Wel verhip zei de kip
Bijna geen enkel landbouwhuisdier wordt in zulke grote
aantallen door de mens gehouden en zo weinig
begrepen als de kip. Toch hebben we bijna dagelijks
met het dier te maken: we eten eieren, beschuit,
kippensoep, een half haantje of een kipfilet.
Het algemene beeld bij een levende kip is die van een
‘Barnevelder’ en daarbij stelt men zich een gezellige bruine,
dikke scharrel voor. Bij een haan denkt men meestal aan
die uit de verhalen van Asterix: de haan als luidruchtige
verstoorder van de nachtrust.
Waar komt de kip vandaan?
De voorouder van onze kip is nog steeds in Zuidoost-Azië te vinden: het Bankiva hoen. De schuwe Bankiva
hoenders leven met één haan in en rondom een boom. Overdag scharrelen ze op de grond op zoek naar eten en
‘s avonds fladderen ze de boom in om te slapen. Op een rustig plekje maakt elke kip één of twee keer per jaar van
stro en grassprietjes een nest. Als de kip met de haan gevrijd heeft, legt ze haar eieren in het
nest en gaat ze broeden.
Omstreeks 3000 jaar voor Christus werden in India al kippen gehouden om het vlees of om de
eieren. De eerste geschreven teksten over kippen dateren uit 500 v. Christus en gingen over
hanengevechten in India. Men liet twee hanen met elkaar vechten en sloot een weddenschap
op de afloop van het gevecht af. Soms bond men de hanen scherpe pinnen aan de poten om
het gevecht nog spectaculairder te maken. In sommige landen worden nog steeds
hanengevechten gehouden. In Nederland is het verboden. De Romeinen gebruikten witte
hoenders als offerdier en in de bijbel wordt pluimvee alleen vermeld toen Jezus voorspelde
dat Petrus Hem drie keer verloochend zou hebben voordat de haan zou kraaien.
De aard van het beestje
Een toom kippen bestaat uit een aantal hennen en een haan. De haan is heel zorgzaam voor zijn hennen. Als hij
een lekker hapje heeft gevonden, roept hij opgewonden zijn harem bij elkaar en gunt de dames de hap. Die zijn er
dan ook meteen ‘als de kippen’ bij.
Kippen zijn van nature heel druk bezig. Ze scharrelen
graag samen met hun soortgenoten de hele dag rond. Ze
zijn op zoek naar lekkere hapjes zoals graantjes, insecten
en gras en kunnen daarbij met hun poten een hele tuin
overhoop harken. Af en toe nemen ze een stofbad om
zich te beschermen tegen ongedierte. Als een hen een ei
gaat leggen, zoekt ze een rustig plekje en kakelt net
zolang tot de klus geklaard is. Als het donker wordt,
fladdert een kip naar de hoogste plek in het hok of op een
boomtak. Een kip kan niet echt vliegen.
De pik op een ander hebben
Met z’n gekukeleku maakt de haan duidelijk dat hij de
baas is in het kippenhok. Er kan maar één haantje de voorste zijn. Hij valt de andere hanen aan als ze ook willen
kraaien. Kippendames zijn onderling ook niet erg tolerant. Binnen een toom hennen bestaat een zeer strenge
rangorde: de pikorde. Wie zich niet aan deze pikorde houdt, wordt gepikt. Zolang een mindere kip voor een
meerdere kip kan weglopen is er niets aan de hand, maar als het kippenhok te klein is, wordt de mindere steeds
opnieuw met de snavel op haar nummer gezet. Ze ‘wil’ immers niet weglopen. In de moderne pluimveehouderij
worden veel kippen bij elkaar gehouden. Om te voorkomen dat er door de pikorde dieren gewond raken, wordt bij
leghenkuikens een stukje van de snavel afgehaald.
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Een leghen legt vijf eieren per week. Over één ei doet ze ongeveer 25 uur. Het maken van de schaal, die
voornamelijk uit kalk bestaat, kost de meeste tijd: ruim 20 uur. Als de eieren worden weggehaald, legt een hen
steeds opnieuw een ei. In het najaar, na de rui, houdt ze op met leggen. Ze heeft dan alle energie nodig voor een
nieuw verenpak. Een kip kan tien tot twaalf eieren uitbroeden en de broedtijd is 21 dagen.
Van kloekse kip tot legmachine
Tot halverwege de vorige eeuw had een boer zo’n twintig kippen en een haan.
De dieren liepen los op het erf of in de wei en scharrelden hun kostje bij elkaar.
Daarnaast kregen ze van de boerin keukenafval en wat graan. De meeste
