Hagenaar
Bron: Avicultura van 8 februari 1922. (Aangedragen door P. Jansma)

Hagenaar (foto: C.S.Th. van Gink, 1926)

Onze Hagenaars
Al hebben wij Nederlanders niet zooveel nationale duivenrassen als onze Oosterburen, toch mag onze nationale collectie er zijn en is deze grooter dan velen wel denken.
Ten eerste hebben wij onze Kroppers, de Hollandsche- en de Holle Kroppers; dan komen onze middellangsnavelige Tuimelaars de Nonnen, Helmen en Kleurstaarten. Verder zijn er nog· onze éénkleurige en getijgerde Hoogvliegers, welke men in Amsterdam ‘Kaalpooten’ noemt, in tegenstelling met de ‘Ruigpooten’,
een locale benaming voor de Oud-Hollandsche Tuimelaars, waaronder men tegenwoordig zeer terecht ook
de Oud-Hollandsche Ekster rekent. Verder bezit ons land nog enkele andere Nationale duivensoorten, welke alle tot de z.g. vliegduiven gerekend worden, zooals de Slenken, Geld. Ringslagers en Hagenaars.
De Hagenaar is een edele duif, doch slechts weinigen kennen dezen fijnen vogel goed en daarom wordt er
nog, wel eens in de verkeerde richting gefokt. Twee steden in ons land herbergen oogenblikkelijk goede
Hagenaars en wel Amsterdam en Groningen en daarom geven we een paar uitmuntende fokproducten uit
beide steden weer.
Den Haag, waarnaar de Hagenaar zijn naam ontving, is geen burcht meer voor dit ras. Er zijn echter nog wel
eenige exemplaren in de residentie te vinden en waarschijnlijk ook nog wel een paar liefhebbers, doch ze
werken in stilte aan hun ras. Duivenliefhebbers doen maar zelden van zich hooren in de vakpers.
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WITTE HAGENAAR DOFFER
(Groningsch fokproduct.)

De échte, oude Hagenaar-liefhebber kan slechts behagen vinden in de witte variëteit, al het andere is voor hem imitatie, doch langzaam maar zeker komen de gele en rode Hagenaars naar voren, al blijven ze in kwaliteit bij de witten nog
ten achter staan. Vooral geldt dit voor de oogen. Het schitterende witte oog met de zeer kleine pupil is niet gemakkelijk
te fokken. Het type van dezen vogel is zeer mooi.

De Hagenaar is een krachtige Hoogvlieger, robust van bouw en paart aan zijn elegance toch een zekere
kracht, De kop is zwaarder dan van de meeste hoogvliegers. In type staat de Hagenaar dan ook dichter bij
een slanke postduif dan iedere andere hoogvlieger. Toch is er niets in zijn bouw, waardoor ze hem met de
postduif zullen verwarren; zijn vormen zijn slanker en zijn lichaam langer en iets lager gesteld. Het orienteeringsvermogen van den Hagenaar is goed ontwikkeld en over korte afstanden, bijv. Leiden-Amsterdam,
heeft men dieren, na te zijn los gelaten, onmiddellijk naar hun oude hok zien terugvliegen. Als vliegduif en
speciaal als hoogvlieger is de Hagenaar verwaarloosd en staat hij bij zijn familiegenooten, de Stralsunder en
Memeler Hoogvlieger, ten achter. Door teeltkeuze is de Hagenaar echter gemakkelijk te verbeteren; het
hoogvliegen zit hem in het bloed en een doelmatige training en huisvesting haalt de eigenschap wel naar
voren, en men behoeft slechts teeltkeuze toe te passen, om die op te voeren tot de gewenschte hoogte. In
den loop van dit jaar zullen onze nationale duivenrassen door goede kenners in ‘Avicultura’ beschreven
worden en zal ook de Hagenaar nog weer eens aan de beurt komen.
Slechts de pen van den enthousiast is toereikend om dit ras alle recht te laten wedervaren.

WITTE HAGENAAR DOFFER
(Amsterdamsch fokproduct.)

Deze doffer was wel de fraaiste Hagenaar-doffer, wat zijn oogkleur betreft, welke ons ooit onder oogen kwam; schitterend wit van iris en zeer klein van pupil. Zijn bevedering was echter in en in vuil en zelfs het badwater en herhaald wasschen konden hem niet reinigen en dus zou eerst de rui daarin verandering kunnen komen brengen. Het type der Hagenaars wordt door dezen vogel vrij goed weergegeven.
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