DE KRAAIKOP
door A. Boks, Liedererf 20, 7384 BG Lieren
Via dit verhaal wil ik de Kraaikop, het ras dat momenteel in de categorie
uiterst zeldzaam moet worden ingedeeld, onder uw aandacht brengen. Het is de
reus onder de oud-Nederlandse hoenderrassen. De kop van de Kraaikop staat model
voor het embleem van de Nederlandsche Hoenderclub.
Bij het doorbladeren van een aantal oude nummers van het tijdschrift Avicultura
viel het me op dat zo om de tien jaar, samenvallend met de ingang van een nieuw
decennium in het bestaan van de N.H.C., de Kraaikop naar voren wordt gehaald.
Dit is niet zo verwonderlijk daar — zoals reeds gezegd— het embleem van deze
club wordt gevormd door een afbeelding van de kop van de Kraaikop. Vanaf de
oprichting in 1900 heeft de N.H.C. zich ingezet voor de instandhouding van dit
ras.
Het feit dat de Kraaikop wordt aangeduid als de reus onder de oud-Nederlandse
hoenders geeft al een indruk van zijn verschijningsvorm. Het is een fors en
hooggesteld hoen met een krachtige skeletbouw. Opvallende kenmerken zijn de kamen kuifloze kop en de zeer lange gierhakken.
Naar wordt aangenomen vindt het ras zijn oorsprong in Gelderland en rond Breda.
Door deze stad heeft de Kraaikop in het buitenland zijn bekendheid gekregen. In
Duitsland staat het ras bekend als Breda Huhn, in Engeland als Breda Fowl en in
Frankrijk als Poule de Breda. De naam Kraaikop wordt in Duitsland en Engeland
gebruikt voor het Twentse ben. In Frankrijk werd de koekoekkleurslag aangeduid
met de naam Poule de Gueldre (Gelders Hoen). Ook in de Verenigde Staten en
Engeland werd voor de koekoek de naam Gelders Hoen gebruikt.
Hoe zijn nu deze Kraaikoppen ontstaan? Vermoed wordt dat ze gefokt zijn uit de
kuifhoenders die sinds de middeleeuwen in ons land voorkomen. Op Jan Steen’s
‘Hoenderhof’ treft men vrij grote kuifhoenders aan, die tamelijk hoog gesteld
zijn, welke bovendien voorzien zijn van enige voetbevedering. Vanuit dit
basismateriaal was de Kraaikop te creëren. Opvallend is echter dat de
Kraaikoppen, die de afgelopen honderd jaar zijn getoond, aanmerkelijk forser
zijn.
Verschillende afbeeldingen van de Kraaikop, getekend naar de natuur o.a. van de
Franse illustrator en kunstschilder Ch. Jacque (185 1) en in Maitlands ‘Hand- en
Standaardboek voor een liefhebber’ (1882) tonen hoenders van een goed
ontwikkelde, vrij diepe bouw. Opvallend is echter dat men hierin nog niets
terugvindt van het grote hoogbenige type, dat de Kraaikop rond de eeuwwisseling
liet zien. Van Gink veronderstelde in een artikel in Avicultura uit 1960 dat de
Kraaikop vanouds erffactoren voert voor het bereiken van een flinke grootte. Een
kruising met rassen, die het bloed van de Aziatische reuzenrassen of de Maleiers
bezitten, zou voldoende zijn om deze erffactoren als het ware weer tot
werkzaamheid te brengen. Als voorbeeld noemt Van Gink dat bij de geringste
inkruising van andere rassen in de La Fléches, een aan de Kraaikop verwant ras,
deze zeer groot en hoogbenig worden.
Vermoedelijk zijn deze erffactoren gestimuleerd door het kruisen met de Croad
Langshans en de Shanghais, de voorlopers van onze huidige Brahma’s, ter
verbetering van de slachtwaarde. De typische kopvorm is daarbij geen probleem
omdat deze snel is terug te fokken.
Een bevestiging van het inkruisen van Aziatische rassen is mogelijk te vinden in
het verhaal van de door Houwink in zijn boek ‘De Hoenderrassen’ geciteerde
auteur V. Repelius, die wijst op het frequent voorkomen van veel rood in de oren

van de Kraaikoppen omstreeks de eeuwwisseling. Een eigenschap die er rond 1910
weer was uitgefokt.
