waren nauw
verwant aan het Drentse boerenerf.

se akkerbouwgebied liggen ze op
terpen.
Het woonhuis is de ‘kop’, in de
‘hals’ bevinden zich gewoonlijk
de keuken en de melkkamer en de
‘romp’ bestaat uit de schuur. In het
voorste deel van de boerderij – het
zogenaamde binhoes – waren een
of meer deftige woonvertrekken te
vinden. Het middengedeelte herbergde oorspronkelijk de keuken

po

De kop-hals-rompboerderij
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Boerenerf bij
Suameer in 1943.
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De meest kenmerkende boerderij in
Friesland is de kop-hals-rompboerderij. Deze komt vooral voor in het
noorden en midden van Friesland
(en ook in het westen en noorden
van Groningen). In het Noord-Frie-

Kop-hals-romp-boerderij (afkomstig uit Midlum) met appelhof in het openluchtmuseum bij Arnhem.

en het karnhuis, waar boter en kaas
werden bereid. Later verhuisden
deze vertrekken naar het voorste
gedeelte van de schuur, waar zich
ook de melkkelder bevond. Dergelijke boerderijen kwamen al in de
16e eeuw voor, maar de definitieve
vorm (toen het voorhuis hoger werd
gebouwd dan de melkkelder) ontstond pas enkele eeuwen later, toen
de kenmerkende hoge Friese schuur
in zwang raakte. Ze werden zowel
gebruikt voor veeteelt als voor akkerbouw. Veeteeltboerderijen zijn
soms te herkennen aan het hogere
voorhuis met de daaronder gelegen melkkelder en de kleine ruitjes
in de schuur (stalraampjes). Akkerbouwboerderijen hebben in plaats
van een melkkamer een zaadopslagplaats boven het voorhuis en in
plaats van kleine stalruitjes grotere
ramen aan de achterzijde van de
schuur (de dorsruimte). Friese boerderijen hebben vaak een ‘uilenbord’
op het dak, een driehoekig, versierd
houten bord tegen de daknaald aan.
De kop-hals-rompboerderij voldoet
nog steeds voor het moderne agrarische bedrijf.
De boerenerven van de kop-halsrompboerderijen worden vaak omringd door een gracht, die drinkwater leverde voor het vee. Bij
brand kon men hieruit bluswater
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De L-vormige kop-halsrompboerderij
Op de rijke zeeklei van Het Bildt
komt een grote en bijzondere variant van de kop-hals-rompboerderij
voor waarbij kop en hals haaks, in
een L-vorm of winkelhaak, op de
schuur staan.

Boerderijtjes in de Friese
vervening

Een groot gebied, van Buitenpost, Drachten en Heerenveen tot
Noord-Overijssel, is dat van de
Friese verveningen. De afgegraven
hoogveengronden zijn arm en de
boerderijen en boerenerven vaak
klein. De grondeigenaren hadden
een voorkeur voor een kleine en
simpele uitgave van de kop-rompboerderij, met een bescheiden woning overgaand in een relatief korte
schuur met lage zijmuren en een
breder dak. Een boomgaard was er
zelden en er stonden meestal slechts
enkele fruitbomen op het erf. Een

pv
-

De kop-rompboerderij

Noord-Friesland en Groningen. De
kop-rompboerderijen variëren in
grootte, afhankelijk van de omvang
van het bedrijf, maar vaak zijn de bedrijven daar kleiner dan op de klei en
in het lage midden van de provincie.
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halen, vooral bij de dorpen Suameer
en Oostermeer in de gemeente
Tietjerksteradeel.

kenmerkende soort was de peer
Goudbal die aangeplant werd bij de
kleine ontginningsboerderijen van
het buurtschap Janssen-Stichting
bij Heerenveen.

po

Boerderij met appelhof in ’t Bildt bij
Nije Bildtdijk rond 1900.

Stelpboerderij

Een afzonderlijk type vormt de Friese stelpboerderij, die zich in economisch minder gunstige tijden,
na 1700, ongeveer een eeuw na de
eerste kop-hals-rompboerderijen,
in het zuiden van Friesland ontwikkelde. Hiervan zijn er in de 19e eeuw
veel gebouwd. De woonvertrekken
liggen in de schuur, waardoor het
gebouw een rechthoekige vorm
kreeg. Dit type is een rechthoekige variant van de Noord-Hollandse stolpboerderij, die voornamelijk ontstond doordat de vierkante
Noord-Hollandse stolp te klein was
voor de grotere boerenbedrijven in
Friesland. Het woongedeelte van de
stelp werd soms bedekt met blauwe
pannen; het schuurgedeelte werd
met riet gedekt of kreeg goedkopere
rode pannen als dakbedekking.

