
 
 

 

 
 

 
Colofon: 
 
 
De Kroniek is het clubblad van de Winschoter Pluimvee en Konijnen Club en 
verschijnt vier keer per jaar in gedrukte en digitale vorm. Oplage is meer dan 225. 

Bestuur en functies WPKC: 
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Bestuur en functies WPKC 
 
Voorzitter:     2e voorzitter:  

Jan Dekker    Willem de Wit. 
Exloërveen 16    Burg.Engelkenslaan 14 
9574 PA Exloërveen   9671 LM Winschoten 
Tel: 06-10687682    Tel. 06-13930982 
voorzitter@wpkc.nl 
 

Secretaris:     2e secretaris:   
Michelle Meisner    Jaap Buze 
Kerkweg 55    Provincialeweg 75 
9945 SC Wagenborgen   9677 PB Heiligerlee 
Tel. 06-46992517    Tel. 06-82461273 
secretaris@wpkc.nl 
 

Penningmeester:    2e penningmeester: 
Swier Blik    Geert Siemons  
Esborgstraat 46    Hoofdweg 244 
9679 BV Scheemda   9681 AM Midwolda 
Tel: 06-83657575     Tel: 06-29586600 
penningmeester@wpkc.nl 
Bankrek. nr. NL32RBRB0918595568 
 

Algemeen bestuurslid: 
Aldert Schoneveld  
Tjalklaan 10 
9934 JP Delfzijl 
Tel: 06-55477090 
 

 
TT Commissie 
 

TT. voorzitter:     TT. secretaris: 
Jan Dekker    Harry Hoppentocht 
Exloërveen 16                                                Hanekampswijk 50 
9574 PA Exloërveen                                      9665 RL Oude Pekela  
Tel: 06-10687682    Tel: 06-53541411 
voorzitter@wpkc.nl   ttsecretaris@wpkc.nl 
                                                 
 
TT. penningmeester:  
Klaas Koers 
Koningsakker 71 
9628 EH Siddeburen 
Tel: 06-33750443 
ttpenningmeester@wpkc.nl 

 
 

mailto:voorzitter@wpkc.nl
mailto:secretaris@wpkc.nl
mailto:penningmeester@wpkc.nl
mailto:voorzitter@wpkc.nl
mailto:ttsecretaris@wpkc.nl
mailto:ttpenningmeester@wpkc.nl
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Tatoeëren konijnen:  Ringen commissaris:  

 

Jim Deijlen   Geert Siemons   
Hoofdweg 330   Hoofdweg 244 
Bellingwolde   9681 AM Midwolda 
Tel. 0597-850131   Tel. 06-29586600 
Op afspraak   gesie@ziggo.nl 
s.deijlen@home.nl 
 

Kooienbeheer/verhuur:  Website beheer:  
Aldert Schoneveld / Jim Deijlen/      Jan Dekker 
Jeroen v.d. West                          webredactie@wpkc.nl 
  

Redactie Kroniek:  
Natasja Huizing-Boer 
Harry Hoppentocht 
Aaltinus Timmer  
aaltinus.timmer@ziggo.nl.nl  
 
Erevoorzitter: G. Holsteen.      
Ereleden: W. Kranenborg, W. Brink, C. Folkers, F.A. Assendelft en J.Timmer.  
 
Contributie bedraagt: seniorleden € 15,- per jaar. Jeugdleden € 6,- per jaar.  
Wij zijn aangesloten bij de KLN, NBS, en de Noordshow.  
WPKC lidmaatschap opzeggen voor 15 november bij onze secretaris. Uw lidmaatschap 
voor 1 december bij KLN afzeggen, anders loopt het door tot en met het volgende jaar.  
 

