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Ausstattung: gebunden Het onderwerp over merriestammen heeft de auteur altijd al geïntrigeerd. De veulenveiling in Borculo
vormde hiervoor begin jaren negentig de basis alsmede een aantal merriekeuringen waarbij de overeenkomst in de moederlijn,
die sommige paarden vertoonden, opvallend voor hem was. Het ‘verzamelen’ van merriestammen was daarmee begonnen en
hieruit kwam in 2002 de cd-rom ‘Merriestammen van Nederland’ voort. In 2011 was het precies 60 jaar geleden dat een
commissie van het toenmalige NWP (Noord Nederlandsch Warmbloed Paardenstamboek) 17 merries aankocht in het
fokgebied Holstein. Van deze aankoopcommissie maakte destijds ook dhr. J.K. Wiersema deel uit. Hij was destijds secretaris
van het NWP en had een brede interesse in de paardenfokkerij. Niet alleen de afstamming van de paarden intrigeerde hem,
met name de kleurvererving bij paarden vond hij zeer interessant en op dat gebied was hij een autoriteit. Van zijn hand
verscheen danook ondermeer het boek ‘Het paard in zijn Kleurenrijkdom’. Het boek is in feite een postuum eerbetoon aan dhr.
J.K. Wiersema, die op hoge leeftijd nog altijd zeer begaan was met de fokkerij en het kleurenpalet daarbinnen. Een man, aan
wie de huidige fokkerij zeer veel te danken heeft. Hij was niet alleen betrokken bij deze 17 merries, Wiersema was ook de
initiator bij de aankoop van ondermeer de hengsten Amor, Rigoletto, Farn, Marco Polo, Porter en de Engels volbloed Courville.
Hengsten die, naar later zou blijken, stempelhengsten waren en waarop de warmbloedfokkerij in Nederland hedentendage
gebouwd is. Het was de vurige wens van dhr. Wiersema dat er ooit nog eens een boek over deze 17 bloemen der fokkerij zou
verschijnen. Dit boek is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, enerzijds gebaseerd op aantekeningen van
dhr. Wiersema, anderzijds uit eigen bron en navraag bij diverse fokkers, eigenaren en stamboeken. In de loop der jaren
verschenen er tal van artikelen waarin ‘de import van 1951’ werd aangehaald, vooral over Morgenster. Echter een compleet
verhaal over de import waarin alle merries afzonderlijk werden toegelicht alsmede hun nafok, is er nooit verschenen. Echter
qua tijd en beschikbare ruimte is het ondoenlijk om daadwerkelijk alle paarden die uit de genoemde merriestammen
voortkomen, te vermelden. De auteur heeft met dit boek geprobeerd een beeld weer te geven wat er in 1951 plaatsvond, wat
de aankoopcommissie er destijds mee voorhad en de invloed die deze merries op de huidige rijpaardenfokkerij in Nederland
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hebben. Daarnaast ook omdat er onder de huidige generatie fokkers, zowel in Nederland als ver daarbuiten, behoefte bestaat
aan dergelijke informatie.
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