Verdere verspreiding
en ontwikkeling
hoendersoorten
Nadat in China en Japan de aanpassing van de Bankiva naar een
gewenst hoen al behoorlijk op gang was gekomen werden de
kippensoorten door volksverhuizingen en handelsbetrekkingen
verspreid over andere landen.
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Duidelijk is te onderzoeken dat dit in diverse landen
nog primitieve kippensoorten waren.
Ook in de periode dat Mongolen delen van Europa veroverden zijn er kippensoorten meegenomen via de Hongaren,
waarvan men aanneemt dat zij nakomelingen van de
Mongolen zijn, gezien hun aan het Mongools verwante
taal, zijn er ook kippen Europa binnen gekomen. Zo is
ongeveer vast te stellen in welke periode deze verhuizingen
en handel heeft plaatsgevonden, gekenmerkt door het
ontwikkelingsniveau van de gevonden hoenderrassen. De
eerste, nogal primitieve kippensoorten zijn heel ver voor
onze jaartelling al via Rusland naar Europa gekomen met
de toentertijd nogal veel voorkomende volksverhuizingen
en uitbreiding het woongebied door de volkeren. Er zijn
in Oost-Europa kippenresten gevonden die duiden op de
aanwezigheid kleine kippen.

Een latere ontwikkeling is tot stand gekomen via
het Midden-Oosten
Zoals bekend, is bakermat van onze westerse beschaving
gelegen in het Midden-Oosten. Enkele eeuwen na de
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ontwikkelingen in China en Japan kwam het daar ook op
gang. Daar was enkele duizenden jaren geleden al een
beschaving op hoog peil. Via handelsroutes, zoals b.v. de
zijderoute van Marco Polo waren er handelsbetrekkingen
met China en India. Via deze kanalen zijn er hoenders
naar het Midden-Oosten gekomen. Ook Alexander de Grote
bracht later tijdens zijn veroveringstochten allerlei hoenderachtigen mee naar Griekenland en Egypte. Duidelijk
is uit onderzoekingen gebleken dat de ontwikkeling van
de hoenders in China al verder ontwikkeld was, want de
kippen uit deze tijd waren duidelijk groter en productiever
dan de eerder verspreide exemplaren.
In de glorietijd van Egyptenaren waren zij ook nogal
ondernemend en de via deze kanalen verkregen hoenders.
De voorlopers van de latere grotere Chinese rassen werden
ontwikkeld tot een grote industrie. Het is bekend dat al
ongeveer 1400 jaar voor onze jaartelling op grote schaal
hoenders voor de productie werden gehouden. Ook werden
toen al op kunstmatige manier grote hoeveelheden kuikens
uitgebroed.
Tegenwoordig is dat makkelijk omdat wij over diverse energiebronnen beschikken ter verwarming van onze machines
en kuikens, dat was vroeger een groot probleem. Op kleine
schaal werd begonnen met kisten met broeiende mest om
de goede broedtemperatuur te behalen. Door deze ervaringen gingen ze de broedactiviteiten geleidelijk uitbreiden.
Op het hoogtepunt van de Egyptische pluimveehouderij ging het om grote hoeveelheden. Ze bouwden grote
koepels met daarop grote hoeveelheden kamelenmest
waarbij, door de broei van de mest, hoge temperaturen
konden worden behaald. Mensen in de koepels bepaalden
de temperatuur door ventileren of het toevoegen van mest.
Dit was een primitief aandoende manier van broeden maar
toch werden op deze manier duizenden kuikens per keer
uitgebroed. Zoals bekend kan bij broei in mesthopen de
temperatuur geweldig hoog oplopen. Vroeger ontstond er
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nogal eens brand door hooibroei als het hooi iets vochtig
op elkaar gepakt werd op boerenzolders.
Uit oude overleveringen is bekend dat wel 9.000 eieren
per keer uitgebroed konden worden. Een andere manier
van verwarmen was toen niet goed mogelijk, want het
stoken van allerlei brandbare materialen binnen de
koepels gaf nogal veel schadelijke verbrandingsgassen.
Toentertijd bestonden er nog geen kachels en afvoerpijpen
of schoorstenen. Later na de ontwikkeling en toepassing
van verbeterde technieken werden ook wel houtgestookte
ovens toegepast. Men vermoedt dat dit ongeveer 2.000 jaar
geleden tot ontwikkeling is gekomen. Ook in Egypte had de
elite belangstelling voor bijzondere kippen. Er werden ook
daar al vechthoenders gehouden voor hun aparte uiterlijk
en hanengevechten.