Deze Aziatische invloed wordt ook vermeld door Edward Brown in zijn boek
‘Poultry Breeding and Production’ uit 1929, die vrij vertaald zegt: ‘Het bezit
veel Aziatische invloeden. Er zijn echter geen exacte gegevens bekend over het
basismateriaal waaruit het ras is ontstaan’. Hij wijst op Nederland als
zeevarende en koloniale mogendheid waardoor regelmatig dieren uit Azië naar ons
land kwamen die werden gekruist met de aanwezige dieren.
Op grond van het voorgaande mag naar mijn mening worden verondersteld dat de
Kraaikop in de laatste decennia van de vorige eeuw zijn huidige vorm heeft
gekregen.
De oudste beschrijvingen van de Kraaikop gaan niet verder terug dan het midden
der negentiende eeuw. In ‘The Poultry Book’ van Wingfield en Johnson uit 1853
komt een beschrijving voor van het Breda-hoen. Deze beschrijving is afkomstig
van mr. Graham Vivan en luidt ongeveer als volgt:
‘Ze zijn geheel zwart met bevederde benen. In lichaamsvorm zijn ze lang en slank
en als merkwaardige bijzonderheid is bij geen van beide geslachten ook maar het
geringste spoor van kam te zien ondanks het feit dat de kinlellen behoorlijk
lang zijn. De eieren zijn net zo groot als die van eenden. Mij werd verteld toen ik dit ras aanschafte - dat de eieren vaker onbevrucht zijn dan bij andere
rassen. Dit heb ik inderdaad ondervonden. Vorig jaar zijn slechts 6 kuikens
uitgekomen uit de gehele productie van twee hennen, waarvan alle eieren zijn
bewaard en bebroed’.
Deze opmerking over het grote aantal onbevruchte eieren trof ik ook aan in het
boek van Rex Woods ‘Rare Poultry of Ashe’ uit 1976. Mijn eigen ervaringen zijn
echter veel gunstiger, het aantal onbevruchte eieren is niet groter dan bij
andere rassen.
Welke betekenis had nu de Kraaikop in de vorige eeuw? Uit het voorgaande blijkt
al dat het verhoudingsgewijs een zwaar ras was waardoor het als slachthoen zijn
bekendheid kreeg. Hierbij speelde bovendien de vleeskwaliteit een belangrijke
rol.
Vermoedelijk heeft Breda en omgeving als fokcentrum een voorname rol gespeeld
gezien de naam van dit ras in het buitenland. Door de fokkers werden de hanen
gekapoeneerd en men fokte de kapoenen, welke een Europese faam genoten, verder
op. Bekend is dat voor een diner van Koning Willem III speciaal Kraaikopkapoenen
dienden te worden geleverd.
De beroemde Bredase kapoenen waren volgens A.A. ter Haar in 1920 merendeels
Kraaikoppen. In zijn ‘Handboek voor den Nuthoenfokker’ vermeldt hij: ‘In de
Kapoenstraat te Maastricht vindt men boven de deur van een koffiehuis een
vergulde, van hout gesneden, bijna levensgrote kapoen. Deze ‘kapoen’ is een
Kraaikop. Volgens door ons bekomen informaties is dit ‘uithangteken’ al zeer
oud’.
Hoe was nu de belangstelling voor de Kraaikop in de loop van de tijd? Ook
hiervoor geldt dat een duidelijk beeld niet is te krijgen. De meeste auteurs
vermelden dat de Kraaikop weinig voorkwam. Reeds in 1876 klaagde een zekere H.
Dietz te Frankfurt a.M. dat toen dit sedert 40 jaren veel voorkomende hoen begon
te verdwijnen, terwijl hij zijn uitstekende eigenschappen roemde.
In elk verhaal over de Kraaikop wordt gememoreerd dat de Kraaikop rond de
eeuwwisseling een gouden tijd doormaakte. In 1902, enkele jaren na de oprichting
van de N.H.C., waren op een tentoonstelling te Arnhem niet minder dan 110
Kraaikoppen ingezonden. Helaas vermeldt het verhaal niet hoeveel inzenders

hiervoor hadden gezorgd. Bekend is wel dat de grootste stimulator van dit ras
uit die tijd, de heer G.J. Swijtink, in deze plaats woonachtig was.