Boerderijen op de eilanden
Op de eilanden Terschelling en
Ameland kwamen kleine boerderijen voor, omdat het boerenbedrijf

w
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Een kop-hals-rompboerderij zonder
‘hals’ is de zogenaamde kop-rompboerderij, die vooral voorkomt
op de zandgronden in het oosten
van Friesland, zoals de Wouden
(het Fries-Gronings grensgebied).
Deze zandgebieden waren minder
vruchtbaar dan de kleigebieden in

os
t

De L-vormige kop-hals-rompboerderij de Bonte Mantel
in St. Annaparochie.

Kop-rompboerderij in Bakkeveen.
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Goudbal. Collectie NPV-Fruithof.

Moderne boerderijen

Hallehuis

Bij elke boerderij stonden fruitbomen. Het waren vaak halfstambomen, soms met een onderbeplanting van groenten, kleinfruit en
bessen. Soms diende de boomgaard
als kalverweide. Tot ver in de 20ste
eeuw was er een boomgaard bij de
grotere boerderij, de pastorie en de
rentenierwoning, een zogenaamde
appelhof. Bij de kleinere boerderijen op de zandgronden in het oosten
en zuiden van de provincie stonden
altijd wel een paar vruchtbomen op
het erf.
De meeste boerenboomgaarden
waren klein en de opbrengst diende
vooral voor eigen gebruik. Voor veel
boeren was de boomgaard een bron
van neveninkomsten. Kleine boeren
en tuinders combineerden daarom
de boomgaard met een onderteelt
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In de Stellingwerven (in het oosten
van Friesland) komt een hallehuistype voor met een rietgedekt dak (er
was immers genoeg riet voorhanden
in de omgeving). In deze zanderige
streek was de behoefte aan mest
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Fruitbomen

De toestand van de
boerenboomgaarden in het
begin van de 20ste eeuw
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daar altijd een nevenrol heeft gespeeld naast de visserij (walvisvaart)
en de strandjutterij. De oorspronkelijke boerderijen op deze twee eilanden hadden een dwarsdeel en daarmee behoefte aan een extra zijdeur.
Omdat de gevels hier vrijwel altijd
te laag waren voor wagendeuren,
werden in deze deuren uitbouwtjes (schúntsje) aangebracht. Toen
het boerenbedrijf in de 19e eeuw
hoofdberoep werd, werden er vrijwel alleen nog maar boerderijen van
de op het vasteland aanwezige types
gebouwd.

po

Stelp met
melkkelder.

Veel boerderijen zijn in de 20ste
eeuw verdwenen en vervangen door
modernere boerderijtypes, zoals die
ook elders in Nederland gebouwd
zijn.

van bessen of frambozen. De opbrengst was primair voor eigen gebruik, de meeropbrengst werd weggeven of verkocht aan opkopers die
er mee naar de steden gingen. Soms
was er een grotere boomgaard te
vinden, die onderdeel was van het
gemengd bedrijf.
Het assortiment in de appelhoven
was gevarieerd met vroege, late en
herfstappels en peren. Zoete appels
en stoofperen ontbraken zelden.
De keuze voor het assortiment was
vooral ontleend aan de fruitteelt
voor de handel, hoewel die in Friesland van beperkte betekenis was.
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groter dan in de rest van Friesland,
waardoor de potstal het er langer
heeft volgehouden. De boerderijen
zijn identiek aan de aangrenzende
Drentse boerderijen. Er resteren
overigens weinig hallehuisboerderijen meer.

Boerderijtje op het waddeneiland Terschelling.