De vergaderingen zijn in  
Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25 Winschoten 

 
Bezoek ook onze WPKC.NL site en Facebook 

 

 

 

 

 

Mede dank zij onze adverteerders zijn wij in staat om dit blad uit te brengen. 

mailto:gesie@ziggo.nl
mailto:s.deijlen@home.nl
mailto:webredactie@wpkc.nl
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VAN DE 

VOORZITTER                                                                       

 

 

Beste lezer, 

Het meteorologische voorjaar is begonnen, maar terwijl ik dit voorwoord 
schrijf is het koud en guur en wordt voor de komende dagen winterse neerslag 
voorspeld.  
Dus van het voorjaar valt nog weinig te merken en misschien moeten we 
daarvoor wachten tot 21 maart als het “echte’ voorjaar begint.  
Het voorjaar is ook de tijd van nieuw leven. Op de sociale media heb ik de 
afgelopen weken al veel jonge konijntjes van verschillende rassen en in diverse 
kleuren voorbij zien komen.  
En ook jonge sierduiven blijken bij verschillende fokkers al uit de eieren te zijn 
gekropen.  
Met de kippen is het nog rustiger. Veel kuikentjes heb ik nog niet voorbij zien 
komen.  
Mogelijk heeft dit te maken met de nog steeds onzekere situatie rond de 
vogelgriep, waardoor kippenliefhebbers minder of later eieren uitbroeden. 
Deze onzekere situatie zal waarschijnlijk nog wel enige tijd duren, hoewel er 
wel licht aan het einde van de tunnel lijkt te komen.  
Er zijn echter nog veel onduidelijkheden over een eventuele vaccinatie tegen 
de vogelgriep. Positief is ook dat er de laatste tijd nog maar weinig uitbraken 
van vogelgriep zijn. Mogelijk en vooral hopelijk, raakt het virus uitgewoed en 
normaliseert de situatie.  
De komende tijd zal blijken of er nog nieuwe uitbraken plaatsvinden of dat het 
rustig blijft. Laten we vooral dat laatste hopen. 
 
Op 20 april a.s. zal onze Jaarvergadering plaatsvinden.  
De jaarvergadering is een belangrijk moment in het verenigingsjaar, waarin 
vooral het afgelopen jaar geëvalueerd wordt en waar we bestuursleden 
(her)kiezen en jubilarissen huldigen.  
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Ik wil je van harte uitnodigen de jaarvergadering bij te wonen om  zo op deze 
wijze blijk te geven,  mee te leven met onze vereniging. 
Tot slot wens ik iedereen veel leesplezier bij het lezen van deze Kroniek en veel 
succes gewenst bij het fokken van mooie jonge dieren, waarvan ik hoop dat er 
veel – vooral ook hoenders – op onze jongdierendag getoond zullen worden! 
 
Jan Dekker 

voorzitter 
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VAN DE 

BESTUURSTAFEL 

 

 

De afgelopen periode hebben binnen de verenigingen enkele veranderingen 

plaatsgevonden. Al enige tijd was bekend dat Aaltinus Timmer zou stoppen als 

tentoonstellingssecretaris en dat Harry Hoppentocht hem zou opvolgen. 

Eduard Hoppen deelde ons mee dat hij stopte als 

tentoonstellingspenningmeester. Ook in zijn opvolging hebben we kunnen 

voorzien, want Klaas Koers heeft toegezegd deze functie over te willen nemen. 

Eduard stopt ook als kooienbeheerder en dit zullen Aldert Schoneveld en 

Jeroen v.d. West nu op zich nemen. Onderdeel van kooienbeheer is ook 

kooienonderhoud wat hoognodig moet plaatsvinden. Geert Siemons heeft 

toegezegd dit in samenspraak met de kooienbeheerders te willen coördineren.  

We zijn als bestuur blij dat we op deze wijze de continuïteit binnen de 

vereniging hebben kunnen borgen. Aaltinus en Eduard zijn we veel dank 

verschuldigd voor hun inzet in de afgelopen jaren en Harry, Klaas, Aldert, 

Jeroen en Geert wensen we succes toe met de op hun schouders rustende 

taken. 

