De geschiedenis van
het Friese hoen
Het is niet de bedoeling om de totale geschiedenis van het Friese
hoen en de Friese kriel te beschrijven. Hiervoor verwijs ik graag
naar bekende kippenliteratuur, er is een lijst opgenomen in het
standaardwerk ‘Us Fryske hinnen’ van verschillende auteurs,
uitgegeven door de Fryske Akademy in 1992. Er zijn nog enkele
exemplaren beschikbaar
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Een aantal randzaken rond het ras
Het doel is om verbanden te suggereren welke er wetenschappelijk (nog) niet zijn. Maar die een andere blik op
het mooie ras werpen. Met Friese hoenders bedoel ik -als
ik geen uitzondering maak-, zowel de grote hoenders als
ook de krielen. De krielen zijn later ontstaan uit de grote
hoenders met gebruikmaking van oorspronkelijke krielen
als Hollandse krielen. In een aantal onderdelen wil ik
verschillende aspecten de revue laten passeren.

Geschiedenis
Het Friese hoen is een oud ras dat veel voorkwam in de
noordelijke regio van Nederland. Uiteraard als apart ras,
maar er zullen vast wel veel varianten zijn welke langs

Roodbont.

de Noordzee en meer naar het binnenland voorkwamen.
Verschillen met bijvoorbeeld Drentse hoenders waren ook
niet erg groot, vooral bij de wat mindere tentoonstellingsdieren. Dit was een van de redenen dat in de vorige eeuw
er afspraken zijn gemaakt tussen de toenmalige besturen
van de speciaalclubs van Drentse en Friese hoenders.
Die kwamen er op neer dat alle patrijsvarianten, zowel
gezoomd patrijs als patrijs, onder de Drentse hoenders
gerekend zouden worden en alle eenkleurigen, waaronder
ook zwartbont en de koekoekkleurigen, en alle pelvarianten zouden horen bij de Friese hoenders. Een afspraak die
nu nog geldt. Er zullen vast oude bronnen zijn waar er over
en weer kleuren bij de buurrassen aanwezig waren. Ook
de bolstaartvariant in alle kleurslagen werd als ondersoort
bij de Drentse hoenders gerekend. Ook is bekend dat er
varianten Friese hoenders waren zonder staart en ook met
korte benen. Uiteraard worden afspraken niet voor eeuwig
gemaakt. Toch is het goed om niet steeds te veranderen.
Historisch zijn er vele keuzes te maken, maar veranderen
van het huidige beleid zou alleen overwogen moeten worden als er nieuwe bewijzen zijn.

Voorkomen in Europa

Roodpel.

Als je kijkt naar de vorm van de kleurslagen bij de Friese
hoenders dan valt wat bijzonders op. Langs de Noordzee
komt bij veel rassen min of meer eenzelfde tekeningbeeld voor. We noemen dit in de ‘kippenwereld’ gepeld.
Ik reken dan de pelvorm bij Friese hoenders als basis.
Er is historisch bezien geen 100% duidelijkheid waar de
benaming van de kleurslag vandaan komt. Een pel is in
de textielwereld een stip. De vorm van de tekening bij
hennen lijkt op enige afstand op een eenkleurig dier met
stippen. Bij nadere beschouwing bestaan de stippen uit
een regelmatige tekening welke lijkt op de vorm van een
tarwekorrel. Er zitten dan drie tot vijf paren op iedere veer.
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De Friese benaming voor de gepelde vormen is weiten, in
het Engels wheaten. Daarmee is de benaming passend bij
het tekeningbeeld van tarwekorrels. Als we de Noordzee
volgen naar het oosten dan komen we door Groningen:
de Groninger meeuw. Dit ras is erkend in alleen gepeld.
Alleen is de pelling dan minder tarwekorrelvormig, maar
meer blokvormig. Je zou dat dan ook blokpelling kunnen
noemen. Nog verder naar het oosten hebben Oost Friese
meeuwen hun oorsprong. De pelling bij dit ras is wat
minder geblokt dan bij de Groninger meeuw. Verder gaan
levert geen gepelde hoenders meer op, maar dat geldt ook
voor de Noordzee, die gaat ook niet verder oostwaarts.
We keren terug en gaan vanuit Friesland westwaarts. We
komen in West-Friesland terecht, Noord-Holland in formele
taal. In het zuiden van Noord-Holland vinden Assendelftse
hoenders hun oorsprong. Wat tekening betreft is die vrijwel
gelijk aan de pelling van Friese hoenders. Uiteraard is het
ras anders, Assendelfters hebben een zogenaamde rozekam. Verder langs de Noordzee naar het zuiden komen wij
Hollandse hoenders tegen. Deze komen ook in gepeld voor.
We noemen die kleurslagen wel gepeld, maar het is meer
een streeptekening dan een tarwekorrel. Streeppelling zou
dan ook een betere nuancering zijn. We gaan Nederland
bijna uit, maar komen in het zuiden nog een ras tegen
met een peltekening: het Chaamse hoen. In België treffen
we Brakels aan met een (streep)pelling en Campines. De
Noordzee nadert haar einde: in Frankrijk nog één ras met
pelling, het Bresse hoen. Algemeen gesproken zijn gepelde
hoenders aan de orde geweest. Opvallend dat ze allemaal
langs de Noordzee voorkomen.

