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Dit jaar is het 75 jaar geleden dat, met de oprichting
van de Oud-Hollandse Meeuwclub, de naam OudHollandse meeuw is ontstaan. Het Boerenmeeuwtje
van weleer, dat al eeuwenlang deel uitmaakte van
de levende have op onder meer boerenerven, kreeg
toen haar nieuwe naam. Het ras is sindsdien ontwikkeld van een meeuwduif met een veldduiventype,
welke sterke overeenkomsten vertoonde met de
Vlaanderse smierel en de Vinkduif, tot de prachtige
duif van heden. Het boerenmeeuwtje, of beter ‘het
meeuwtje’, bestond al veel eerder. Zoals wellicht
bij u bekend, zijn al afbeeldingen gevonden van
omstreeks 3000 jaar voor het begin van onze jaartelling van duiven met gekrulde halsveren en kapjes,
welke kenmerkend zijn voor vele meeuwenrassen.
Al van rond 1600 zijn rasbeschrijvingen bekend
van Cortbecken of Schildekens en ook op de schilderijen van Henry Voordecker (1779-1861) komt
een op het boerenmeeuwtje gelijkende sierduif al
veelvuldig voor.

Schilder Henry Voordecker (1779-1861) schilderde het boerenmeeuwtje al veelvuldig.

zinden in 1938 de Oud-Hollandse Meeuwclub op,
met als doel het Boerenmeeuwtje te gaan veredelen.
Het uitgangsmateriaal van de eerste jaren bestond
uit een bonte verzameling van dieren die van overal

bij elkaar verzameld waren. Er was uiteraard geen
sprake van eenheid in type, kopvorm, of kleur. Er
werden wel vorderingen gemaakt, maar dat was
hoofdzakelijk op onderdelen. Bij sommige fokkers

De standaardtekening uit 1938.

Het boerenmeeuwtje zoals deze er ten tijde van
de oprichting uitzag.

De heer Moezelaar spreekt de aanwezigen
toe tijdens het 40-jarig bestaan van de OudHollandse Meeuwclub.

In de beginjaren van de club zag het er nog niet erg
rooskleurig uit. Er was veel kritiek op het voornemen om het boerenmeeuwtje, dat thuishoorde op
boerenerven en stadtuinen, op tentoonstellingen
in te zenden. We hadden hier te maken met een
sierduif die was ontstaan door selectie op specifieke
kenmerken, zoals witte vleugels, puntkap en jabot,
maar waar tussen de verschillende stammen weinig
homogeniteit te ontdekken viel. Een verzamelnaam
voor allerlei typen meeuwduiven, waar nooit een
hand ter veredeling naar was uitgestoken. Met name
de heren Spruyt en Moezelaar legden deze kritiek
naast zich neer en richtten met een aantal gelijkge-
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Afbeeldingen van typische
jaren 60 dieren.

benaderden onderdelen als type, kleur en kopvorm
voor die tijd het ideaalbeeld, maar ze waren nog
niet gecombineerd in één duif. De fokkers wisselden daarom onderling veel dieren uit om op deze
manier sneller vooruitgang te boeken.
Helaas gooide de Tweede Wereldoorlog ook op
duivengebied roet in het eten. De bezetter hield
toezicht op duiven door middel van een speciale
politie-eenheid: de Duivenbrigade. De Duitsers
waren bang dat duiven als illegale postduiven gebruikt zouden worden en dus werd het verboden
om ‘duiven van elken aard vrij te laten vliegen’. De
duiven moesten dus in de hokken blijven, maar dat
was nog niet alles. In augustus 1942 werden alle
duiven geslacht en de afgehakte, geringde pootjes
moesten als bewijs worden ingeleverd. Enkele paren
mochten worden behouden om de instandhouding
van het ras te verzorgen. Met het risico op een
behoorlijke gevangenisstraf voor de fokkers zijn
echter veel duiven ondergedoken. Na de oorlog
kon de draad weer worden opgepakt, maar toch
was veel fokmateriaal verloren gegaan.

Als bewijs dat de duiven waren geslacht, moesten
de afgehakte pootjes met ring worden ingeleverd.