kippen legden hun eieren in het kippenhok maar sommige hennen verstopten
hun eieren onder de heg of onder een afdakje. Als de boer die eieren niet
weghaalde, werden die door de kip uitgebroed. Soms liet hij zo’n hen begaan,
waardoor er weer jonge dieren bijkwamen. De oudere uitgelegde hennen en de
jonge haantjes gingen de pan in.
Tegenwoordig leven de meeste kippen in Nederland in grote
pluimveebedrijven. Er zijn bedrijven waar hennen en hanen
zorgen voor bevruchte eieren. Deze eieren gaan naar een
kuikenbroederij, een bedrijf met enorme broedmachines. Bij
de eendagskuikens worden de hennetjes eruit gezocht en
opgefokt. De haantjes worden direct afgemaakt.
De leghenkuikens verhuizen van de kuikenbroederij naar het
opfokbedrijf. Als ze zeventien weken oud zijn verhuizen ze
naar het leghennenbedrijf waar ze eieren gaan leggen.
Anderhalf tot twee jaar lang leggen de legkippen bijna elke dag een ei. Het licht in de stallen blijft ’s avonds langer
aan, waardoor het najaar (en de rui) kunstmatig uitgesteld worden. Gemiddeld legt een leghen driehonderd eieren
per jaar. Als de hennen na ongeveer twee jaar te weinig eieren gaan leggen, verhuizen ze als soepkip naar de
pluimveeslachterij. Op één leghennenbedrijf worden ongeveer 50.000 leghennen gehouden. In Nederland leven
dertig miljoen legkippen die samen ieder jaar negen miljard eieren leggen. Driekwart van deze eieren wordt
verkocht aan het buitenland.
Daar kraait geen haan meer naar
In een leghennenbedrijf worden geen hanen gehouden. Een kip heeft namelijk geen haan nodig om een ei te
kunnen leggen. De eieren in de winkel zijn dus onbevrucht.
Wat heeft Pasen met eieren te maken?
Pasen valt in het voorjaar wanneer vogels weer aan voortplanting beginnen te denken.
En daar horen eieren bij, als kiemen voor nieuw leven. Zo’n 5000 jaar geleden gaven
de Chinezen elkaar aan het begin van de lente al eieren die bont versierd waren. De
Germanen deden spelletjes met eieren tijdens het zaaien van tarwe. Omdat eieren het
symbool zijn van nieuw leven, dachten de mensen toen dat het zaad beter groeide als
ze in het voorjaar op de akkers eieren neerlegden of begroeven. Waarschijnlijk komt
het eieren zoeken daar vandaan.
De kip en het ei
Eerst was ‘k een ei.
Nu ben ‘k een kip.
En kip zijn vind ik mooier:
Er zit wel leven in een ei,
Maar toch is het wat dooier
(Toon Hermans)
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Lees het eierdoosje ………
Op het eierdoosje staat informatie over de huisvesting van de leghennen, het voer, het
gewicht en de kwaliteit van de eieren, het pakstation waar de eieren zijn gesorteerd en
verpakt, de houdbaarheid en de controlegarantie. Ook op de eieren staat een stempel met
informatie.
…. en kies eieren voor je geld
"Gewone eieren" zijn afkomstig uit de intensieve veehouderij (de
legbatterij), waar de leghennen met vieren of vijven in kooien
gehouden worden. Ze kunnen zich nauwelijks bewegen. Het voer
wordt via een lopende band aangevoerd en de kippen drinken water
bij een drinknippel. Met ingang van het jaar 2012 is deze huisvesting
in heel Europa verboden. De ruimte per kip is iets minder 1 A4’tje.
Deze huisvesting is in Europa verboden, maar niet buiten Europa. De
kippenboeren die in 2008 ‘verrijkte’ kooien (anderhalf A4’tje per kip)
aangeschaft hebben, mogen die nog blijven gebruiken tot 2021. Deze
eieren worden vooral verwerkt in producten als cake, brood e.d..
"Scharreleieren" zijn eieren van kippen die vrij kunnen rondscharrelen
in een stal met strooisel en speciale legnesten. De ruimte per kip is
iets meer dan 2 A4’tjes. De kippen komen niet buiten.
‘Vrije uitloop eieren’ zijn afkomstig van pluimveebedrijven, waar de
scharrelkippen ook naar buiten kunnen om rond te scharrelen. De
ruimte per kip is in de stal 2 A4’tjes en een ruime uitloop naar buiten.
‘Biologische eieren” zijn altijd afkomstig van een vrijuitloop systeem.
De kippen krijgen biologisch voer. Dit is voer waarbij geen kunstmest
en bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. De kippen hebben binnen drie
A4’tjes ruimte en buiten vier vierkante meter.