Al in 1906 werd in “een beschrijving
van de toestand van den tuinbouw
in Friesland” gesteld dat de soortenkeus, wijze van aanplanting, onderhoud, oogsten en verzenden van de
vruchten bijna overal veel te wensen
overliet. Meer plastisch staat het op
23 oktober 1928 te lezen in een krantenartikel van W. Ket in Hepkema’s
Krant, uitgegeven te Drachten.
“De Friese boomgaarden zien er, op
enkele uitzonderingen na, aller-treurigst uit. Hier scheefgewaaide bomen, daar half of geheel dode, elders
kronen met een wirwar van takken
als van een braambos, weer andere
bedekt met mos of beknabbeld door
geiten of paarden en veteranen,
hongerlijders van Moeder Aarde.
Traditie doet bij elke boerenhoeve
een boomgaard ontstaan, om in den
loop der jaren of door onverschilligheid of door ondeugdelijk plantgoed
of door verkeerde soortenkeuze een
verwaarloosd aanzien te krijgen. Traditie doet oudere bomen bewerken
met zaag en snoeimes, traditie laat
jonge aanplantingen jaren aaneen
ongesnoeid opgroeien. Wilt ge niet
geloven, dat de Friese bongerd lijdende is, ga dan zelf maar eens kijken. De geaardheid van den bodem,
het klimaat en de soortenkeus in
verband hiermee, degelijke grondbewerking en voldoende, geregelde
bemesting, zijn de belangrijke factoren voor ‘t welslagen eener aanplanting. ‘t Is al eerder gezegd door een
Rijkstuinbouwleeraar: ”Friesland is
geen land voor appels, wel voor peren.” En elke bewoner in het ruime

POMOSPOST ZOMER 2019

13

Adviezen voor fruitbomen op
het boerenerf
In het boek “Het Friesche Boerenhiem” uit 1941 wordt gepleit voor
aanplant van fruitbomen op boerenerven. Een boerderij zonder bomen en beplanting ligt kaal in het
landschap en dat komt helaas vaker voor. Het boek geeft een aantal
plannen met plattegronden voor
erfbeplantingen van de verschillende Friese boerderijtypen.
• Een plan voor een niet al te
groot erf van een kop-hals-rompboerderij met 8 halfstam appelbomen naast het voorhuis op het erf,
dat deels door een sloot en deels
door een meidoornhaag wordt afgesloten. Als rassen adviseren ze 5
Schone van Boskoop, 1 Jonathan, 1
Yellow Transparent en 1 Bramley’s
Seedling.
• Een plan voor een groot erf van
een kop-hals-rompboerderij met
een afzonderlijke appelhof die deels
door een sloot en deels door een
meidoornhaag wordt afgesloten
en waarin 10 halfstam appelbomen
staan. Hier adviseren ze 4 appel half-
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De oudste Friese Appel

Volgens Spahr van den Hoek zou de
Franse Kroon (Princesse Noble) van
oudsher in de Friese appelhof
voorkomen. Een oud Fries rijmpje
beweert dat deze appel reeds in het
paradijs voorkwam:
Immers Eva biet yn in Frânske kroan,
En sei tsjin Aem: Dy smakket skoan!
Vertaling:
Immers Eva beet in de Franse Kroon
En zei tegen Adam: Die smaakt
schoon”
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Heel veel fruitrassen zijn vermeld
in 19e-eeuwse catalogi van Friese
boomkwekers, zoals die van Wybren Krijns in Joure en Tiete Bosgra
uit Bergum. De meest voorkomende
rassen in Friesland waren volgens
de Mededeelingen van de directie
van den Landbouw uit 1906 de volgende:
Appels: Goudrenet (Schone van
Boskoop), Princesse Noble (Franse
Kroon), Doeke Martens, Reuk Appel
(verdwenen soort?), Zoet Veentje,
Zoete Rabouw en Kandij Zoet.
Peren: Mooi Neeltje, Dirkjespeer,
Noordhollandsche
Suikerpeer,
Harm Harkes, Brittenpeer (Kleipeer), Winterbergamot.
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In 1935 constateerde Lantinga dat
er in vergelijking met de opzet van
de boomgaarden in het verleden
nog weinig veranderd was. De tekeningen van boomgaarden in oude
tuinboeken uit de 17e en 18e eeuw
vertonen eenzelfde beeld als Lantinga in zijn tijd nog bij de grotere
boerderijen aantrof. Het assortiment van appels en peren was groot
en ook werden diverse soorten pruimen, kersen, aalbessen, kruisbessen,
perziken, abrikozen, druiven, frambozen en moerbeien geteeld. In de
grote boerenboomgaarden werden
ook allerlei vormbomen gekweekt.
Maar in de tweede helft van de
20ste eeuw vond niet alleen in de
fruitteelt voor de handel maar ook
op boerenerven een grote kaalslag
aan boomgaarden en oude hoog- en
halfstam fruitbomen plaats. Toen
het fruit van de eigen vruchtbomen
voor de zelfvoorziening niet meer
nodig was en geen meeropbrengst
voor de bedrijfsvoering opleverde,
verdween de aandacht voor het onderhoud van de bomen en werden
afgeleefde bomen niet meer vervangen. De meeste appelhoven verdwenen of werden gedecimeerd. Ook