In Engeland was omstreeks die tijd de kennis van dit ras miniem. Een Nederlandse
inzending van dit ras op de tentoonstelling in Crystal Palace te Londen in 1903
bleef ongekeurd omdat de keurmeesters de Kraaikop niet kenden. Volgens Dürigen
werd omstreeks die tijd de Kraaikop in Duitsland, in navolging van Engeland,
niet als echt ras erkend. Na de Eerste Wereldoorlog tot het midden van de
twintiger jaren bestond er grote belangstelling voor de Kraaikop, die daarna
vrij snel wegebde.
In 1960 stelde Van Gink: ‘Vooral de Kraaikoppen hebben dringend behoefte aan
extra steun’. Deze uitspraak is ook heden ten dage nog van toepassing. In het
tentoonstellingsseizoen 1978-1979 waren er slechts 7 inzenders van dit ras,
waarbij het aantal inzenders van de witte- en de koekoekkleurslag helemaal
gering was. In het tentoonstellingsseizoen 1979-1980 is in deze situatie geen
verandering gekomen, het aantal inzenders bleef gelijk aan dat van het vorige
seizoen.
Ondanks deze sombere berichten is er voor nieuwe liefhebbers wel aan materiaal
te komen. Bovendien zijn dit voorjaar vanuit West-Duitsland, door bemiddeling
van de secretaris van de N.H.C., de heer C. van den Heuvel, broedeieren van
verschillende kleurslagen naar ons land gekomen.
Hoe ziet de Kraaikop er nu uit? Bij de beschrijving van de raskenmerken wil ik
tevens de fouten die we bij onze dieren aantreffen ter sprake brengen.
De belangrijkste raskenmerken zijn reeds genoemd. De houding van de Kraaikop is
opgericht, fors maar slank met een enigszins aflopende rug en vrij hoog gesteld.
Bij de beschrijving van de houding komt meteen een aantal punten naar voren
waarop onze huidige dieren afwijkingen laten zien. De vrij hoge beenstelling
ontbreekt bij nogal wat dieren. Hierdoor gaat een belangrijke bijdrage aan de
indrukwekkende houding verloren. Verder ziet men bij een aantal dieren een bijna
horizontale ruglijn; ook dit heeft een negatieve invloed op het totaalbeeld.
Erger is echter dat veel dieren te klein worden. Mogelijk dat kruising van
verschillende bloedlijnen hierin verbetering kan brengen. Overwogen zou kunnen
worden andere rassen in te kruisen.
Hiervoor wordt wel het Noordhollands Hoen genoemd. In het verleden is het
Mechels Hoen gebruikt.
Persoonlijk zou ik de voorkeur geven aan een fors uitgevallen Nederlandse
Uilebaard of een La Flëche omdat deze veel nauwer verwant zijn aan de Kraaikop.
Bekijken we nu de verschillende onderdelen van het lichaam. De rug is vrij lang
en breed over de gehele lengte. Op dit punt komen we weinig afwijkingen tegen.
De kop, welke zo duidelijk kenmerkend is voor dit ras, is vrij kort en klein
lijkend door het ontbreken van enige kamvorm. Boven de verhoogde neusgaten is
een zadelvormige afdekking van het schedeldak aanwezig, waarachter zich een
geringe verhevenheid bevindt, begroeid met kroesachtige fijne veertjes.
Bij veel dieren zien we direct achter de neus een ongewenste eigenschap namelijk
een rode vlek gevormd door op de schedel aanwezig kamvlees. De ogen zijn vrij
groot en roodbruin tot oranje-bruin van kleur. De snavel van de Kraaikop is vrij
fors, dat wil echter niet zeggen lang, maar breed en vrij sterk gebogen. Een te
lange snavel verstoort het totaalbeeld van de kop in ernstige mate. De oren zijn
wit, vrij klein en langwerpig van vorm. Een verschijnsel dat rond 1900 problemen
opriep, namelijk rood in de oren, is ook thans niet onbekend. Bekijken we de
staart dan behoort deze goed ontwikkeld te zijn en vrij opgericht en enigszins
gespreid gedragen. De sikkels zijn lang en goed gebogen. Een dergelijke staart

geeft een extra dimensie aan het toch al vrij lange lichaam van de Kraaikop.