Hoe minder dieren op meer ruimte betekent ook dat die eieren dus duurder zijn dan ‘gewone’ eieren. Een
kippenboer moet ook de kost verdienen.
Over halve haantjes en kipfilets
Ook in de vleessector verschillen de leefomstandigheden van pluimvee. In de intensieve veehouderij heeft iedere
kip 450 cm² ruimte, in een scharrelstal is dat 1400 cm² en in een biologisch bedrijf hebben de dieren elk 2000 cm²
ruimte. Vleeskippen groeien erg hard en worden niet zo oud. In de intensieve veehouderij worden ze op de leeftijd
van 42 dagen geslacht, een scharrelkip wordt 70 dagen oud en de biologisch gehouden dieren worden 81 dagen
oud. Overigens kan een ‘half haantje’ heel goed een kip zijn geweest en een kipfilet kan ook van een haan
afkomstig zijn.
Kiplekker?
Salmonella’s zijn bacteriën die overal in onze omgeving kunnen voorkomen. Als je bedorven voedsel eet of niet
regelmatig je handen wast, kun je daar behoorlijk ziek van worden. In de pluimveehouderij wordt er alles aan
gedaan om besmetting met salmonella te voorkomen, maar ook thuis moet er hygiënisch met kippenvlees en
eieren worden omgegaan. Als het vlees en de eieren lang genoeg worden gekookt of gebakken is er niets aan de
hand. Er kunnen beter geen rauwe eieren in gerechten gebruikt worden en als dat wel gebeurt, moeten die zeker
niet bewaard worden tot de volgende dag.
‘Tenminste houdbaar tot ….’
De houdbaarheidsdatum geeft aan tot wanneer consumptie-eieren nog te gebruiken zijn als ze koel bewaard
worden. Dat wil niet zeggen dat ze kort na die datum niet meer gegeten kunnen worden. Die eieren kunnen wel
nog gekookt of gebakken worden als ze maar voldoende worden verhit.
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Moderne productierassen
In ons land worden ongeveer negentig
miljoen kippen gehouden voor de eieren
en het vlees. De hanen en kippen die
tegenwoordig op een pluimveebedrijf
worden gehouden, zijn speciale kruisingen
(hybriden). De moderne leghennen zijn
gefokt op een grote eierproductie. De
slachthennen en slachthanen worden
speciaal gefokt voor de vleesproductie.
Ze zijn zwaarder dan de leghennen en
groeien ook veel harder in een kortere tijd.