 

Agenda:  Jaarvergadering W.P.K.C. 2023 

Vergaderdatum:              20 april 2023 

Aanvang:              20:00 uur 

Vergaderlocatie: Partycentrum Lamain,  

                                    Bosstraat 27, 9671 GD   

                                    Winschoten             
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1. Opening 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Notulen jaarvergadering 2022 
 

4. Jaarboek 2022 
 

5. Jaarverslag penningmeester 2022 
 

6. Jaarverslag tentoonstellingspenningmeester 2022 
 

7. Verslag kascommissie 
 

8. Benoeming kascommissie 2024 
 
Pauze 
 

9. Bestuursverkiezingen 
 
Periodiek aftredend zijn Willem de Wit, Geert Siemons en Aldert Schoneveld. 
Ze hebben zich alle drie weer herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt voor ze 
opnieuw in het bestuur te benoemen. 
 

10. Jubilarissen 
 

11. Rondvraag 
 

12. Afsluiting 
 

NB: De vergaderstukken worden per mail verzonden naar de leden waarvan 

een mailadres bekend is. De leden waarvan geen mailadres bekend is, kunnen 

de stukken opvragen bij de secretaris Michelle Meisner, telefoon (06)46992517 

en krijgen deze dan per post toegezonden. 
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WPKC - ers op de Noordshow 
 
De W.P.K.C. was tijdens de Noordshow vertegenwoordigd door zes leden. 
 
 
Jaap Buze en Swier Blik hadden Italiaanse meeuwtjes in verschillende 
kleurslagen ingezonden. Voor beide was de Noordshow minder succesvol dan 
de voorafgaande shows van dit seizoen waar ze aansprekende resultaten 
behaalden. Deze keer bleven beide met hun dieren steken bij 95 punten, maar 
zelfs daarmee werden ze nog 2e 3e en 4e. Hogere punten dan 95 waren deze 
keer bij de Italiaanse meeuwtjes spaarzaam en dus waren hun resultaten zeker 
goed te noemen.  
 
Stef Borgers behaald al enkele jaren aansprekende resultaten met zijn 
Arabische Trommelduiven. Ook deze keer deed hij weer van zich spreken, want 
bij de geelzilver gebande won hij met een duivin oud met 97 punten en kreeg 
doffer jong 96 punten. Bij de geelzilver gekraste kregen een doffer oud en een 
duivin jong eveneens 96 punten.  
 
John Roskam had zes poederblauw gebande kleurpostduiven ingezonden. Een 
doffer en een duivin jong kregen 96 punten, terwijl zijn overige dieren 95 en 94 
punten kregen. Een mooi resultaat dus. 
 
Geert Siemons, bekend vanwege zijn geelroek Deens Tuimelaars, had Deens 
Tuimelaars ingezonden in de kleuren zwart en geel geëksterd. Een geel 
geëksterde duivin jong behaalde 96 punten en een doffer jong 95 punten. 
 
Cees Jongsma draaide weer voortreffelijk met zijn Weense Middensnavelige 
tuimelaars in de kleur zwart. Een jonge doffer kreeg 97 punten en twee oude 
doffers en een jonge duivin 96 punten. Verder kregen zijn dieren allemaal 95 
en 94 punten. 
 
De W.P.K.C. feliciteert deze inzenders van harte met de behaalde resultaten en 
wenst ze veel succes toe bij het nieuwe kweekseizoen. 
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Bij de konijnen was de W.P.K.C. tijdens de Noordshow  vertegenwoordigd door 
vier inzenders. 
 
Jan Timmer had Klein Zilver licht zwart en licht konijngrijs ingezonden. Met zijn 
ram jong licht konijngrijs behaalde hij 1F met 95,5 punten en met een voedster 
jong licht zwart 3F met eveneens 95,5 punten. Ook met zijn overige dieren 
behaalde hij goede resultaten. 
 
Aldert Schoneveld had Kleurdwergen kleurpatroon zilver zwart ingezonden. 
Met een voedster jong behaalde hij een ZG met 94,5 punten. Met zijn overige 
dieren behaalde hij vergelijkbare resultaten. 
 
Binne Kunnen had enkele van zijn Pool blauwoog ingezonden. Eén van zijn 
rammen jong kreeg een F met 96 punten, terwijl zijn overige dieren allemaal 
een ZG kregen. 
 