Ondanks deze tijdelijke tegenslag werd de OudHollandse meeuw ongekend populair in korte
tijd, wat resulteerde in een ledenaantal van 200 in
1948, pas 10 jaar na oprichting van de club. In de
kleurslagen roodschild en geelzilverschild geband
vond men toen de betere dieren. Geelschild en
zwartschild waren zorgenkindjes en ook op overige
kleurslagen was nogal wat aan te merken. Wat we

Gewenste vleugeltekening bij de Oud-Hollandse
meeuw.

ons misschien nu nauwelijks voor kunnen stellen is
dat blauwschild zwartgeband in die tijd met name
in type ver achter lag bij de andere kleurslagen. Het
ontbrak hier aan borstdiepte, de dieren waren te
lang en de stand was niet horizontaal. De afgelopen
decennia telde blauwschild zwartgeband verreweg
de meeste aanhangers en vonden we in deze kleurslag ook vaak de beste dieren.
Om te komen tot het ras wat de Oud-Hollandse
meeuw nu is, zijn diverse kruisingen gemaakt door
verschillende fokkers. Zonder het streven volledig
te zijn, noemen we een paar van deze kruisingen.
Ter verbetering van de kleur werd gebruik gemaakt
van Akener lakschildmeeuwen. Daarnaast werden

veelvuldig Antwerpse smierels ingekruist om het
type wat kloeker te maken. Deze kruising had ook
als voordeel dat de snavels krachtiger werden. Een
eveneens bekende kruising was die met de Duitse
schoonheidspostduif, met als doel het type wat hoger op de benen te krijgen en langere voorkoppen
met krachtiger snavels te creëren. Ook de kruising
met de Oosterse meeuw, met de intentie om de
schedels langer en breder te maken, mag hier niet
ongenoemd blijven.
Natuurlijk kleefden er aan al deze kruisingen ook
nadelen. Zo ontstonden volle kelen, bekousde potjes, te korte snavels, lange types, ronde koppen,
kneep, grove neusdoppen, enzovoorts. Het vergde
veel inzicht en vasthoudendheid van fokkers om
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liefhebbers zijn ook gecharmeerd van de puntkap
en jabot die de hem zijn kokette uitstraling geven.
Oud-Hollandse meeuwen stellen geen hoge eisen
aan de verzorging en zijn met weinig tevreden. Normale duivenvoeding en hygiënische huisvesting zijn
voldoende om veel plezier te beleven aan dit ras. Ze
doen het prima in een volière, maar vrije uitvlucht,
of op een til is ook geen probleem. Alhoewel ze
niet de vliegcapaciteiten van een postduif bezitten,
kunnen ze redelijk goed vliegen. Vaak scharrelen
ze in de tuin en verblijven ze graag in de buurt van
mensen. Door hun opvallende verschijning vallen
ze op; echter niet alleen bij mensen, maar jammer
genoeg ook bij predatoren, als katten en roofvogels.
Een belangrijk aspect van dit historische sierduivenras is het karakter. Het is een vertrouwelijke en
rustige duif. In plaats van weg te vliegen, zijn ze
nieuwsgierig en komen ze graag naar je toe. Hierdoor zijn ze heel geschikt voor kinderen. Daarnaast
is het een duif die goed voor zijn jongen zorgt. Eén
de voordelen van deze kruisingen te behouden en
de nadelen weg te fokken. In deze jaren zie je op
foto’s van Oud-Hollandse meeuwen de vulling in de
voorkop en de schedellengte toenemen. Het veldduiventype verdwijnt en de Oud-Hollandse meeuw
krijgt steeds meer het uiterlijk van tegenwoordig.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het
type echter zo fors en lang dat het in het nadeel van
het ras ging werken. Door genoemde kruisingen
met andere rassen werden de dieren erg groot, de
schedellengte nam enorm toe en ook het vertrouwelijk karakter van de Oud-Hollandse meeuw was
niet meer vanzelfsprekend. Op tentoonstellingen
werden de dieren met extreme raskenmerken vaak
hoog gewaardeerd, waarbij de samenhang van de
verschillende onderdelen soms uit het oog werd
verloren. Daarnaast ontstonden er problemen met
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vliegen en opfokken van jongen. Het was niet meer
het zo bekende vitale, sierlijke en gezellige vogeltje
en de populariteit leed daar erg onder.
Vanwege de ontevredenheid van de fokkers en de
teruglopende populariteit van het ras is in de jaren
negentig besloten om te streven naar een kleiner
en eleganter type. Het resultaat mocht er zijn. Na
enkele jaren waren de grove en/of extreme dieren
nagenoeg verdwenen en de uitstraling van de OudHollandse meeuw zorgde voor een hernieuwde
belangstelling voor het ras.
Op dit moment hebben we weer een prachtige OudHollandse meeuw. Het geheel witte lichaam met
alleen een gekleurd schild oefent een bepaalde aantrekkingskracht uit. Dit komt heel goed tot uiting bij
de intensieve kleuren als rood- en zwartschild. Veel

Oud-Hollandse meeuwen scharrelend en
vliegend in de tuin.

