
 

Bergsche kraaier en Denizli horozu gedeelde historie:  
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 Lang voordat er in het westelijk europa zelfs maar gedacht werd aan 
georganiseerde hoender bijeenkomsten, werden in het Bergsche land hanen 
gefokt met een diepe en bijzonder lange kraailengte. Ze waren zeer populair in 
deze streek. Het huidige BDRG (duitse KLN) heeft 28 authentieke fokstations 
geregistreed. In 2001 zijn de Bergsche kraaier, de Bergsche schlotterkamme, de 
Krüper en Bavariaanse landgans opgenomen in de lijst voor het behoud van 
gedomesticeerde bedreigde rassen. 
 
Origine en ontwikkeling 
 
De origine van de Denizli en Bergsche kraaier liggen zo ver in het verleden dat 
er geen verifieerbare informatie meer te vinden is. We moeten het vooral 
hebben van interpretaties en legendes. 
  
Een van deze legendes suggereert dat de voorouders van de Bergsche kraaier 
en Denizli terug gaan tot de Middeleeuwen. (Wiedenmann 1949) De bewering 
is dat Graaf van den Berg op de terugreis van de kruistocht van Keizer 
Barbarossa in 1190 verdwaalde in het ruige terrein. Hij vond zijn weg, na 3 
dagen, naar het dichtstbijzijnde dorp dankzij het lange kraaien van de haan die 
galmde over de velden. Hij kocht van de Spaanse monikken een aantal van deze 
hanen en hennen als grote dank en bracht ze terug naar zijn thuisland.   
 
Vast staat wel dat deze langkraaiers in het Osmaanse rijk gekruisd zijn met 
getoepte dieren. Vermoedelijk is uit deze lijn de Bergsche kraaier ontstaan, met 
als naam de naam van de Graaf vd Berg. 



 
In Turkije is de Denizli Horozu verder ontwikkeld. Het kraaien van de Denizli 
doet denken aan de Moslim gebedsoproep. Van hieruit is het gezegde 
‘schreeuwen als een Denizli’ voorgekomen. 
Volgens het Turkse fok instituut in West-Anatolie is het record kraaien van de 
Denizli aldaar 45 seconden. Doorgaans kraaien ze zo’n 20-25 seconden. 
 
Legendes zijn vaak geromantiseerd en we kunnen ze niet altijd letterlijk nemen, 
oa. Geeft de legende niet weer waar de graaf verdwaald. 
Een waarschijnlijkheid is dat er ten tijde van de Zijderoute en handel met China 
er mogelijk langkraaiers vanuit het Oosten zijn geimporteerd. 
Volgens informatie verkregen van het Turkse ministerie van landbouw en het 
Denizli preservation Institute zijn er documenten bewaard gebleven waaruit op 
te maken valt dat de langkraaier al voor Osman/Byzantijnse tijd in de stad 
Denizli. Mogelijk is er ook een verband met Bosnische kraaiers. In die tijd stond 
de Balkan onder Turkse regime. 
 
Qua uiterlijk is het eveneens aannemelijk, gebaseerd op de vechthoenachtige 
uitstraling en strakke bevedering dat de Denizli, Bergsche kraaier en mogelijk 
Bosnische kraaier een gezamelijke voorouder hebben. Door de honderden 
jaren van tijd en fok heeft elk ras zijn eigen identiteit gekregen door oa 
inkruisen met lokale hoenders. Hoe, wat, wanneer en waarmee is niet te 
achterhalen of te bewijzen. 
 
 
Denizli 
 
Landhoentype met vechthoenderinslag. Het lijf is walsvormig en gespierd en 
slank. Ze hebben een krap zadel en een weinig ontwikkelde staart. Vleugels 
liggen hooggedragen, parallel aan de ruglijn 
Enkelkammig met bruine ogen. Kleur oren: rood , maar wat witte aanslag is 
toegestaan. Beenkleur varieert van grijs tot zwart. 
 
Kleurslagen: Zilverberkenkleurig, goudberken en zwart 
 
Gewicht: Haan 2,3-3 KG, hen 2-2,5 KG 
 
Kleur is bij Denizli ondergeschikt, uitgangspunt is altijd de kraailengte. 