Klaas Koers had ook Kleurdwergen kleurpatroon ingezonden in de kleur 
isabelle. Al zijn dieren kregen een F waarvan één met 95,5 punten en de 
overige met 95 punten. 
 
De W.P.K.C feliciteert deze leden van harte met de door hen behaalde 
resultaten en wenst ze veel succes voor het nieuwe fokseizoen! 
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Rammen en Hanenshow Groningen succesvol. 
Tekst en foto’s Harry Hoppentocht. 
 

Zaterdag 4 februari werd er na drie jaar wederom in de Menterne een keuring 
met bijna honderd prachtige dieren georganiseerd. Hanen mochten van de 
Overheid niet geëxposeerd worden en de organisatie heeft besloten om in het 
vraagprogramma sierduiven op te nemen. 
Het was een geslaagde keuring met een zeer goede kwaliteit dieren. Een paar 
fokkers hadden zich vanwege ziekte moeten terugtrekken. Daardoor waren er 
meer duiven dan konijnen. 
De morgen werd gebruikt voor de keuring en na de uitgebreide broodmaaltijd 
was er de prijsuitreiking. 
 
Fokkers uit de vroegere gemeente Slochteren waren toonaangevend. 

 

Dick Entjes uit Slochteren presenteerde een prachtige collectie Groninger 
Slenken. Een pure regionale sierduif met unieke genen die bijna is 
uitgestorven. Entjes had de mooiste duif van de show en de collectieprijs voor 
de vier duiven met het hoogste aantal punten. 
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Kees Mollema uit Schildwolde werd kampioen met zijn Luchskonijn. Een 
perfect gebouwd dier met een prachtig gekleurde dichte vacht en zeer zacht. 

 

Jos Brouwer uit Slochteren werd tweede met een Belgische haas van een 
uitstekend type. 

 

Binne Kunnen uit Slochteren verdiende met zijn Blauwoog pool de Kleindier 
Liefhebbers Nederland prijs. 
 
Prijzen 

• Fraaiste konijn een Luchs van Kees Mollema 

• Fraaiste konijn op één na een Belgische haas van Jos Brouwer 

• Collectieprijs konijnen Pieter Timmer 

• KLN prijzen waren er voor G.A. Blaauw met een Satijn konijn 
en Binne Kunnen met een Blauwoog Pool. 

• Fraaiste duif een Groninger Slenk van Dik Entjes 

• Fraaiste duif op één na Zuid Duitse Moorkop van Harm Jan 
Scholte 

• Collectieprijs duiven Dick Entjes 

• R-prijzen waren er twee keer voor Swier Blik met Italiaanse 
meeuwen en Jonny Wever met kleurpostduif. 

Tot slot. 

• Voor de fokkers was het een bijzonder geslaagde dag. Er werd 
geen wanklank gehoord en erg gezellig. De keuring werd bijzonder 
gewaardeerd.  

• De aanvulling door sierduiven was een succes. Cavia’s werden er 
niet gesignaleerd, dus schrappen uit het vraagprogramma? 

• De uitvoering van organisatie en opbouw lag voor een groot deel 
bij de vereniging Muntendam waar in elk geval op 
uitvoeringsniveau uitstekend mee samen te werken is. 

• Op termijn wordt het in stand houden van deze keuring financieel 
lastig.  Nu werd de keuring gesponsord door de Provinciale Bond 
Groningen. Uitgaand van de huidige situatie zal er jaarlijks vier tot 
vijf honderd Euro worden ingeteerd. 
 
Harry 
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MANNELIJKE DIERENSHOWS 

De laatste jaren worden in Noord-Nederland  diverse mannelijke dierenshows 
georganiseerd.  
In dit artikel een overzicht van deze shows, zodat geïnteresseerden een 

afweging kunnen maken één of meer van deze shows te bezoeken en ervoor in 

te zenden. Overigens moet wel opgemerkt worden dat niet alle mannelijke 

dierenshows sierduiven vragen. Cavia’s zijn buiten beschouwing gelaten. 

De eerste vergelijking betreft de kosten zoals het inschrijfgeld, de catalogus 

enzovoort. 

 

 
R.H.S. 