6 weken oud

Ouderwetse kippenrassen
Door de eeuwen heen had bijna ieder land en iedere regio streekeigen rassen. Met het streven naar
hoogproductievere dieren zijn veel rassen ‘weggefokt’. Dank zij enthousiaste sportfokkers en hobbyisten is een
aantal ouderwetse rassen op het nippertje bewaard gebleven. Ook kinderboerderijen spelen een belangrijke rol bij
de instandhouding van zeldzame huisdierrassen.
Ouderwetse rassen zijn niet alleen van belang vanwege hun grote cultuurhistorische waarde maar ook vanwege
hun erfelijke eigenschappen. In de toekomst zullen we die waarschijnlijk hard nodig hebben om de kwaliteit van de
moderne landbouwhuisdieren op peil te houden.
De Brahma
De Brahma hoort bij de zogenaamde reuzenhoenders en komt oorspronkelijk uit Azië. Het is
een grote statige kip met een kleine brede kop met overstekende wenkbrauwen en een klein
kammetje. Een volwassen dier kan wel 5 kilo wegen en heeft een brede diepe borst. De
stevige poten zijn bedekt met veren. Het ras wordt ook wel gebruikt om andere rassen wat
groter te fokken.
Het Chinese Zijdehoen
Marco Polo beschreef de Chinese Zijdehoenders al omstreeks 1300 toen hij ze zag op zijn
ontdekkingsreis naar China. Ruim een eeuw geleden werden ze naar Europa gebracht.
Momenteel wordt het ras in veel landen gefokt. Het Zijdehoen heeft een zijdeachtig
verenpak, purperzwarte kopversierselen en kuifje. Sommige dieren hebben ook een baard.
Bijzonder aan deze kip is het feit dat ze aan iedere poot vijf i.p.v. vier tenen heeft. De rustige
kipjes komen in verschillende kleuren voor. Ze leggen maar heel weinig eieren. Ze worden
wel heel snel broeds en daarom worden ze vaak als levend broedmachientje gebruikt om
eieren van andere kippenrassen uit te broeden.
De Sebright kriel
De Sebright kriel is genoemd naar Sir John Sebright, een Engels Parlementslid en een
bekend fokker van schapen, duiven, honden en kippen. In 1815 werd het ras voor het eerst
in de pluimveebladen genoemd. De Sebright is een gedrongen gebouwd kipje. Het dier heeft
een parmantige houding. Vanaf een afstand lijkt het verenpak met een fijne pen te zijn
getekend.
Het Grubbekipje
Het Grubbekipje is niet naar Boerderij De Grubbe bij Vijverdal genoemd (of anders om),
maar is afkomstig uit België. Het ras is bruin van kleur en heeft een heel kort nekje.
Bijzonder bij dit kipje is het feit dat het geen staart heeft.
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Een paar oud-Nederlandse kippenrassen
De Lakenvelder
De Lakenvelder ontleent zijn naam aan de kleur: de hals, de kop, het achterlijf zijn zwart en
het middenstuk is wit. Het dier heeft een helderrode kam, rode kinlellen en witte oorlellen. De
e
poten zijn lijblauw. In de 18 eeuw kwam dit ras al voor in het buurtschap Lakervelt tussen
Lexmond en Meerkerk. Tegenwoordig wordt de Lakenvelder alleen nog als hobbyras
gehouden.

De Barnevelder
e

De Barnevelder komt sinds het midden van de 19 eeuw oorspronkelijk uit Barneveld en werd
daar voornamelijk voor de leg gehouden. Het ras is ontstaan door kruisingen tussen
Nederlandse boerenkippen en Aziatische rassen. Tegenwoordig wordt de Barnevelder in het
hele land als hobbyras gehouden. Het ras is middelzwaar en heeft een vijftandige kam en
roodbruine ogen. De oorlellen zijn rood. De meest voorkomende kleur is dubbelgezoomd
bruin. De poten zijn geel. Er werd in het verleden veel inteelt toegepast om de kleur te
behouden waardoor het ras uiteindelijk zeer gevoelig is gebleven voor allerlei pluimveeziekten.
Bij de Barnevelders bestaat ook een krielras.
De Noord-Hollandse Blauwe
e

