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Blauwdonkerwildkleurige
krombekeend

Blauwgrijze krombekeend
terug van weggeweest
De exotische snavelvorm van de krombekeend is rond 1676 in
Nederland door Melchior d’Hondecoeter, Aert Schouman en de
Engelsman Francis Willughby geschetst. Dit voedt de aanname –
zoals Van Gink vermoedt – dat deze dieren met VOC-transporten
(1602-1799) uit de Oost zijn meegekomen.
Veel dieren op de doeken van d’Hondecoeter kwamen uit China, zoals de knobbelgans. Deze dieren hadden veelal een kuif –
net als de ganzen uit die tijd – maar niet de
donkerwildkleuraftekening die momenteel
als rasspecifiek wordt beschouwd.
Darwin zegt in ‘The variation of animals
and plants under domestication’ uit 1883:
‘The head is often tufted. The common
colour is white, but some are coloured like
wild ducks. It is an ancient breed, having
been noticed in 1676. It shows its prolonged domestication by almost incessantly laying eggs.’ Naast de witte kleur en de
algemene wildkleur, benoemt Darwin ook
de kuif en de capaciteiten als legras.
Eerder, in 1861, beschrijft Isabella Beeton
met een illustratie van witte gekuifde krombekeenden in haar boek ‘Mrs. Beeton’s
Household management’: ‘the bow-bill
duck, as shown in the engraving, called by
some writers the hook-bill, is remarkable
for the peculiarly strange distortion of its
beak, and the tuft on the top of its head.’
Evenals Darwin maakt ook Beeton melding
van witte, gekuifde krombekken.

Siergevogelte
In Nederland komen eind negentiende
eeuw ook witte krombekeenden voor,
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getuige de beschrijving van Maitland. In
1895 maakt hij in zijn ‘Handboek voor de
verzorging en kennis van Ganzen, Zwanen
en Eenden’ melding van ‘witte, met licht
rooskleurige en sterk gebogen bek’, maar
ook ‘zwart- en witbonte met kuif en loodkleurigen krommen bek’ en ten slotte de
‘blauwgrijze met dito gekleurde bek’.
Ook Van Gink vermeldt in ‘Siergevogelte’
uit ongeveer 1940 naast de wildkleur met
witborstaftekening het voorkomen van
witte, reekleurige, blauwe en zwarte dieren
met bontaftekening bij de witborst/krombekeend.
Dankzij de inspanningen van Jan Vogel is in
1991 de witte krombekeend weer erkend,
maar zijn inspanning in 1992 om de blauwgrijze of blauwdonkerwildkleurige krombekeend werd door de standaardcommissie niet beloond. In december 1997 meldt
René Zanderink in de rubriek ‘Van Stal
gehaald’ in dit blad dat de blauwgrijze
krombekeend door gebrek aan aanwas als
uitgestorven kan worden beschouwd.
Opvallend is dat de donkerwildkleuraftekening, die afwijkt van de gewone wildkleuraftekening zoals we die kennen van de
wilde eend, sinds eind 1800 aan de krombek- en spreeuwkopeend verbonden zijn.
De basis voor deze kleur lijkt te liggen in de

introductie van de Indische loopeend als
legeend rond 1850 – en in Groot-Brittannië
in 1825 – waardoor tienduizenden witborst- en krombekeenden, die eeuwenlang
als legeend hadden gefungeerd, verdwenen
door inkruising en vervanging. Nu kent de
loopeend ook de donkerwildkleuraftekening in de bruinvariant (reekleurig). Maar
er zijn meer overeenkomsten. Wie krombekeenden kent, weet dat zij net als loopeenden een doorlopend vlak voorhoofd
hebben met hooggeplaatste ogen, een
zwaarder kwaakgeluid produceren en dat
de eenden over matige moedereigenschappen beschikken, wat past bij een legeend.

Kruisingen
Nu zijn bruin- en blauwdonkerwildkleur
kleurmutaties op donkerwildkleur. Bij de
kruising van twee blauwe dieren bestaat de
aanwas voor 50 procent uit blauwe dieren,
voor 25 procent uit donkerwildkleurige
dieren en voor 25 procent uit vuilwitte dieren. De kruising tussen een blauwdonkerwildkleurig en donkerwildkleurig dier
levert nakomelingen op in gelijke kleurverhouding.
Sinds enige jaren worden weer (gekuifde)
blauwdonkerwildkleurige dieren gefokt en
getoond op kleindiertentoonstellingen.
Hoewel die beoordeling steevast resulteerde in NE (niet erkend), was de beoordeling
op rasspecifieke kenmerken bemoedigend.
Eerder dit jaar heeft de standaardcommissie daarom op basis van vier ingezonden
blauwdonkerwildkleurige dieren op de
Noordshow besloten om deze kleurslag bij
zowel de krombekeend als de Hollandse
kwaker te erkennen.
De blauwgrijze krombekeend is weer terug
van weggeweest. =

Column
Lekker belangrijk
Zeldzame huisdierrassen bestaan bij de
gratie van de mensen die zich ervoor
inzetten. Toen ik de afgelopen maanden
mocht meewerken aan het boek(je) Variatie in Vee – kijk op www.biomaatschappij.nl voor de details – wilde ik dan ook
vooral op bezoek bij de mensen achter
de verschillende rassen. Zo kwam ik op
het bedrijf van Lakenvelderfokker Kees
Sonneveld terecht, in Delft. We hadden
afgesproken op een dag dat ook vier
keurmeesters op bezoek kwamen. ‘We
komen altijd minimaal met z’n drieën’,
vertelde Lakenvelderexpert Kees Buys,
‘Want er staat nogal wat op het spel. Als
de eigenaar het niet met ons oordeel
eens zou zijn, dan is het handig als meerdere keurders dezelfde mening is toegedaan.’
Sonneveld had die ochtend een aantal
koeien, kalveren en een stier ter keuring
aangeboden. De keurmeesters gingen ze
een voor een langs met meetlint en
maatstok. Vier mannen met vier schrijfblokken in de aanslag. En een eigenaar
die ze met enige spanning volgde. Het
witte laken over de romp mag niet te
breed zijn, het kruis niet te hoog of
te laag, de uier niet te gekleurd, of juist
wel gekleurd genoeg, daar wil ik van af
zijn...
Een van de koeien die Sonneveld graag
in het stamboek had geregistreerd kwam
niet door de keuring. Haar laken bleek te
smal. Daar hoefde verder niet over te
worden gediscussieerd met de vier keur-

ders. De rolmaat liegt niet. Minimaal 25
centimeter is minimaal 25 centimeter!
Toch keek Sonneveld eventjes bepaald
chagrijnig. Ik kon daar wel inkomen.
Oké, dan heeft ze een laken van ‘slechts’
23 centimeter, lekker belangrijk! Sonneveld hernam zich sneller dan ondergetekende. Hij begreep het belang van al dit
uiterlijk vertoon. Aandacht voor de
details van dat ene dier is aandacht voor
het hele ras.
Toen ik later nog even het weiland in
wilde om een coverfoto te schieten voor
het boek, drukte Sonneveld mij op het
hart om één bepaald kalf niet op de
voorgrond te nemen. ‘Die heeft twee
witte sokjes, en dat hoort nu eenmaal
niet bij een lakenvelder.’ Maar het kalf
bleek haantje de voorste. Gelukkig voor
Sonneveld vielen haar minuscule sokjes
weg in het hoge gras.
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