Groningen 

AKV 

Assen 

Sijtse 

Hansmashow 

GPKV 

Eemnes 

PKGV 

Ommen 

Inschrijfgeld 

enkel nummer 
€ 3 € 3 € 3 € 3 

€ 

3,50 

Inschrijfgeld 

jeugdlid 
€ 2    

€ 

2,50 

Reductie meer 

dan 4 dieren 
€ 2,50     

Catalogus € 3 € 2 € 3 € 3 € 3 

Catalogus per 

post 
    € 5 

Administratie 

kosten 
€ 3 € 2 € 3 € 2 € 3 
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De mannelijke dierenshows zijn eendaagse shows waar veel inzenders de hele 

dag blijven. Alle shows bieden deze inzenders de mogelijkheid deel te nemen 

aan een gezamenlijke maaltijd. Onderstaand een overzicht van deze faciliteit 

en de kosten die eraan verbonden zijn. 

 

 
R.H.S. 

Groningen 
AKV Assen 

Sijtse 

Hansmashow 

GPKV 

Eemnes 

PKGV 

Ommen 

Soort 

maaltijd 

Brood-

maaltijd 

Stamppot-

buffet 
Lunch 

Lunch 
Buffet 

Kosten 

deelname 
€ 10 € 8 € 15 € 12,50 € 10 

 
De prijzenschema’s van de mannelijke dierenshows zijn zeer verschillend. 

Sommige beperken zich tot prijzen voor de winnende dieren, terwijl andere 

prijzen beschikbaar stellen voor collecties. De prijzenschema’s met elkaar 

vergelijken, is enigszins als appels en peren met elkaar vergelijken. De 

winnaars in Ommen kunnen de fraaiste prijs winnen en met een half varken op 

de achterbank naar huis afreizen. Onderstaand is een poging gedaan de 

prijzenschema’s enigszins met elkaar te vergelijken. Allereerst de enkelvoudige 

prijzen. 

 
R.H.S. 

Groningen 

AKV 

Assen 

Sijtse 

Hansmashow 

GPKV 

Eemnes 

PKGV 

Ommen 

1e F 

konijn 

€ 30 € 25 € 10  

(per 

diergroep) 

Rollade € 50 

of half 

varken 

1e F 

konijn 

Eur klas 

    €50 

of half 

varken 
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2e F 

konijn 

Eur klas 

    € 25 

2e F 

konijn 

€ 15 € 15 € 7.50 

(per 

diergroep) 

Taart € 25 

3e F 

konijn 

  5 x € 5 per 

diergroep 

Bonbons € 15 

4E F 

konijn 

    € 10 

5e F 

konijn 

    € 5 

25-50 1 

na F per 

diergroep 

Eur klas 

  € 7.50  € 15 

+50 na 2 

per 

diergroep 

Eur klas 

  € 5  € 15 

+50 3 na 

F per 

diergroep 

Eur klas 

    € 10 

+50 4 na 

F per 

diergroep 

Eur klas 

    € 5 
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25-50 2e f 

konijn 

    € 15 

25-50 3e f 

konijn 

    € 10 

15-25 1e f 

konijn 

    € 15 

15-25 2e f 

konijn 

    € 10 

10-15 1e f 

konijn 

    € 10 

10-15 2e f 

konijn 

    € 5 

-10 1e f 

konijn 

    € 5 

Mooiste 

ram 

 KLD-ere 

certificaat 

U dieren 

Frysland 

beker 

Mooiste ram 

show 

  

Mooiste 

ram per 

ras 

 € 5    

Jeugd  Eremetaal Eremetaal € 10 mooiste 

ram 

 Eremetaal 

Ieder een 

herinnering 

1e F 

Hangoor 

    Ereprijs 
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Sommige mannelijke dierenshows geven ook nog collectieprijzen. In 

onderstaand overzicht staat welke verenigingen dit doen en wat die prijzen 

zijn, 

 
R.H.S. 