Alleen de werkelijkheid stemt in veel gevallen niet overeen met het geschetste
beeld. Te hoge staartdracht, dan bedoel ik een staart die haaks op het lichaam
staat, verkeerde inplant van de staartstuurveren, waardoor de zogenaamde
dakstaart ontstaat, en te weinig ontwikkelde sikkels bij de hanen zijn
ongewenste eigenschappen die we nogal eens tegenkomen.
Tot slot het voetstuk waarop de reus is geplaatst. De benedendijen zijn tamelijk
lang, terwijl de loopbenen krachtig en ruim middellang behoren te zijn. De
buitenzijde van het loopbeen is bevederd, dit geldt ook voor de buitentenen, die
tamelijk sterk en de middentenen, die matig bevederd zijn. Opvallend zijn de
lange gierhakken, die naar verhouding tot hun lengte vrij smal zijn. Over de
lengte van de benen hebben we reeds gesproken. De voetbevedering levert vaak een
discussiepunt op omdat er geen eensluidende mening over de omvang bestaat. Te
veel is niet goed maar te weinig ook niet. Bij enkele stammen in ons land zien
we dit laatste verschijnsel optreden. Het streven zal gericht moeten zijn op een
middellange voetbevedering, die in ieder geval het loopbeen en de buitenteen
behoorlijk bedekt.
Pratend over loopbenen en tenen dient nog te worden gewezen op het optreden van
sporen bij de hennen en eendevoeten. Gelukkig komt dit sporadisch voor. Treft
men deze eigenschappen aan dan is opruimen van deze dieren noodzakelijk.
Voorkomen moet worden dat dit thans spaarzaam voorkomende ras door deze
ongewenste eigenschappen te gronde gaat.
De Kraaikop is erkend in vier kleurslagen: zwart, wit, gezoomd blauw en koekoek.
De zwarte kleur is bij dit ras minder groenglanzend dan bij veel andere rassen.
In het voorgaande heb ik bij de beschrijving van de raskenmerken kritische
kanttekeningen geplaatst bij de thans voorkomende fouten. Het is niet de
bedoeling dit als een heksenjacht te zien maar als een poging de fokkers te
wijzen op een aantal zaken die de aandacht vragen. Bij de beoordeling van de
Kraaikop - maar dat geldt voor alle zeldzame rassen — zal steeds de stand van
zaken met betrekking tot het ras bij het bepalen van het predikaat in de
beschouwing moeten worden betrokken.
Voor beginners en liefhebbers die eens iets bijzonders in hun hok willen hebben
zijn de Kraaikoppen zonder meer aan te bevelen. Het is een ras dat behoorlijk
legt — ook nog een groot ei — en bovendien als slachtdier er wezen mag.
Belangrijker vind ik nog hun karakter. Het zijn rustige dieren die als het moet
hun mannetje staan.
Als voorbeeld van dit laatste wil ik u een bepaalde belevenis niet onthouden.
Dit voorjaar kwam een van onze Kraaikopfokkers bij mij op bezoek. Tijdens het
gesprek kwam naar voren dat ik een reservehaan had waarin hij was geïnteresseerd.
Om het dier beter te kunnen bekijken haalde ik hem uit het hok en zette hem op
het gras waar zich ook onze hond bevond, die altijd meegaat naar de kippen en
liefst elk hok induikt. Een van zijn uitgangspunten is daarbij dat loslopende
kippen in het hok horen. Wie schetste echter onze verbazing dat deze haan — die
zijn baas nog nooit had aangevallen — meteen de hond te lijf ging als zijnde een
ongewenste indringer op het door hem net verkregen terrein. U ziet karakter
hebben ze wel.
Met dit verhaal hoop ik uw belangstelling voor deze reus onder de oudNederlandse hoenderrassen te hebben gewekt. Laat het zo zijn dat binnenkort het
ras weer op alle tentoonstellingen aanwezig is en in niet te kleine aantallen.