Cultuurhistorie
Koekoek.

Het is een prima zaak dat Friezen Friese hoenders houden.
Naast het Fryske Hynder en de Stabij past ook de Fryske
hin. Dat geeft ook binding en iets eigens. Het is ook wel een
unieke verschijning: slank, levendig en alert. En voor mensen die minder ruimte hebben kan de keuze dan op een
Friese kriel vallen. In kleur en tekening op één kleurslag
na, gelijk aan de groten. Uitdaging is dan wel om nieuwe
kleurslagen een plek te geven. Cultuurhistorisch misschien
niet helemaal juist, maar aan de andere kant voldoende
argumenten om er niet tegen te zijn. Juist levend erfgoed
bestaat door ontwikkeling en verder groeien. Je zou dat
ook aanpassen aan de tijd kunnen noemen. Er moet dan
wel voor gewaakt worden dat specifieke eigenschappen
behouden blijven.
Een gevoelige discussie is op dit punt misschien de bolstaartvariant. Enerzijds hoort een hoge en brede staartdracht bij het ras en anderzijds is in andere landen de
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bolstaartvariant een ander ras en geen ondersoort van
een bestaand ras. Dit is het geval in Duitsland en België
bij verschillende rassen. Daarmee bestaat er een risico om
een discussie te voeren over de wens voor de bolstaart bij
Friese hoenders. Die zou zich tegen je kunnen keren en er
kan besloten worden om een bolstaartras te maken. Dan
bestaat de kans om de Europese uniformering gestalte te
geven zodat de bolstaartvariant bij de Drentse hoenders
ook wordt gescheiden.
Een ander lastig punt bij de uitbreiding van nieuwe kleurslagen is een andere historische binding met Friesland. Er
waren elf kleurslagen erkend. Dat is natuurlijk een prachtige link met de elf Friese steden. Prachtig verbonden. Dan
komt er een aanvraag voor een nieuwe kleurslag. Op zich
misschien best verantwoord uit oude literatuur te benoemen: zandgeel. Het blijkt dat er vroeger al over ‘jarregiel’
werd gesproken. Letterlijk vertaald leek het toenmalige
bestuur van de speciaalclub en ook de maker van deze
‘nieuwe’ kleurslag niet handig. Het was net de tijd dat er
gesproken werd over mestoverschotten in de landbouw.
Aangezien de (her)maker van deze kleurslag uit de Friese
wouden kwam werd gekozen voor zandgeel. Maar daarmee
kwam een 12de kleurslag op het toneel. Marketingtechnisch misschien niet heel erg handig. Natuurlijk is dit
nog wel recht te praten: hoeveel mensen buiten Friesland
denken niet dat Bartlehiem ook een Fries stadje is? Maar er
zijn al fokkers voor meer kleuren. Ook logisch te verklaren,
waarom alleen de koekoek kleurslag in zwartgrijs en niet
met rood? We vinden in de literatuur ook wel woorden over
deze kleurslag. En of dat dan vroeger een Fries hoen was
of een Drents hoen is minder belangrijk. De koekoekkleur
is erkend bij de Friese hoenders, dan kan het niet zo zijn
dat roodkoekoek bij de Drentse hoenders gaat horen. Dan
is het goed voorstelbaar dat er meer pelkleur varianten
komen. Als de zwarte pel wordt vervangen door parelgrijs
dan zijn er zo weer een viertal kleuren te schrijven. Je kunt
je dan afvragen of dat erg is. Cultuurhistorisch misschien
wel, maar het is al opgemerkt, het gaat om levend erfgoed.
Dus mee bewegen is geen punt. Misschien verdwijnt er dan
wel een al bestaande kleurslag. Niemand kan gedwongen
worden om dan maar zo’n verdwijnende kleurslag te gaan
fokken. Dus ook daar zit beweging in. Kortom cultuurhistorisch heeft ook zijn beperkingen. En als dat de ene kant
op gaat, nieuwe kleurslagen erbij, dan is de andere ook
niet verboden: nieuwe varianten zoals bolstaart, maar
denk ook aan krulveer of zijdeveer. Er is literatuur die dat
mogelijk wel aangeeft. Hoewel er tot op heden geen 100%
bewijs van is. Het is uitleg van literatuur en dus vatbaar
voor emotie in discussies.

•

Zwartbont.

Citroenpel.

Blauw goudpel.
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