Algemene Ledenvergadering
van 22 oktober 2015, een impressie

De voorzitter kon ruim 40 leden verwelkomen in, voor het eerst, hotel-restaurant
Frederiksoord. Het bestuur besloot onlangs om bij toerbeurt de najaarsbijeenkomst in een ander dorp te houden. De
voorzitter ging eerst in op de activiteiten
die het bestuur het afgelopen jaar heeft
ontplooid en hij gaf aan dat er in overleg
met de Maatschappij van Weldadigheid
zal worden bekeken welke activiteiten
gezamenlijk kunnen worden ondernomen. Dit in het kader van de viering van
het 200-jarig bestaan van de Maatschappij en hopelijk de erkenning tot Werelderfgoed.
In tegenstelling tot vorige jaren betrof het nu een reguliere vergadering omdat werd voorgesteld de ledenbijdrage
met ingang van 1 januari 2016 te verhogen naar € 17,50 per jaar naar aanleiding
van een voorstel van enkele leden in de
ledenvergadering van afgelopen april.
Het was dan ook geen verrassing dat het
voorstel de contributie met € 1, - te verhogen unaniem werd aangenomen. Met
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het aannemen van dit voorstel werd de
vergadering gesloten.
Tijdens de vergadering werd de cadeaubon geïntroduceerd. Via mevrouw
Broekman kan men deze bonnen verkrijgen. Men kan nu iemand een jaar lidmaatschap cadeau doen. De kosten bedragen € 17,50.
Na een korte pauze gaf de heer A.
Fokkinga uit Nijensleek een lezing over
‘koeien in (historisch ?) perspectief’. De
heer Fokkinga is al lang woonachtig in
Nijensleek maar heeft ook diverse
(verre) landen bezocht waar hij foto’s
heeft gemaakt van diverse soorten koeien (trekkoeien, melk- en vleeskoeien)
maar ook foto’s van allerlei rituelen rond
de (heilige) koe. De heer Fokkinga nam
ons eerst mee in een korte inleiding over
het ontstaan van de koe. Hij liet ons een
tekening zien van een koe gevonden in
de grotten van Lascaux die daar ongeveer 7000 jaar geleden in de rotsen was
getekend. Ongeveer 3000 jaar voor
Christus werd de koe pas in onze omge-

ving gebruikt. Eerst als trekkracht (nu
nog in India) en pas veel later als dier
voor de productie van melk. De eerste
tekening van een melkkoe werd gevonden in Libië. Deze tekening stamt uit ca.
5000 voor Christus. Hij ging ook in op
de ontwikkeling van de bouw en kleurstelling van de koe in de afgelopen eeuwen. Was in de wei, gezien de schilderijen van Paulus Potter (1646) en Willem
Roelofs (1745), nog sprake van een brede schakering van kleuren, later werden
het zwartbonte koeien. Onder druk van
de Amerikaanse markt (vraag naar Nederlandse koeien) ontstond het ‘Friese
stamboek’ met de kenmerkende zwartbonte kleur. In 1897 werd een drietal
soorten onderscheiden, namelijk:
a. De Fries-Hollandse koe, zwartbont
b. de Maas-Rijn-IJssel koe, roodbont en
c. de Groningse blaarkop.
Andere soorten werden verboden doch er
waren toch nog enkele boeren die wel
degelijk Lakenvelders in hun stal hadden
staan.
Rond 1900 waren er ongeveer 225.000
melkveehouderijen met een gemiddelde

opbrengst van 2000 liter per koe. In 2014
waren en maar 18.500 melkveehouderijen over maar wel met een gemiddelde
productie van 8.900 liter per koe!
Toen in 1985 de melkquotering werd
ingevoerd kwam er in Nederland ruimte
voor het houden van vleeskoeien. Die
hadden we niet meer en werden dus vanuit het buitenland ingevoerd zoals de
Limousin en de Blonde d’Aquitaine.
Tot slot van zijn inleiding stond hij stil
bij de onderdelen ‘liefde – passie – verering’ van de koe. Hij liet foto’s zien van
keuringen van koeien (zo werd dhr. M.
Hoogeveen uit Vledderveen kampioen
met twee van zijn koeien in 2008) en de
huidige (heilige) verering van koeien in
India en Indonesië.
De voorzitter dankte de heer Fokkinga
voor zijn boeiende lezing en overhandigde hem als dank een waardebon.
De secretaris,
R.J. van der Veen
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