De Noord-Hollandse Blauwe is eind 19 eeuw ontstaan uit kruisingen tussen Belgische
hoenders en Nederlandse rassen. Het ras is vrij zwaar en werd vooral gehouden voor de
vleesproductie. De kleur van de dieren wordt ‘koekoek’ (blauwwit geschakeerd) genoemd.
Bijzonder bij dit ras is dat bij de (zwarte) eendagskuikens al te zien is of het hanen of hennen
zijn. De haantjes hebben een grotere witte kopvlek dan de hennetjes.
Het Hollands Kuifhoen
Opvallend bij deze kip is de bolle kuif. Er zijn verschillende kleuren mogelijk, waarvan de Witte
Zwartkuif de meest zeldzame is. Waarschijnlijk werd dit ras in de Middeleeuwen vanuit
Rusland en nog oostelijker gelegen landen ingevoerd. Alhoewel de eierproductie redelijk is,
werd het Hollands Kuifhoen in het verleden voornamelijk als slachtdier gehouden.
De Nederlandse Sabelpootkriel
De Sabelpootkriel is afkomstig uit Oost-Azië en vermoedelijk via Java in ons land
terechtgekomen. Het is een Oudnederlands krielras, dat opvalt door de grote veren aan de
voeten. Er komen verschillende kleuren voor. De oudere kippen krijgen hoe langer hoe meer
witte vlekjes op hun verenpak. Het ras staat al afgebeeld op schilderijen van oude meesters uit
de 16e eeuw.
Het Mergelland Hoen
Het Herve Hoen bestaat al heel lang en is afkomstig uit het Land van Herve
in de provinvie Luik. Het ras kwam ook voor in het Nederlands grensgebied
van Zuid-Limburg. Tegenwoordig zijn er nog slechts een paar honderd
dieren over in Wallonië en op enkele plekken in Vlaanderen. Omdat dit
ras ook weer in het Mergelland is teruggebracht, wordt het hier
Mergelland Hoen genoemd.
www.mergellandhoen.nl
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Hoe zeg je dat ook alweer?
Met de kippen op stok gaan
Heel vroeg naar bed gaan
Er als de kippen bij zijn
Er heel vlug bij zijn
Praten als een kip zonder kop
Onzin uitslaan
Dat is het hele eier eten
Dat is alles
Beter een half ei dan een lege dop
Beter iets, al is het niet veel, dan niets

© Jeroen Verhoeff

Eieren voor zijn geld kiezen
Met minder genoegen nemen dan de bedoeling was
Van een kale kip kun je geen veren plukken
Waar niets is, valt niets te halen
De kip met de gouden eieren slachten
Een bron van inkomsten bederven
Een oude haan sprak vol verbazen
toen hij bij het reveilleblazen
des morgens vroeg om kwart voor zeven
een aantal van zijn jongste neven
door een poelier zag etaleren:
‘Die zijn al erg vroeg uit de veren’.

Zijn haan moet altijd koning kraaien
Hij moet altijd zijn zin hebben
Op eieren lopen
Heel voorzichtig te werk gaan
Dat zal hem geen windeieren leggen
Dat zal hem veel voordeel opleveren

(Trijntje Fop)

De knuppel in het hoenderhok gooien
Opschudding veroorzaken door scherpe kritiek
Wist je …..
 dat een kip ook wel eens een ei zonder schaal legt? Dat noemen ze een windei. Het gebeurt wel eens bij jonge
kippen. De boer is daar niet blij mee, want deze eieren zijn niet te verkopen.
 dat er ook eieren zijn met een dubbele dooier? Sommige kippen maken er een gewoonte van om steeds twee
dooiers in één schaal te stoppen. Deze eieren kunnen niet worden uitgebroed.
 dat je aan de kleur van de oorlellen van een kip kunt zien of ze bruine of witte eieren legt? Een kip met een witte
oorlel legt witte eieren en een kip met een rode oorlel legt bruine eieren. De kleur van de eieren heeft dus niets
te maken met de kleur van de kip.
 dat er ook kippen zijn die groene eieren leggen? Die worden gelegd door een speciaal
kippenras, het Araucana ras.
 dat je kunt zien of een ei gekookt is of niet? Als je een rauw ei en een gekookt ei op tafel
laat ronddraaien, zal het rauwe ei een slingerende beweging maken. Dat komt omdat het
eigeel en het eiwit vloeibaar zijn en heen en weer bewegen.
 dat elke kip haar eigen stemgeluid heeft? Het kuiken leert het geluid van zijn moeder al
herkennen als het nog in het ei zit.
 dat er wedstrijden worden georganiseerd waarbij het er om gaat hoe vaak een haan
kraait? Een aantal hanen zit in aparte hokjes. Ze kunnen elkaar niet zien maar wel
horen. De haan die het vaakst in een bepaalde tijd kraait, is de winnaar.
 dat een haan vroeger het symbool was voor het weer? Vroeger dacht men dat als de
haan in de winter ’s avonds kraaide, er weersverandering op komst was. Een andere
verklaring is dat Jezus tijdens het Laatste Avondmaal vertelt dat Petrus hem drie keer zal verloochenen voordat
de haan kraait.
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Het ei van Columbus
Het ei van Columbus is een oud verhaal en een gemakkelijk
trucje om na te doen als je het eenmaal kent. Het verhaal
gaat dat tijdens een diner tegen Columbus werd gezegd dat
ook iemand anders Amerika had kunnen ontdekken als hij
het niet had gedaan. Columbus gaf geen antwoord maar
vroeg aan iedereen of ze hun ei rechtop konden laten staan.
Niemand lukte dat, alle eieren vielen steeds om. Columbus
pakte toen zijn ei, maakte één kant plat door het op tafel te
tikken en het zo rechtop te laten staan. Hij liet hierbij zien dat
iedereen wel iets kan ontdekken, maar dat het erom gaat wie
iets als eerste doet.

