Serie oercollectie

Tekst: Ad Boks

De Hollandse kriel
De Hollandse kriel is een ras dat in de twintigste eeuw gestalte heeft
gekregen. In 2004 verscheen een boek over dit ras dat als ondertitel
heeft ‘In honderd jaar van Assepoester tot prinses’.
Uit onderzoek van Richard Crooijmans van
de Wageningse universiteit uit 1997 blijkt
dat de genetische eigenschappen van de
Hollandse krielen in de rij van het Drentse
en het Friese hoen en de andere oud-Nederlandse landrassen thuishoren. Bekijkt men
daarnaast het gewicht van het ras rond
1900, circa één kilo, dan is het zeer waarschijnlijk dat de Hollandse krielen in die tijd
niet anders waren dan een kleine uitvoering
van de oud-Nederlandse landrassen, die in
de loop van de tijd de huidige maat hebben
gekregen.
De Hollandse kriel rond 1910 en ook daar-

voor was geen opvallende verschijning. Veel
krielenrassen komen op schilderijen uit het
verleden voor, maar de voorlopers van de
Hollandse krielen niet. In alle plaatjes was
geen ruimte voor dieren die op de voorouders van onze Hollandse krielen lijken.
In 1912 is de toen 22-jarige Van Gink, de
bekende schrijver over pluimveerassen en
tekenaar van veel standaardafbeeldingen,
gevraagd een beeld te schetsten van hoe het
ras er zou moeten uitzien. Dit beeld week
nogal af van het eerdere standaardbeeld,
maar droeg in zich een ideaal dat de moeite
waard was om na te streven. Vermoedelijk

Aquarel met Hollandse krielen; Van Gink 1912

heeft Van Gink hierbij zijn eigen ideaalbeeld
voor ogen gehad zoals hij dit later ook had
bij de schepping van de Voorburger Kropper. Hij heeft voortdurend in zijn verhalen
en publicaties over de Hollandse krielen
aangegeven op welke manier het gewenste
doel kon worden bereikt.
Eerst na de Tweede Wereldoorlog kwam het
door Van Gink in 1912 getekende beeld tot
werkelijkheid en begonnen de Hollandse
krielen eruit te zien zoals de ‘meester’ voor
ogen stond.

Kenmerken en eigenschappen
De belangrijkste uiterlijke raskenmerken
van de Hollandse kriel zijn: een kam met vijf
kamtanden, een oplopende kamhiel, kleine amandelvormige oortjes, rijk bevederd
halsbehang, oranjerode tot bruinrode ogen,
volle geronde borst, laag gedragen lange
vleugels, gespreide waaiervormige staart,
lange gebogen sikkels, zadelbehang en leiblauwe benen. Het gewicht van de haan
varieert van 500 tot 550 gram en van de hen
van 400 tot 450 gram.
Hollandse krielen zijn kleine, levendige en
tamme krielen met een vertrouwelijk karakter. Ondanks het levendige gedrag passen
ze zich makkelijk aan in een beperkte ruimte en ze stellen geen grote eisen aan de
huisvesting. Ze zijn zeer vitaal, vruchtbaar
en weinig gevoelig voor ziekten. =

Deel 8: Nakomelingen uit oercollectie Noord-Hollandse blauwe
In 1985 haalde de heer Vessies uit Heemskerk twintig broedeieren van de pluimveemarkt in Barneveld, omdat er in
Noord-Holland niemand meer met NoordHollandse blauwen fokte. Bij de NoordHollandse blauwen is de tekening lichtblauwgrijs op een donkerblauwgrijze
grondkleur. Deze afwisselende licht- en
donkerblauwgrijze tekening geeft de dieren op een afstand een iets blauwe toon.
Vroeger was het contrast tussen de lichte
en donkere banden wat minder, zodat de

dieren op een afstand min of meer blauw
toonden. Zo is de benaming Noord-Hollandse blauwen ontstaan. Vessies streefde
naar die blauwe kleur: ‘Uit alle twintig eieren kwamen hoenders met de goede kleur,
die had niemand hier meer. Die ben ik
altijd blijven fokken.’
Tegenwoordig wordt de tekening (vooral
in de lichte banden wat lichter) toch wat
contrastrijker verlangd, zodat de naam
Noord-Hollandse hoenders voor deze
hoenders beter op zijn plaats is. Vessies

hield altijd zo’n 30 à 35 vogels van de
goede kleur.
In 2009 haalde Ad Boks namens de SZH
sperma van de beste haan van deze oercollectie om te bewaren voor de spermabank.
Enkele maanden later stopte de heer Vessies vanwege zijn leeftijd en gezondheidsproblemen met de fokkerij. U kunt nakomelingen uit zijn collectie bestellen bij: Van
Someren Dierenwereld, Strengweg 15, 1969
KP Heemskerk, tel: 0251-232268, e-mail:
info@dierenwereldvansomeren.nl. =

Meer informatie kunt u krijgen bij de
secretaris van de Hollandse Krielenfokkers Club: Karin Beukers, Broeksloot 3, 3474 HS Zegveld, tel. 0348690677, e-mail: karin@beukers.info,
website: www.hollandsekriel.nl.
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