Groningen 

AKV 

Assen 

Sijtse 

Hansmashow 

GPKV 

Eemnes 

PKGV 

Ommen 

KLN-prijs 

per 20 
€ 5 € 5 € 5 ? € 5 

1e Viertal 

Konijnen 
€ 10 

€ 

15 
   

2e viertal 

Konijnen 
 

€ 

10 
   

3e viertal 

Konijnen 
 € 5    

Zoals eerder al geschreven vragen niet alle mannelijke dierenshows sierduiven. 

Onderstaand de prijzenschema’s en daar waar geen prijzen staan, worden dus 

geen sierduiven gevraagd. 

 
R.H.S. 

Groningen 

AKV 

Assen 

Sijtse 

Hansmashow 

GPKV 

Eemnes 

PKGV 

Ommen 

1e F duif  € 15  € 10 Rollade  

2e F duif  € 10  € 7,50 Taart  

3e F duif   € 5 Bonbons  

1e Viertal 

Duiven 

€ 10     
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De positieflijst  zoogdieren. 
 
Bij Aaltinus in het 
hertenkampje in 
Scheemda ,lopen 
damhertjes die 
veroordeeld zijn 
tot uitsterven. 
Sinds de middeleeuwen lopen deze dieren in parkjes maar ze worden nu als 
“gevaarlijk” beoordeeld….. Zij staan niet bij de dertig soorten op de 
zoogdierenlijst en mogen niet meer gehouden worden.  
 
Op 16 januari werd het wetsvoorstel positieflijst zoogdieren in een 
kamerbrede LNV commissie besproken. Alleen dhr. Bisschop van de Christen 
Unie stemde tegen. 

 
Met jarenlange rechtszaken is de 
positieflijst tegen gehouden. 
Politieke partijen negeerden alle 
communicatie vanuit de 
hobbydierhouderij. Veel 

belangenbehartigers van de hobbydierhouderij zijn gedesillusioneerd. 
 
Na de positieflijst zoogdieren zal mogelijk de positieflijst vogels volgen. 
Daarmee wordt de sier- en watervogels binnen de KLN een uitstervende tak. 
 
De juridische weg wordt nu voorbereid want van de politiek wordt weinig 
verwacht. Men blijft wel met beleidsmakende 
ambtenaren in gesprek. De oplossing wordt 
gezocht in richtlijnen voor de houderij. 
 
Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
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Sponsorkliks 
 
Je kunt onze vereniging gratis 
sponsoren door je 
internetaankopen via 
SponsorKliks te doen. Elke 
aankoop levert onze 
vereniging een commissie 
op terwijl je zelf de normale 
prijs betaalt. Het kost je dus 
niets extra. Afhankelijk van 
de winkel kan het ons 
tientallen euro’s per 
aankoop opleveren. 
 
 
 
 
 
 
Door een bezoek te brengen aan de website van de WPKC en onder de kop 
SponsorKliks te klikken verschijnt onderaan de pagina een banner, door hier op 
te klikken verschijnt een overzicht van honderden webwinkels. Denk hierbij 
aan bol.com, Zalando of thuisbezorgd.nl, maar ook bij het afsluiten van een 
zorgverzekering of telefoonabonnement kun je ons sponsoren. En wat te 
denken van het boeken van een vakantie? 
 

Het is heel eenvoudig: 
Ga naar de website van de WPKC 
http://www.wpkc/sponsorkliks/ 
Klik op de kop Sponsorkliks 
Klik op de onderstaande banner of de banner aan de 
rechterkant  
Kies een webwinkel en klik op Bestel 

Doe je bestelling zoals je gewend bent 

http://www.wpkc/sponsorkliks/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=530219855489872&set=gm.4483500388416965&__cft__%5b0%5d=AZWDQ710WaTgOkLRv1dI7FRWrUjF9Ax5KYNIP-6tKmhP5fYvSLu65PqEP8G6cfZrMyEY7pMhv2WihOCpkUcORjAFVJ9RGeUmiu5tAlJBr0ZZlj_z2NBDj-hM89BA7zStjsokp-U93WdWVxY-fixHd__w&__tn__=EH-R
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Kroniek van de kip 
 
Het verhaal van een plompe maar 
pientere vogel 

Om eerlijk te zijn denk ik bij het woord 
‘kip’ niet meteen aan een vogel maar 
eerder aan coq au vin. Dit ‘meest 
veelzijdige stukje vlees’ is al 
eeuwenlang zo ingeburgerd in ons 
eetpatroon dat het de betekenis als 
vogel bijna heeft verloren. 

