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Op 7 november 2015 organiseerde de Oud Hollandse Kapucijnenfokkers Club voor 
de allerlaatste keer de Moezelaardag. Een 5 jaarlijks evenement ter ere van het 
geboortejaar van de heer H.Th.G. Moezelaar waarvan de eerste editie reeds in 1975 
plaats heeft gevonden.  Voor de gelegenheid was de vereniging deze keer uitgewe-
ken naar het buurland Duitsland. In een hiervoor uitermate geschikt verenigings-
gebouw in Neukirchen-Vluyn brachten fokkers 148 stuks Oud Hollandse Kapucijnen 
bij elkaar. Inzendingen kwamen uit Duitsland, Frankrijk, België en Nederland.  
 

Links: Roodgemonnikte jonge duivin van Rob 
Joosten. Foto: Martin Treffers. 
 
Onder: Dezelfde duif als links. Foto: Bennie Janse. 
 

 
Voorheen was de organisatie van de 
Moezelaardag in handen van 2 speciaalclubs 
van rassen die Henk Moezelaar met mede-
werking van bevriende liefhebbers op de kaart had gezet. Naast de O.H. Kapucijn in de jaren 
’50 van de vorige eeuw betrof dit ook de Oud Hollandse Meeuw in de jaren ’30. 
  
Helaas ontbrak de belangstelling vanuit de Oud Hollandse Meeuwenfokkers om deze dag 
gezamenlijk te organiseren. Ook kwam er een bericht van de nabestaanden van de heer 
Moezelaar dat zij het zeer gewaardeerd hebben dat er zo lang aandacht is besteed aan wat 
hun vader voor beide rassen heeft betekend, maar dat ook het herdenken van de 
geboortedag van de heer Moezelaar zijn betekenis heeft gehad. Henk Moezelaar overleed in 
1987. 



 
Links: V.l.n.r. Roy Arbeider, John Hartman, 
Arbeider Sr. en Rob Joosten. 
Foto: Martin Treffers. 
 
Dit alles heeft de OHKC mede gezien de 
belangstelling vanuit de leden doen beslui-
ten deze dag nog één maal zelfstandig te 
organiseren. Ook aan de toekomst is al 
gedacht, er gaan stemmen op om met een 
interval van enkele jaren een heuse 
Europashow voor Oud Hollandse Kapucijnen 
te organiseren. Met medewerking van onze 

topfokkers uit de 4 eerder genoemde Europese landen moet dit zeker een succes worden.  
 
Historie  
In 1965 bracht de Oud Hollandse Kapucijnenfokkers Club een eerste boekje uit over het ras. 
In dit boekje doet de heer Moezelaar de herkomst van de Kapucijn als tentoonstellingsras uit 
de doeken. 

Rechts: Foto: Martin Treffers. 
 
Een citaat uit dit boekje: 
“De Kapucijn-duiven hebben hun naam te 
danken aan hun gelijkenis met de Kapucijner-
monniken in hun bruine pij met capuchon. Het 
ras behoort tot de aller oudste duivenrassen, 
waarvan de oorspronkelijke exemplaren reeds 
voor 1500 door Nederlandse zeevaarders vanuit 
Indië werden meegebracht. Onze Nederlandse 
schilders Jan Steen (geboren 1626 in Leiden) en 
d’Hondecoeter (geboren 1636 in Utrecht), 
hebben deze duiven voor het nageslacht vastgelegd. De eerste in zwart en rood gemonnikt, 
de laatste in blauw met zwarte banden. 

 
Links: Overzicht van de prachtige hal. 
Foto: Martin Treffers. 
 
Ook de prachtige Kapucijn is het 
slachtoffer geworden van snobisme 
van Nederlandse duivenliefhebbers, 
die buitenlandse fokproducten hoger 
aansloegen dan het eigen prachtige 
cultuurgoed, nagelaten door hun 
voorvaderen. * 
Wij herinneren uit onze jongensjaren 
de toenmalige duiventoren in het 
stadspark van Deventer, die bevolkt 
werd door een groot aantal roodge-

monnikte Kapucijnen. Zij verdwenen toen in 1914 de oorlog uitbrak wegens voederschaarste.  
 
 



Links: Clubiconen Jan de Wit en Jan Kuster.  
Foto: Bennie Janse. 

