Oplossing puzzel:
Bokkenkar trekken
Boom uit bos slepen
Melk geven
Eieren geven
Schapen drijven

K I N D E R hoek

Tekst: Ad Boks

Wit-zwartkuif Hollands kuifhoen

…en het is zeldzaam!

Bij de oprichting van de Nederlandsche Hoender Club in 1900 waren
de Hollandse Kuifhoenders een van de rassen die op de lijst werden geplaatst, dit onder de naam Hollandse Witkuif. Opvallend is de
beperking in de naamgeving tot dieren met een witte kuif. De witzwartkuiven kwamen in het verhaal niet voor. Dit ondanks het feit
dat deze kleurslag volgens een niet te controleren verhaal in de
middeleeuwen in ons land voorkwam.

Kom dat zien: vee dat werkt! Alle zeldzame boerderijdieren bij elkaar. Je kunt ze ‘aan het werk’ zien op
Landgoed Velder in Liempde (vlak bij Boxtel) op 28 augustus. Het heet de Nationale Dag van het Levend
Erfgoed. In deze kinderhoek lees je alvast wat er allemaal te beleven is op die dag, op het kinderplein en
tijdens de speurtocht. Hier verklappen we een paar dingen…

Het verhaal over de wit-zwartkuiven is
heel mooi, maar of het waar is? ‘Omstreeks
het jaar 1475 woonde er in Kennemerland
een kluizenaar, Peter Jaspersz geheten, die
er een groot aantal witte hoenders op
nahield met zwarte kuiven. Deze dieren
legden veel grote smakelijke eieren, waren
gehard tegen ons klimaat en leverden, wat
in die dagen van veel belang was, een
smakelijk en mals gebraad. Volgens de

verhalen zijn deze dieren door een Spaanse edelman opgekocht en meegenomen
naar Spanje. Van daaruit zouden ze onder
de naam Sint Jacobshoen weer teruggekeerd zijn naar Nederland. De dieren zouden hierbij als gift aan de Nederlandse
adel zijn gegeven.’ Heel bijzonder: van
kluizenaarskip naar kip van de adel.
De wit-zwartkuif treft men reeds op zeventiende-eeuwse schilderijen van Jan Steen

Aquarel van V an Gink met de Hollandse Kuifhoen

en Albert Cuyp aan. Darwin meldt in de
tweede helft van de negentiende eeuw dat
de wit-zwartkuif, die hij als ondersoort
van de kuifhoenders aanduidde, was uitgestorven.
Nederlandse fokkers zien in het verdwijnen van een ras of kleurslag een uitdaging
om het weer terug te fokken. Een van hen
was wijlen dr. I. Vriesendorp. Hij slaagde
erin door bepaalde combinaties en door
het fokken op ontkleuring van het lichaam
en pigmentvermeerdering in de kuif,
na enkele generaties wit-zwartkuiven te
fokken.

Krielen
Sinds 2003 zijn ook de wit-zwartkuif krielen erkend. Deze zijn gefokt door Luuk
Hans te Bennekom. Momenteel zijn vermoedelijk zowel grote als dwerg-witzwartkuiven in ons land en ook in Duitsland aanwezig. Alleen moet men zich
realiseren dat het geen eenvoudige kleurslag is.
Wie durft de uitdaging aan en wil met de
wit-zwartkuiven beginnen? Gezien de historie en het kleurpatroon is het ras de uitdaging waard. Wie ermee begint en succes
boekt, heeft een unieke kip in het hok.
Nadere informatie
Nadere informatie kunt u krijgen bij de
secretaris van de Nederlandse Kuif- en
Baardkuifhoender Club:
D.W. Diepenbroek, Zelhemseweg 29, 7051
ZB Varseveld, tel. 0315-241007, e-mail:
wim.diepenbroek@hetnet.nl. =
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De duivenclub
Op de kinderboerderij Kleppenhoeve in Middelburg hebben ze een echte duivenclub.
Iedereen die op de club zit, heeft een eigen duif om te verzorgen. Die hebben ze gekregen
van de duivenliefhebbers. Op woensdagmiddag is het clubmiddag. Dan gaan ze de duiven verzorgen en laten vliegen. Als het geen clubmiddag is, verzorgen de mensen van de
kinderboerderij de duiven. Gelukkig maar.
De club is ook al op een tentoonstelling geweest met zijn duiven. Wil je er meer over
weten? De kinderen van de club vertellen erover op die dag.
Boerderijen
Natuurlijk kun je samen met de mensen van de kinderboerderijen van alles over zeldzame rassen ontdekken op het kinderplein. Wat daar allemaal gebeurt, vertellen we nog
niet. Dat is een verrassing! Een ding kunnen we wel zeggen. Er zijn op Landgoed Velder
die dag heel veel dieren. Dieren die vroeger op de boerderij werkten en nu laten zien wat
ze toen deden en wat ze nu doen.

Puzzel: Vee dat werkt
Weet jij wat de volgende zeldzame boerderijdieren doen of waar ze vroeger voor
gebruikt werden? De antwoorden staan in geheimtaal. Tip hoe het werkt: A=1, B=2,
C=3 enzovoort. Het antwoord kun je elders op deze pagina vinden.

Roelof Gebben

Herdershonden
Hoe houdt een herder een kudde schapen
bij elkaar? Daar hebben ze verschillende
manieren voor. Een herder heeft een
‘kluutschop’. Daarmee kan hij een kluitje
grond gooien naar een schaap dat niet
oplet. Dan schrikt het schaap en ziet dat
de andere schapen verder lopen. Dan weet
het schaap dat het mee moet.
Maar een herder heeft ook vaak een herdershond die hem helpt alle schapen bij
elkaar te houden. Wat zo’n hond doet en
wat hij allemaal kan, kun je ook zien op de
activiteitendag.
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