In Zuidoost-Azië leven nog steeds wilde 
kamhoenders, de voorouders van onze 
huiskip. Al zo’n vijfduizend jaar geleden 
werden ze in China gehouden. Op het 
ogenblik komen er naar schatting meer 

dan twintig miljard kippen voor; de kip is daarmee veruit de talrijkste 
vogelsoort op aarde. Intussen is de vogel zó ver verwijderd van zijn 
oorspronkelijke morfologie (‘bouwplan’), dat hij zonder menselijke verzorgers 
niet zou kunnen overleven. 

Vanuit Azië heeft de kip de rest van de wereld bereikt. Aanvankelijk werd de 
kip meer beschouwd als exotische rariteit dan als voedselbron. 
Hanengevechten op leven en dood waren populair, kippen en eierschalen 
speelden een rol in allerlei bijgeloven, zoals hekserij. 

Werden kippenrassen eerst vooral voor de sier gefokt, later zocht men naar 
het lekkerste vlees en de meeste eieren. Pas de Romeinen werden ‘serieuze’ 
fokkers van het kippenvlees en de eieren. Er zijn recepten uit die tijd 
gevonden. De Nederlander Cornelis Drebbel ontwikkelde aan het begin van 
zeventiende eeuw de eerste primitieve broedoven. 

Het vervoer van de breekbare eieren was vroeger een groot probleem. Na 
eerdere half gelukte pogingen ontwierp de Amerikaan Francis Sherman in 1931 
de spotgoedkope en efficiënte eierdoos van papierpulp zoals wij die nu nog 
kennen (materiaal is tegenwoordig ook vormkarton en geschuimd kunststof). 
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In 1946 werd de wedstrijd ‘Kip van de Toekomst’ uitgeschreven. Wie kweekt 
de beste vleeskip, een kip die zo weinig mogelijk voedsel het snelst kan 
omzetten in wit vlees. De winnende rassen, Cornish Cross en White Plymouth 
Rock, legden de basis voor de huidige vleeskippenindustrie. 

De geschiedenis van de kip levert meer schrijfstof op dan de kip als ‘vogel’. 
Natuurauteur Sally Coulthard vestigt er gelukkig ook de aandacht op dat 
kippen heel intelligente vogels zijn: ze kennen van kuiken-af-aan 
objectpermanentie: ze begrijpen dat mensen of dingen die zich buiten hun 
blikveld bevinden, er nog steeds zijn. Ze zijn ook tot zelfcontrole of 
zelfbeheersing in staat, zoals mensen en mensapen. Kippen produceren 
tientallen verschillende klanken, die allemaal verschillende betekenissen 
hebben. Ze hebben tevens het vermogen tot sociaal leren: ze pikken 
vaardigheden op die ze bij andere kippen zien. 

In 2021 is 130 miljoen ton kippenvlees door ons verzwolgen. Wereldwijd staat 
de ethiek van de pluimveehouderij ter discussie. De productie van kippenvlees 
is verantwoordelijk voor een forse CO2-uitstoot (scharrelkippen nog veel 
meer). Ontbossing door (kippen)voerproductie, afval van mest en veren, het 
gebruik van antibiotica en, vooral ook, het dierenwelzijn. Hoe gaat dit er in de 
(nabije) toekomst uitzien? 

Het klinkt wat afgezaagd, maar iedereen die wel eens een eitje tikt, een 
kippenboutje eet, of wat kippen op zijn erf heeft lopen of beroepshalve met 
het fokken van kippen en produceren van eieren bezig is, zou dit boeiende en 
informatieve boek over de lange en turbulente reis van de intelligente kip door 
de geschiedenis moeten lezen. Al was het maar om beter begrip te krijgen voor 
wat je naar binnen hapt. 
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