Nomenclatuurbijeenkomst Nederlands Fruit Netwerk, 21 januari
2020, Starnmeer
Locatie: bij Thijs Jostmeijer thuis, Middelweg 22, 1488 AK Starnmeer
aanwezig: Thijs Jostmeijer, Geo de Kruijk, Marianne van Lienden, Jan Zandbergen, Jeanne
Zandbergen - van den Boom, Auke Kleefstra, Marcel Rutten.
Opening
11:10: ‘t Is mistig buiten en de Middelweg is vanaf de provinciale weg afgesloten, er is een
(beroerd aangegeven) omleiding, dus we starten wat later dan gepland, maar wel met koffie
en appeltaart.
Vaststellen agenda
Er is maar één agendapunt, de nomenclatuur in combinatie met de definitieve indeling van
de erfgoedrassen met urgentie. We maken even een rondje om te horen wat iedereen van
deze bijeenkomst verwacht c.q. hoe de naamgeving het beste aangepakt kan worden, en of
de criteria nog verder aangescherpt moeten worden.
Informatieverzameling:
Het wordt tijd dat vooral de informatie die bij de oudere pomologische gemeenschap
beschikbaar is, zoveel mogelijk ook het Nederlands Fruit Netwerk bereikt. Velen zijn op
gevorderde leeftijd, en het zou eeuwig zonde zijn als zij de enorme hoeveelheid kennis die zij
opgebouwd hebben meenemen in hun graf. Klinkt misschien een beetje cru, maar het is wel
de realiteit. Naast deze pomologen zouden we ook oude fruittelers kunnen/moeten
benaderen.
Van alle erfgoedrassen hebben we minimaal nodig:
 Goede foto’s. Van de vruchten, dwarsdoorsneden, blad, éénjarig hout, de hele boom,
bloesem, pitten, etc.
 Lokaties: waar staan ze.
 Bronvermelding waarin ze beschreven staan cq. overlevering.
 Evt. ontbrekende rassen (wel ergens in de literatuur vernoemd, maar nooit
gevonden). De lijst die Jan Veel opgesteld heeft als uitgangspunt nemen.
Vergelijken van diverse accessies:
Rassen die we op de erfgoedrassenlijst zetten met elkaar vergelijken. Diverse mensen
hebben verschillende accessies van rassen, we willen die op enig moment met elkaar
vergelijken om te zien of we allemaal over hetzelfde ras spreken. Dat levert een mogelijkheid
om elkaars fruit te checken, en eventuele falso’s weg te poetsen. Het idee heerst dat in het
verleden vrij veel oude rassen door diverse mensen soms niet al te doordacht van een
rasnaam zijn voorzien. Daar hebben we als NFN last van, omdat er nu appels in omloop zijn
die onterecht een erfgoedwaardige rasnaam opgeplakt hebben gekregen. Deze check kunnen
we inpassen in een soort van fruittentoonstelling, die ook voor anderen toegankelijk is. Dat
kan een mooi evenement worden, en is leuk om te organiseren. Slaan we twee vliegen in één
klap. Op de volgende NFN bijeenkomst gaan we het daarover hebben.

Erfgoedcriteria:
De criteria zoals verleden jaar opgesteld (zie Notulen_20190612) blijven gehandhaafd. De
einddatum 1969 wordt wel vervangen door “50 jaar en ouder”, hebben we nog steeds geen
last van kwekersrechtelijk beschermde rassen, maar dan is de einddatum (die zowiezo vrij
arbitrair is) beter toekomstbestendig.
Bijeenkomsten:
Iedereen ziet wel in dat de naamgeving en finale keuze een proces is dat veel tijd gaat kosten.
We gaan de bijeenkomsten intensiveren (ongeveer 1x per maand) om in elk geval de vaart
erin te houden en een beetje vlot voortgang te boeken. Geo stelt voor om de groep zoals die
aanwezig is de “Commissie nomenclatuur” te dopen. We gaan in elk geval regelmatig verslag
uitbrengen aan het gehele NFN, te beginnen bij deze notulen.
Nomenclatuur:
De “Naamlijst Houtige Gewassen 2020”, “19e Rassenlijst voor Groot Fruit-gewassen”, “De
Oranje Lijst” en de lijst “Geteelde Rassen” van de Vrienden van het Oude Fruit nemen we als
leidraad voor de definitieve naamgeving, in de genoemde volgorde. De laatste wordt met
deze notulen verspreid. Dus als een ras vermeld staat in de naamlijst, dan pakken we die
naam, anders gaan we verder met de 19e rassenlijst, en zo verder. Van de rasnamen die
buiten deze 4 referenties vallen, zullen we zelf moeten uitzoeken wat de precieze
naamgeving is, o.a. door (soms buitenlandse) referenties te raadplegen.
Lunch
Jeanne heeft Brabants worstenbrood meegebracht en gedroogde Ananas Reinette van
Vincent Turkelboom, en Marcel een pan soep. Broodjes en soep worden op temperatuur
gebracht en geserveerd. Daarnaast heeft ieder zijn eigen lunchpakketje en Thijs zorgt voor
koffie, thee, water en frisdrank. We komen niks te kort.
Erfgoedbepaling
We zijn het snel eens dat we vandaag alleen de categorie A rassen gaan behandelen.
Thijs heeft de voorlopige erfgoedlijst alfabetisch ingedeeld en kleuren gegeven volgens de 4
referenties die we als leidraad voor de naamgeving hanteren. We lopen er per ras doorheen
en besluiten of een ras in categorie A thuishoort of niet. In het geval dat er twijfel of
onduidelijkheid is over een rasnaam, wordt een persoon of groepje van personen gevraagd
om nader onderzoek te doen. Dat houdt in: alle mogelijke soorten informatie zoeken,
boeken, foto’s, navraag doen bij mensen, etc. Deze personen worden aan de lijst toegevoegd
in de kolom “actie”.
Per ras wordt in de erfgoedlijst die met deze notulen verstuurd wordt, aangegeven van wie
actie verwacht wordt. Dat betekent dat ook mensen die niet aanwezig waren, gevraagd kan
worden om e.e.a. verder uit te zoeken, met name als zij de enigen zijn die een bepaald ras in
collectie hebben. Overigens is het geen bezwaar om hulptroepen in te schakelen als dat
nodig is. Noot van de notulist: Inmiddels heeft Thijs de actiepunten per persoon
rondgestuurd, dus iedereen kan aan de slag.
Om 16:00h houden we op, we hebben dan alle rassen uit de categorie A lijst, beginnend met
A, B, of C (en Danziger kantapfel) behandeld.
Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst is voorlopig gepland op 25 februari, de definitieve datum wordt via
mail bevestigd. We gaan naar Drenthe, bij Marianne thuis.

