De aardappelfilm ‘ONS VOLKSVOEDSEL’
De aardappelfilm ‘Ons Volksvoedsel’ werd (in 1941) in samenwerking met de Directie van de
Landbouw en den Nederlandse algemen Keuringsdienst (N.A.K.) te Wageningen samengesteld door
de Marofilm-voorlichtingsdienst, Alex Roosdorp te Deventer, onder leiding van Ir. J.A. Hogen Esch,
adj.secretaris van de N.A.K. Welwillende medewerking werd verleend door de heer Ir. W.B.L.
Verhoeven, phytopathaloog bij de Plantenziektekundige Dienst te Wageningen.
‘Bij den opzet heeft de bedoeling voorgezeten een film te vervaardigen, die eenerzijds een beeld gaf
van de Nederlandsche aardappelcultuur met alles wat op het terrein van onderzoek, keuring en
verwerking hiermee in verband stond, anderzijds evenwel en vooral, door haar opzet van
voorlichtende en propagandistische waarde zou zijn voor een rationeele aardappelcultuur.’
De film is samengesteld uit de navolgende hoofdstukken:
1. De belangrijkheid van de aardappel en van de aardappelcultuur in Nederland.
2. Het kweken en het onderzoek van nieuwe aardappelrassen.
3. De teelt van aardappelen. In het bijzonder die voor pootgoed.
4. De keuring (te velde en op partij).
5. Het belang van het gebruik van goedgekeurd pootgoed.
De werkgroep ‘Poterbewaarplaatsen’ van de Friese Vereniging voor landbouwhistorie AFRON, de
Boerderijenstichting Fryslân en het Fries Landbouwmuseum heeft kortgeleden het boek ‘Glazen
poterbewaarplaatsen in Fryslân’ uitgegeven en gepresenteerd op de themamiddag ‘Bijgebouwen bij
boerderijen’ op 30 oktober 2016 te Earnewâld. Momenteel is de werkgroep bezig met de
voorbereiding van de zomertentoonstelling (april t.e.m. oktober 2017) in het Fries landbouwmuseum
met als onderwerp ‘Pootaardappelteelt in Friesland’. In dat kader past de informatie in bovenstaande
film goed bij de presentatie van de pootgoedteelt in Friesland.
Mocht u de genoemde film in uw archief hebben of weet u waar deze film bewaard wordt, dan stelt de
werkgroep Poterbewaarplaatsen het op prijs om (delen van) de film te mogen gebruiken voor de
expositie in het Fries Landbouwmuseum.
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
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