Afbeeldingen recente Oud-Hollandse meeuwen.

koppel kan per jaar zonder problemen 6 jongen
groot brengen.
Naast het houden van Oud-Hollandse meeuwen
voor de liefhebberij, zijn er ook veel mensen actief
met het veredelen van het ras. Tijdens het fokseizoen, welke grofweg plaats heeft in het voorjaar en
in de zomer, zijn de dieren gekoppeld en brengen
ze hun jongen groot. De koppels worden zorgvuldig
samengesteld, waarbij vaak een soort compensatietechniek wordt gehanteerd. Dieren met te weinig
van het ene kenmerk, worden dan gekoppeld aan een
dier die betreffend kenmerk in goede of soms zelfs
overdreven mate bezit, in de hoop dat de jongen het
kenmerk in goede mate vererft. De natuur is echter
niet te voorspellen, waardoor deze verwachting
niet altijd uitkomt. Daarnaast maakt het palet aan
kenmerken het samenstellen van de juiste fokkoppels
geen eenvoudige opgave. Jonge dieren die niet aan
de verwachting voldoen, worden uitgeselecteerd en
zijn beschikbaar voor andere liefhebbers.
In het tentoonstellingsseizoen, gaan deze fokkers
in vergelijkende keuringen met elkaar de strijd aan,
waar door kundige keurmesters wordt bepaald wie
de mooiste bezit. De winterperiode wordt benut
voor de laatste selectie teneinde de juiste dieren
aan te houden voor het samenstellen van de koppels
voor het nieuwe fokseizoen.

Oud-Hollandse meeuwen zijn vertrouwelijk en
nieuwsgierig.

Bij het fokken van een goede meeuw voor de
tentoonstellingen wordt gelet op type en stand,
kopbelijning en tekening. Typische raskenmerken
als kap en jabot behoren ook bij de beoordeling
en moeten in voldoende mate aanwezig zijn. De
belijning van de kop blijkt hierbij vaak één van de
moeilijkste onderdelen, waarbij schedel, voorhoofd,
snavel, kap en manen een belangrijke rol spelen.
Wanneer men eenmaal goed inzicht heeft in de
juiste verhoudingen, is het zaak om deze middels
een fokprogramma te verbeteren en genetisch goed
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vast te leggen om toevalstreffers te voorkomen.
Bijvoorbeeld het behouden van voldoende schedelen voorhoofdslengte, in combinatie met voldoende
breedte in de kop en boven de neusdoppen, is
daarbij niet altijd even gemakkelijk. De gewenste
lange voorkop heeft de neiging smaller te worden,
wanneer deze langer wordt en dat is niet de bedoeling, maar er zijn gelukkig voldoende fokkers met
dieren van goede kwaliteit.
De laatste jaren vonden we vaak de beste dieren
in de geelzilverschild gebanden. De blauwschild
zwartgebanden hebben nog steeds de grootste
aanhang en ook in deze kleurslag vindt men vaak

topdieren. De kwaliteit in de kleurslagen die het
door de jaren heen vaak moeilijk hadden, wordt
ook steeds beter. Regelmatig zijn er in zwart, rood
en geelschild fraaie dieren te bewonderen.
Met het huidige ledenaantal van een kleine 150
leden, is de Oud-Hollandse Meeuwclub nog steeds
één van de grootste sierduivenspeciaalclubs van
Nederland, alhoewel ook zij zich geconfronteerd
ziet met vergrijzing en verminderde interesse van de
jeugd. De samenhang binnen de club is groot. Veel
leden zijn al jarenlang lid, maar gelukkig is er ook
de nodige aanwas van nieuwe leden. Clubbijeenkomsten als jaarvergaderingen, jongdierenshows

PREFAB TUINHUIZEN EN DIERENVERBLIJVEN
Een sieraad voor uw tuin, een thuis voor uw dieren
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en clubtentoonstellingen worden goed bezocht en
het aantal inschrijvingen is ieder jaar weer groot.
Op de clubshow, die al jaren is ondergebracht bij
de Keistadshow in Amersfoort, zijn aantallen van
200 tot 250 meeuwen geen uitzondering. Ze mogen
zich dus nog steeds verheugen op een grote belangstelling. De belangrijke mijlpaal van het 75-jarig
bestaan wil men dan ook niet zomaar voorbij laten
gaan. Op zaterdag 21 december 2013 staat een
grootse jubileumshow gepland in de Veenendaalhal
in Veenendaal. Mocht u geïnteresseerd zijn in dit
Nederlands erfgoed, dan bent u van harte welkom
om hier een bezoek te brengen.

Noord Nederlandse
Tentoonstelling Kooien Verhuur
Meer dan 5000 nummers, van trio-kooien tot grote
3 delige bakken en 3, 4 en vijfdelige bakken.
Volières van 2 x 2 m. Alles op pallet. Tevens bokjes
en kleden. Laden en lossen met vorkheftruck.
Inlichtingen: J.W. Hondelink, Telefoon: 06-52470905
E-mail: janwillemhondelink@hetnet.nl
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