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In het waterrijke Nederland is de eend
wel de meest bekende watervogel. De wil-
de eend wel te verstaan. Toch hebben de
mensen door de eeuwen heen tamme
eenden gehouden. Wanneer de eend in
Nederland gedomesticeerd werd is niet
duidelijk. Lange tijd zijn de skeletten van
de wilde en de huiseend niet van elkaar te
onderscheiden geweest. In de vroege Mid-
deleeuwen worden ze echter genoemd bij
de siervogels die aan de hoven van Karel
de Grote gehouden werden. Het meest
voor de hand liggende is, dat men wilde
exemplaren ving en tam maakte voor de
jacht op soortgenoten en om dienst te
doen in de eendenkooien. Met de gevan-
gen exemplaren werd gefokt om lokdie-
ren in voorraad te hebben. Langzamer-
hand ontstond zo een type eenden dat op
de boerenerven gehouden werd en rond-
om de boerderij en in de polder zijn voed-
sel zocht. Dit leverde geen speciale ras-
sen met uitgesproken kenmerken op. De
tamme eenden kruisten zich in de polder
ook met wilde eenden. Doorgaans waren
de 'boereneenden' wat plomper van vorm
dan de wilde eend. In de loop der tijd wer-
den ook eenden geïmporteerd. Voorbeel-
den hiervan zijn de Magpie of ekstereend,
de Zweedse eend, de Indische loopeend,
de Rouaaneend en de krombekeend. Ze
werden gehouden voor de eierproduktie
of het vlees. Over de krombekeend en de
aanverwante spreeuwkop- en witborst-
eend gaat dit artikel.

I n 1976 werd de Stichting Zeldzame Huis-
dierrassen opgericht. Zij stelt zich ten
doel om rassen van landbouwhuisdieren

van Nederlandse of Noordwesteuropese
origine, die zeldzaam zijn of op het punt
staan uit te sterven, te beschermen en zo
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mogelijk te behouden. Eén van de redenen
om zeldzame huisdierrassen te konserveren
is een historisch-archeologische. Sommige
rassen staan nog tamelijk dicht bij de oor-
spronkelijke wilde vormen en zijn interres-
sant materiaal voor de bestudering van de
geschiedenis van de domestikatie. In een
rapport van de stichting uit 1978 worden de
krombekeend, de krombek-witborst, de
spreeuwkopeend en de spreeuwkop-wit-
borst als uiterst zeldzame rassen aange-
merkt, waarvoor op korte termijn maatrege-
len nodig zijn om ze te laten voortbestaan

Pieter Deelstra met krombekeend

dan wel voor algehele verdwijning te behoe-
den.
De krombekeend is het meest typische, tam-
me Nederlandse eenderas, hoewel zijn origi-
ne mogelijk ergens anders ligt, waarschijnlijk
in Azië. Het is een zeer oud ras. Al in 1676
werd het omschreven door de Engelsman
Willoughby in een boek van Ray (Ornitholo-
gy). Ook komen krombekken voor op schil-
derijen van Jan Steen en van Melchior
d'Hondecoeter (17e eeuw). Ca. 1880 noemt
R. T. Maitland in zijn Handboek voor de ver-
zorgingen kennis der ganzen, zwanen &
eenden de krombekeend als hier te lande
bekend staand onder de naam 'Poolsche
eend'. Eind vorige eeuw was hij nog slechts
in België en Nederland te vinden en het res-
tant werd eind 20'er jaren in de Kop van
Noord-Holland aangetroffen.
Zoals de naam al doet vermoeden heeft de
krombekeend een gebogen snavel. Er kwa-
men 3 kleurtypen voor: een witte eend met
licht rooskleurige en sterk gebogen snavel;
een zwarte en witbonte met kuif en lood-
kleurige kromme snavel en een blauwgrijze
met gele snavel. In Noord-Holland werd
rond de eeuwwisseling een nutras gefokt dat
sterk beïnvloed was door de klassieke krom-
bekeend. Deze groep evolueerde tot de
spreeuwkop- en witborsteenden: makke,
sterke en sober in onderhoud zijnde eenden
met een platte, brede snavel die een rechte
lijn met de schedel vormde. De naam
spreeuwkop is waarschijnlijk ontleend aan
de donkergrauwe kop met levendige ogen
en de rechte snavel, die op die van een
spreeuw lijkt. Om de eenden op schotsaf-
stand voor de polderjagers herkenbaar te
maken werd er een patroon in gefokt: een
witte borst en witte slagpennen die als een V
over de rug zichtbaar waren.
Dat de krombekeend belangrijk heeft bijge-
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dragen tot de ontwikkeling van deze legeen-
den bleek uit het steeds terugkeren van de
kromme snavel in een populatie. Deze ei-
genschap is recessief en ook dieren met een
rechte snavel kunnen drager van deze eigen-
schap zijn. De fokkers hadden bezwaar te-
gen de kromme snavelvorm, omdat deze het
voedselzoeken in de poldersloten zou be-
moeilijken.
De spreeuwkop/witborst was een erg mak-
ke eend en behield zijn vliegvermogen. De
eenden zochten zelf hun voedsel in de pol-
ders. Tegen de avond werden ze gevoerd en
opgehokt, zodat 's ochtends de eieren ge-
raapt konden worden. Een goedkope ma-
nier van eenden houden. Tot aan de jaren
dertig hadden tientallen gezinnen op deze
manier een bron van inkomsten. In de bloei-
tijd van deze eendenhouderij waren er ca.
30.000 spreeuwkopeenden. Hierin kwam
verandering toen vanuit de landbouw klach-
ten kwamen en de overheid een ophokge-
bod vaststelde. Dat betekende dat de een-
den gevoerd moesten worden. Aanvankelijk
was dit nog niet zo'n probleem. Men voerde
ze met kleine visjes (nest of puf) uit de Zui-
derzeevisserij. Toen door inpolderingen de
Zuiderzeevisserij terugliep, werd het houden