Welke fruitrassen stonden er
van oudsher in Friesland?

po

veld zal bij enige opmerkzaamheid
volmondig toestemmen, dat bijna
overal in de provincie de peer beter
gedijt dan de appel.”

van de paar fruitbomen bij de kleinere boerderijen resteren er steeds
minder. Net als elders in Nederland
zijn de meeste boerenboomgaarden
verdwenen of zijn er nog slechts een
paar bomen van overgebleven. Een
complete boerenboomgaard, waarbij gerooide bomen vervangen worden door jonge exemplaren, is een
zeldzaamheid geworden.

stammen: 1 Schone van Boskoop, 1
Jonathan, 1 Yellow Transparent en
1 Bramley’s Seedling, en 6 halfstam
perenbomen: 1 Zwijndrechtse Wijnpeer, 2 Conference, 1 St. Remy en 1
Nouveau Poiteau.
• Een plan voor een groot erf
van een kop-hals-rompboerderij
in de bouwhoek (het akkerbouwgebied op de klei). Ook hierin is
een afzonderlijke appelhof met 12
halfstam appelbomen opgenomen.
De appelhof wordt deels omsloten
door de windsingel, een elzenhaag
en bessenstruiken, waarachter de
moestuin ligt. Er wordt een keuze
voorgesteld uit de volgende rassen: Schone van Boskoop, Yellow
Transparent, Jonathan, Reinette
van Ekenstein, Cox’s Orange Pippin en Bramley’s Seedling. Als peren
Zwijndrechtse Wijnpeer, St. Remy,
Kleipeer, Conference en Nouveau
Poiteau. Als pruimen Reine Victoria
en Reine Claude d’Oullins.
• Bij een nieuwe stelpboerderij
wordt ook een afzonderlijke appelhof geadviseerd, deels omsloten

Catalogus
boomkwekerij
Bosgra.

Appels

Pruimen

Het meest kwamen voor Reine Victoria (10 stuks) en Wichters (8 stuks)
(een streekpruim).
Incidenteel kwamen voor Boerenblauwtjes, Boerenwitjes (geeltjes)
en enkele Reine Claudes. Veel pruimenbomen zijn overigens niet gedetermineerd, omdat het bezoek
aan de locaties te laat in het seizoen
plaatsvond, toen de pruimenoogst
al voorbij was.
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In de periode 1995 tot 2010 heeft de
Speurpom, een groepje speurders
en leden van de NPV, 54 locaties in
Friesland bezocht om te kijken naar
fruitbomen waarvan de eigenaar de
naam wilde weten. Deels waren het
boerenerven, deels grote tuinen in
of buiten de bebouwde kom en dorpen en soms een enkele overgebleven oude boom.

Aanbevelenswaardige Friese
rassen
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De meest voorkomende appelrassen
bleken te zijn:
• Schone van Boskoop (de oude
groene of gele Goudrenet): 24.
• Zoete Kroon: 21.
• Bramley’s Seedling: 19.
• Notaris: 19.
• Jonathan: 17.
• Groninger Kroon: 14.
• Reinette van Ekenstein: 9.
Meerdere exemplaren werden gevonden van: Blenheim Orange,
Dijkmanszoet, Early Victoria, Golden Delicious, Keswick Codlin, Kasseler Reinette, Lemoen, Royal Jubilee, Yellow Transparent, Zigeunerin,
Zoete Aagt, Zoete Campagner en
Zoete Ermgaard.
Bijzonder waren enkele zeer zeldzame rassen, zoals Burchardts Renet,
Doeke Martens, Cornish Gillflower,
Kroonsappel (Knoop), Oberdiecks
Renet, Present van Friesland en Dumelow’s Seedling (Wellington). Ook
is er een Lutske Renet, waarvan onduidelijk is of dit een streekras is of
een synoniem van een bestaand ras.
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Het meest kwamen voor:
• Conference 17
• Kleipeer(Winterjan), in Friesland Steenpeer genoemd 13
• St. Remy 11
• Zwijndrechtse Wijnpeer 8
• Gieser Wildeman 6
• Spiegelpeer 5
• Winterbergamot 5
Incidenteel kwamen voor NoordHollandse Suikerpeer, Charneux
(Legipont), Nouveau Poiteau en
Winternelis.
Bijzonder waren enkele zeer zeldzame rassen als Boerengroentje, Belle
Angevine, Dirkjespeer, Goudbal,
Hallemine Bonne en St. Germain
d’Hiver.

