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Het verhaal van de Barnevelder
Door de Barnevelders werd de Nederlandse pluimveehouderij bekend
in het buitenland. Dat was rond het jaar 1925. De donkerbruine eieren waren ‘wereldwijd’ erg gewild. Maar ook voor dit ras als productieras gold de trits opkomen, blinken en verzinken.
De leek noemt elke bruine kip een Barnevelder. Dit heeft vaak tot gevolg dat bij een
ontmoeting met een echte Barnevelder,
men weigert deze te erkennen als ‘de Barnevelder’. De Barnevelder werd pas in 1923
door de Nederlandsche Hoender Club
definitief opgenomen in de lijst van Nederlandse rassen.

Kenmerken van het ras
De Barnevelders behoren tot de middelzware rassen. Ze hebben een enkele kam,
oranje-roodbruine ogen en gele benen. De
Barnevelders

hals is vrij lang en wordt opgericht gedragen
met een lichte buiging. De vleugels zijn
middelgroot, maar vrij kort. De rug is breed,
middellang en iets hol oplopend naar de
staart. De borst is breed, diep en goed afgerond. De staart is middelhoog en wordt
achterwaarts gedragen. De romp is diep,
breed en vol.
Het ras is erkend in vijf kleurslagen: dubbelgezoomd, blauwdubbelgezoomd, zilverdubbelgezoomd, wit en zwart. Dit geldt
zowel voor de grote Barnevelder als de Barnevelder kriel.

Geschiedenis van het ras
Het verhaal van de Barnevelder begint rond
1850, maar pas in het begin van de jaren
twintig van de twintigste eeuw is uit het
basismateriaal de huidige Barnevelder ontstaan. De oorsprong van het ras bestaat uit
een kruising van de aanwezige landhoenders met bruine eieren leggende kippen uit
China. Hierbij spelen de Cochins en de
Langshans een belangrijke rol. Uit alle combinaties ontstond een veelheid aan kleuren,
die met veel moeite zijn omgevormd tot de
thans erkende kleurslagen.
De fokkerij was toen vooral gericht op de
productie van eieren en niet op het uiterlijk.
Toch ontstond rond 1920 behoefte aan een
uniformer getekend dier dat zorgde voor de
gevraagde donkerbruine eieren. Dit werd
de dubbelgezoomde, een kleurslag die tot
dat moment alleen bij de Indische Vechthoenders voorkwam. In de loop van de
jaren dertig verloor de Barnevelder door
diverse oorzaken zijn naam als productieras en werd het ras omgevormd tot sierkip met een geweldige populariteit.
Barnevelder krielen
Men zou verwachten dat de Nederlanders
ook spoedig een dwergvorm op de wereld
zouden hebben gezet. Dit is wel gebeurd,
maar pas nadat de Engelsen en de Duitsers
het voorbeeld gaven. =
Meer informatie over het ras kunt u krijgen bij De Barnevelder Club, John van
Dijck, Reubenberg 67, 6071 PS Swalmen, tel.: 0475-600882 of per e-mail:
j.vandijck@johnvandijck.nl
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