Maar zoals nogal veel voorkomt wordt er nogal
eens ruzie gemaakt
Enige tijd voor onze jaartelling kwamen er ook in Europa
veranderingen op gang en ontwikkelde zich in Italië een
heerszuchtig volk, de Romeinen. Ze begonnen met de
veroveringstochten in het Middellandse Zeegebied. Daarna
gingen ze verder naar het Midden-Oosten en veroverden
Egypte. Daar kwamen ze kippen tegen. Ook zagen ze daar
het grote voordeel van deze diersoort. In het verleden
waren de kippen ook al een belangrijke voedselbron voor
reizigers. Ze waren gemakkelijk mee te nemen en in leven
te houden. Vooral voor kleinere groepen mensen letterlijk
en figuurlijk behapbaar zonder te grote hoeveelheden per
keer. Zo kwamen de wat meer ontwikkelde kippen ongeveer 700 jaar voor onze jaartelling in Zuid-Europa terecht
en werden daar gehouden voor de eieren en het vlees. Ook
werden ze gebruikt als waarzeggers en voorspellers. Uit de
manier waarop ze het uitgestrooide voer oppikten of niet
oppikten werd opgemaakt of men bepaalde krijgshandelingen wel of niet moest uitvoeren. Ook voorspellingen
werden gedaan aan de hand van de manier en richting
waarop ze wegvlogen.
De Romeinen maakten ook gebruik van de uitgelezen
mogelijkheid vers vlees mee te nemen op hun veroveringstochten naar het noorden van Europa. Zo hadden ze op
hun reizen snel en makkelijk vers vlees zonder het eerst
te moeten vangen. Zoals gebruikelijk werden er kippen
onderweg geruild of ontsnapten er wel eens exemplaren.
Zo kwam er ongeveer bij het begin van onze jaartelling een
betere soort kippen ook in Europa. Dit waren de voorlopers
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van onze landhoenders. De eerste Europese kippenhouders werden, naast de boeren die er wat bij deden, de
kloosterlingen. Vooral de wat apartere exemplaren werden
veelvuldig als offerdier gebruikt. Vooral vechthoenderachtigen en zwarte kippen kwamen daarvoor in aanmerking.
Deze vechthoenders werden speciaal gefokt en verder ontwikkeld door de kloosterlingen, maar bij de boeren ging
het anders. Het boerenleven stond nog op een laag pijl, er
werd niet veel aandacht besteed aan de kippen. Fatsoenlijke huisvesting was er nog niet en van verzorging was nog
niet veel sprake. Dit had grote invloed op de ontwikkeling
en overleving van de kip in die barre omstandigheden.
Hierdoor ontstonden de bij ons van oudsher bekende
landhoenders met hun formaat en gedrag. De kip die het
meest alert was had de meeste kans op overleven, want die
was zijn belagers te snel af voor hij opgegeten zou worden.
Daarnaast was snelheid ook van belang om het eerst bij
het weinig voorhanden zijnde voedsel te zijn. Daarnaast
heeft de wat magere kip ook als voordeel dat hij minder
voedsel nodig heeft. Er vindt dus ook een natuurlijke
selectie plaats op geringe voedselopname. Zonder goede
huisvesting was ook een goede gehardheid tegen slechte
weersomstandigheden belangrijk voor de overleving. Dat
werd de basis voor onze landhoenders zoals wij die nu nog
kennen. Daarom onderscheiden ze zich in gedrag duidelijk
van de tegenwoordige moderne rassen.
Als groep gedragen ze door hun eeuwenlange selectie nog
steeds wilder en behoren ze tot de kleinere rassen.
Zo werden de kippen enkele eeuwen als bijproduct in
leven gehouden zonder al te veel ontwikkeling tot er door
een verdere ontwikkeling van de mensheid in West-Europa hier ook meer eenheid en beschaving ontstond. Dit
manifesteerde zich in gemeenschaps- en statenvorming.
Na de nodige schermutselingen werd ook hier door Karel
de Grote (742 tot 814) een grote Europese staat gevormd
met de nodige regels en wetgeving. Een voor de boeren
belangrijke regel was dat op grote boerenerven tot 200
kippen mochten worden gehouden en op kleine erven tot
60 exemplaren. Sierhoenders en duiven waren alleen voorbehouden aan de adel. Zo kwam er ook in Europa enige
ontwikkeling op gang en werd er meer aandacht aan de
kippen besteed. Hierdoor kwam er meer lijn in de vorming
van de Europese kip waarover in een volgend artikel nader
zal worden ingegaan.
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