 
Rechts: Franse fokker Robert Bottin bekijkt het 
eens van de andere kant. Foto: Bennie Janse. 

 
Links: Nico Trösken ontvangt een gouden 
medaille voor zijn roodgetijgerde doffer.  
Foto:  Bennie Janse.  

 
Rechts: Voorzitter van de Duitse Speciaalclub 
Wilhelm Wüllenweber neemt een bronzen medaille 
in ontvangst. Foto: Bennie Janse. 

 
Boven: Een foto van de gouden, zilveren en 
bronzen eigenslag medaille. Foto: Martin Treffers. 
 
 

Rechts: Roodgemonnikte oude doffer 
van Wilhelm Wüllenweber. Foto: Martin Treffers. 

 



Links: Geelgemonnikte oude duivin van Rob 
Joosten, tevens algemeen kampioen van deze 
Moezelaardag. Foto:  Bennie Janse.  

 
Rechts: Geelzilvergeband gemonnikt.  

Inzender: Rob Joosten. Foto: Bennie Janse. 

 
Links: Roodgetijgerd gemonnikte oude doffer. 
Predicaat: ZG. Inzender: Trösken und Kabitschke. 
Foto: Bennie Janse. 

 
Rechts: Roodzilvergeband gemonnikt,  

 jonge duivin.  
Inzender: Rob Joosten.  

Foto: Bennie Janse. 
 
Ruim 40 jaar later troffen wij op de Amster-
damse duivenmarkt een koppel rode Kapu-
cijnen, dat ons plotseling het beeld van de 
duiventoren uit onze geboortestad voor de geest riep. Deze jeugdherinnering dwong ons de 
Kapucijnen mee te nemen, temeer daar wij in al die jaren nooit meer één Kapucijn waren 
tegengekomen.  
 
 



Rechts: Witte Oud Hollandse Kapucijn,  
oude duivin, Inzender: Jürgen Wimmer. 

Foto: Bennie Janse. 
 
En toch waren ze er, want toen we 
gingen zoeken en speuren vonden wij 
de restanten van een oud, taai ras, dat 
zich verbluffend heeft weten te hand-
haven in raskenmerken en karakter 
eigenschappen.  
 
We vonden ze bij buiten de sier-
duivensport staande mensen, de mees-
te in West Brabant (Noord Brabant NL). 
Ze kwamen voor de dag in zwart, rood, 
getijgerd en zelfs geheel witte. 
Frappant zoals dit ras zich uniform 
gehandhaafd heeft in type, tekening en 
kleuren.  En thans zijn ze hun zege-
tocht begonnen naar de hokken van 
vele liefhebbers in alle delen van ons land, in Duitsland en in België. Ook Amerika toont 
belangstelling.”             H.Th.G. Moezelaar, 1965. 
 
*Moezelaar doelt hiermee op de tegenstand die hij onderving bij het laten erkennen van 
zowel de Oud Hollandse Meeuw als de Oud Hollandse Kapucijn.  
 
Heden 
Terug naar de buitengewoon geslaagde Moezelaardag op 7 november 2015.  
Zoals gezegd werden er 148 Oud Hollandse Kapucijnen ingezonden in een werkelijk 
verbluffende kwaliteit. De dag werd gestart met het inkooien waarna gebruik gemaakt kon 
worden van het aangeboden ontbijt. De keurmeesters konden daarna aan de slag terwijl de 
deelnemers aan deze dag onder leiding van de voorzitter van de Duitse zustervereniging 
Wilhelm Wüllenweber, een bezoek brachten aan bezienswaardigheden in de omgeving en een 
hokbezoek bij fokker Jürgen Wimmer. Na de keuring kon de middag tussen de kooien worden 
doorgebracht, waarbij vele wetenswaardigheden en dieren werden uitgewisseld. De gunfactor 
binnen de vereniging is groot. Per keurmeester waren prachtige eigenslag medailles te 
winnen in goud, zilver en brons.  Enkele foto’s van prijswinnende dieren ziet u afgedrukt bij 
dit artikel. Heeft u belangstelling in dit mooie ras, schroom niet om contact op te nemen met 
de auteur van  dit artikel en tevens secretaris van de speciaalclub: Martin Treffers.  
E-mail: mbtreffers@home.nl  / website speciaalclub:   http://kapucijn.sierduif.nl/kj3/index.php 
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