LEZEN
Terpentijd - 1500
De zwartbonte koe, de Holstein-Frisian zoals we haar nu noemen, kom je overal op de wereld tegen.
Ze geven veel melk en kunnen zich bijna overal aanpassen. Maar de Friese koe was niet altijd zwartbont. Hoe
de koe er in de terpentijd uit zag weten we eigenlijk niet. Vermoedelijk bruin, misschien wel zoals een
‘Heckrund’ of een Schotse Hooglander. Ze gaf ongeveer 300 liter melk en was ongeveer 100 – 110 centimeter
hoog. Dit weten we doordat er terpvondsten zijn gedaan van skeletten. De terpboeren hielden de koeien al op
stal.
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LEZEN
1500 - 1880
Vanaf 1500 wordt het plaatje van de koe al iets duidelijker. Van oude schilderijen weten we dat de koeien voor
1880 bontgekleurd waren, maar ook egaal rood en grijs of soms zelfs gespikkeld. Een zwart-witte koe was een
uitzondering! De beroemde geschilderde stier van Paulus Potter uit 1647 was roodbont. Ook op een paar schilderijen die gemaakt zijn in de buurt van Workum staan koeien met allerlei kleuren. Ze gaf toen iets meer melk
1200 liter was ook al iets groter ongeveer 120 centimeter.
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LEZEN
1880 - 1940
Pas na 1880 werd de koe zwart-wit zoals we haar nu kennen. Dat kwam door import en veredeling van oude
rassen. Veel zwartbonten kwamen uit de voormalige Deense deelstaat Holstein (nu Duitsland), vandaar de
naam Holstein. Al snel bleek dat deze koe veel melk kon geven. Om een koper zekerheid te geven dat hij een
goede koe kocht begonnen boeren een stamboek op te richten. In 1879 ontstond het Friesch Rundvee Stamboek (FRS). Doel van het stamboek was het ras te verbeteren. Met een eigen stamboek konden de Friese boeren het Friese ras beschermen, verbeteren en ze zo duur mogelijk verkopen. De koe werd opgenomen in een
register, een boek met een stamboom, waarin zaken stonden zoals wie haar vader en moeder waren, haar afmetingen en hoeveel melk ze gaf. De koe wordt gekeurd en opgemeten door een keurmeester. Vroeger en nu
ook nog werd er gekeken naar hoe mooi een koe is. Maar veel belangrijker is het natuurlijk hoeveel melk zij
geeft en hoeveel vet en eiwit er in de melk zit. Dat bepaalt namelijk de hoogte van de melkprijs. De koe van
rond 1900 geeft ongeveer 3000 liter melk en is nog steeds 120 cm hoog.
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LEZEN
Na de Tweede Wereldoorlog
Na de Tweede Wereldoorlog en vooral na 1960 veranderde koe helemaal. Dit kwam door import van koeien uit
Amerika, nakomelingen van Friese koeien die daar rond 1900 heen waren verkocht. Het FRS was vergeten waar
het om draaide: de melkgift. In Amerika was het ras verder doorontwikkeld. De koe ging veel meer melk geven:
wel 8000 liter of meer. En ze werden veel groter, wel 160 centimeter hoog. Deze koe heeft wel veel meer eten
nodig!
De rondbonte koe maakte weer een ‘come-back’ en ook komt er weer aandacht voor de 'oude' dubbel-doel
koe; een koe die vlees en melk produceert.
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VRAGEN
Voordat je aan de slag kunt met de onderstaande vragen is het de bedoeling dat je eerst de
opdracht ‘groeimeter’ doet. Als je deze hebt gemaakt is het het beantwoorden van onderstaande vragen een fluitje van een cent!

1.

Hoe groot was een koe in de terpentijd?

2.

Hoeveel melk gaf de koe in de terpentijd?

3.

Hoe groot was een koe zo rond 1800?

4.

Hoeveel melk gaf de koe rond 1800?

5.

Hoe groot was een koe in 1920?

6.

Hoeveel melk gaf de koe in 1920?

7.

Hoe groot was een koe in het jaar 2000?

8.

Hoeveel melk gaf de koe in 2000?

OPDRACHT
Op de DVD 'De Koe' staat informatie, een filmpje en het spel:

‘maak je ideale koe’
In dit computerspel kun je een koe in elkaar knutselen. Hoeveel punten scoor je?

OPDRACHT groeimeter

200 cm

10000 l.

Plak 7 A4-tjes aan elkaar en maak aan beide kanten een schaalverdeling.
Aan de rechterkant staan hoogtes van 0 to 200 cm. op ware grote.
Aan de linkerkant een schaalverdeling van 0 tot 10000 liter
Knip 4x de koe uit en 4x het literpak melk .

160 cm

8000 l.

Aan de hand van de teksten plak je aan de rechterkant de koeien uit de verschillende tijdsperioden op hun ware hoogte.
(schrijf er ook bij welke koe bij welke tijdsperiode hoort)
Aan de linkerkant plak je de pakken melk bij de hoeveelheid liters melk die
een koe per jaar gaf in een bepaalde tijdsperiode
(schrijf er ook bij welke hoeveelheid melk bij welke periode tijdsperiode
hoort)

120 cm

6000 l.

80 cm

4000 l.

2000 l.
40 cm

Als je dit allemaal hebt gedaan, heb je een goed beeld van de ontwikkeling
van de koe van de afgelopen 2000 jaar. Ga nu verder met het beantwoorden
van de vragen