Een broedmachine
Niet alle eieren worden uitgebroed door de kip. De meeste
komen uit in een broedmachine. Veel kinderboerderijen
hebben zo’n broedmachine en daar kun je goed zien hoe
het kuiken uit het ei komt.

Schuimpjes maken
Nodig
vier verse scharreleieren
300 gram basterdsuiker
Citroensap+
een roestvrij stalen kom
een eetlepel
een garde
bakpapier
een eierscheider
een oven
een kookwekker
Maak de kom met citroensap vetvrij. Scheid het eiweit met de eierscheider van
de
dooiers. Doe het eiwit in de kom en doe er 300 gram basterdsuiker bij. Klop met de garde net zolang tot het eiwit
stijf is. Als je de kom ondersteboven houdt en het eiwit glijdt er niet uit, dan is het stijf genoeg. Leg het bakpapier
op een bakplaat en schep hierop met de eetlepel bolletjes eiwit. bak het eiwit in 40 minuten op 120 graden gaar.
Laten afkoelen en smullen maar!

Boter kaas en eieren
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Eiermobiel
Nodig
Eieren, een spijker, een rietje, een kommetje, draad en lucifers
Prik met de spijker voorzichtig een gaatje
in de onderkant van het ei. Houd het
kommetje er onder. Blaas met behulp van
het rietje de inhoud van het ei in het
kommetje. Spoel het ei voorzichtig uit met
warm water. Als het droog is, kun je het
mooi beschilderen. Als je een draadje om
een lucifer knoopt en die in het ei stopt,
kun je het ei ophangen.

Wiebelkip
Nodig
Hardgekookte eieren, een mes, een kom, lijm, een theelepeltje zout, gekleurd karton,
een schaar
Snijd met het mes het topje van het ei af en eet het ei met het lepeltje leeg. Laat op de
bodem van het lege ei een paar druppels lijm vallen en meteen daarna een lepeltje zout.
Het ei blijft nu uit zichzelf rechtop staan. Knip uit het karton een cirkel en knip die tot het
midden in. Plak de randen over elkaar vast zodat je een mutsje krijgt. Lijm het mutsje op
de opening van het ei. Plak op het ei ogen, snavel, vleugels en een staart. Geef de
wiebelkip een zetje en hij wiebelt zonder om te vallen.

Maak een Paaskipje van hooi
Nodig
Hooi (verkrijgbaar bij een van de kinderboerderijen of dierenwinkel)
binddraad
een stuk ijzerdraad van ongeveer een meter
twee zwarte kralen
 Buig de ijzerdraad tweemaal tot je een stuk ban ongeveer 25 centimeter
hebt. Draai de draad in elkaar en buig hem in de juiste vorm.
 Neem steeds een pluk hooi en wikkel die met de binddraad om de
ijzerdraad heen. Gebruik wat meer plukken hooi voor het lijf en minder voor
de hals. Zo maak je de vorm van een kip.
 Pak voor de vleugels een pluk hooi die je omwikkelt zodat de vorm plat wordt. Deze vleugels maak je met
binddraad vast aan het lijf.
 Trek aan de achterkant en bovenop de kop het hooi een beetje naar buiten en naar boven. Dat zijn de staart en
de kam.
 Prik ijzerdraad door de kop en rijg aan elke kant een kraal. Buig de draad terug in de kop.

info@cnme.nl
www.cnme.nl
pw/2004/2012/2015/2016/2017
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