van de spreeuwkop/witborst ten opzichte
van andere eenderassen te duur. Binnen
korte tijd verdween het ras.

Nog één koppel in Cornjum
Toen men zich uit kultuur-historisch oogpunt
voor deze groep eenden ging interesseren,
met name voor de krombekeend, waren ze
praktisch niet meer te vinden. Uiteindelijk in
1978 werd in Cornjum (Friesland) nog een
koppel gevonden bij Pieter Deelstra, vee-
houder op een middelgroot bedrijf met 50
koeien, waarvan 30 melkkoeien, en 15 scha-
pen. Als we bij hem gaan kijken zitten er zo'n
40 eenden in de sloot achter de boerderij,
waaruit je de krombekeenden duidelijk her-
kent. Deelstra (67 jaar) vertelt dat hij al vóór
de oorlog krombekeenden hield. Tijdens de
oorlog zijn die echter allemaal door de Duit-
sers afgeschoten. Gelukkig kon hij na de
oorlog in de Zaanstreek een aantal eieren
bemachtigen, waarmee hij doorgefokt heeft.
Momenteel zwemmen er 3 woerden en een
erg mooi eendje rond. In het voorjaar hokt
hij de mooiste exemplaren op voor de fok.
De laatste jaren komen er echter steeds
minder eieren uit of gaan de kuikens al
vroeg dood. De eenden worden over het al-
gemeen zwakker. De leeftijd die een eend
kan halen is 10-12 jaar. Nu worden ze ge-

middeld zo'n 6 jaar. Volgens Deelstra is dit
aan inteelt te wijten. Zeker is dat Deelstra
met zijn liefhebberij ertoe heeft bijgedragen
dat de krombekeend in ieder geval nog be-
staat. Jammer is alleen, dat alle bestaande
krombekeenden van zijn eenden afstam-
men, waardoor er steeds zwakkere exempla-,
ren overblijven.
In de hoop het voortbestaan te garanderen
probeert Sytze Bottema, werkzaam bij het
Biologisch-Archeologisch Instituut te Gro-
ningen, met een koppel Zweedse eenden
vers bloed te krijgen. De Zweedse eend ver-
toont merkwaardigerwijs niet veel overeen-
komst met de krombekeend. Het voordeel
van het kruisen met deze eenden is echter,
dat er zoveel over hun geschiedenis bekend
is en dat het kleurtype zich steeds volgens
een vast patroon uitsplitst: 25 % zwart, 50 %
blauw, 25 % wit. De 3e generatie van deze
kruisingen verloopt heel voorspoedig. Hij
heeft nu 12 eenden die beantwoorden aan
het type krombekeend. Bottema ziet in de
zuivere fok geen toekomst meer. Zelfs in En-
geland kwam hij eenden tegen die van Deel-
stra afkomstig waren.
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