Princesse Noble.
Foto Marianne van Lienden.
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Wat resteert er nog aan
fruitbomen op het Friese
platteland?

Peren

voor de Friese appelhof, zoals de appels: Doeke Martens, Dokkummer
Nije, Framboosappel, Jopen, Rode
en Zoete Pippelingen, Princesse Noble, Schone van Iephof, Present van
Friesland, Rode Pigeon (Krusnotsje)
en zoete appels, en de peren: Dirkjespeer, Goudbal, Hallemine Bonne,
Harm Harkes, Noord-Hollandse
Suikerpeer (Koningspeer genoemd).
Als pruimen de Reine Claude d’Oullins en de Wichter.
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door een meidoornhaag en deels
door een serie bessenstruiken,
waaraan de moestuin grenst.
• Voor een kop-rompboerderij of
stelp op de zandgronden in de zogenaamde Wouden in zuidoost Friesland adviseren ze een deels door een
hekwerk, deels door een beukenhaag afgesloten boomgaard met 11
halfstam fruitbomen.
Voor de laatste twee boerenerven
geven ze geen aanplantadvies, maar
men mag aannemen dat de bij de
andere erven genoemde fruitrassen
bedoeld zijn.

Veel boomgaarden in Friesland
zijn verdwenen of er resteren nog
slechts enkele bomen van. Zeldzaam
zijn volledige en goed onderhouden
boomgaarden. De fruitrassen die er
nog staan zijn meestal de bekende
oude rassen die in 1941 in het boek
“Het Friesche Boerenhiem” werden
geadviseerd en die toen al vrij algemeen in Nederland voorkwamen.
Uit de gegevens van de Speurpom
valt te concluderen dat er weinig
meer over is van de vele historische
fruitrassen die genoemd zijn in de
oude catalogi van Friese boomkwekers en die ook vermeld worden in
het boek “de Fryske Tunbou” van
Smeding.
Bij het herstel van boomgaarden op
Friese boerenerven of bij de aanplant van enkele fruitbomen kan
men uiteraard een keuze maken uit
de meer algemene rassen. Of men
kiest rassen zoals vermeld in het
winternummer van 2016 in mijn
artikel over aanbevolen fruitrassen

Jan Veel

Literatuur
Bijhouwer, dr. ir. J.T.P., “Nederlandsche boerenerven”, Amsterdam 1943.
Ket, W. In: Hepkema’s Krant, Drachten, 23 oktober 1928.
Pannekoek G.J. en J.J. Schipper, “Het
Friesche Boerenhiem”. Uitgave van
het T.H. van Welderenfonds, Leeuwarden 1941.
Hoekstra, Wiebe, “De Friese boerderij. 2500 jaar geschiedenis van de
Fryske Pleats”. Uitgave: Friese Pers
Boekerij 2010, 2e druk, 224 pag, pp.
98 en 99. ISBN 9789033008306
Molen, H. van der., “Geschiedenis
van de Friese Landbouw 1945–1980”.
Leeuwarden 1983.
Lijsten, R., Nederlandse Fruitsoorten.
Uitgave: Nederlandse Heide Maatschappij 1942.
Smeding, P., “De fryske tûnbou”,
Leeuwarden 1979, p. 99 e.v.
Spahr van den Hoek, Handboek “De
Friese Landbouw”, deel 1, p. 558.
Verslagen en mededeelingen van
den directie van den landbouw, Beschrijving van den tuinbouw in Nederland, ‘s-Gravenhage 1906, nr 3.

POMOSPOST ZOMER 2019

15

