De Fryske hin en syn trepke
(De Friese kip en zijn
trappetje)

Houden Friese hoenders niet van groen-witte
kippentrappetjes? Afgelopen jaar zocht René Zanderink
diverse databanken en de gehele provincie Friesland (en ver
daarbuiten) af naar foto’s van Friese kippentrappetjes met
Friese hoenders. Hij kon er geen één vinden, ook niet met
behulp van Friese belangenorganisaties. Zoekt u mee?
Tekst en foto’s: René Zanderink
Charles Harper maakte in 1922 als eerste buitenlander
een tekening van een hinnerin.

Pleidooi voor het behoud van een innige unieke
relatie Fries erfgoed
Friesland heeft een zeer sterke drang om zijn erfgoed te
bewaren, dat uit zich ook in het instandhouden van het
levend erfgoed, waaronder het Fries hoen. Echter, hoe verhoudt zich dat nu tot de combinatie daarvan, het behoud

van de Friese boerderij met het Friese hoen? Bij hoeveel
Friese boerderijen lopen er nog Friese hoenders rond, en
bij welk van deze boerderijen is nog een hinnerin (hoenderren) te zien?
De eerste buitenlander die zich verbaasde over de hinnerin
was Charles Harper in 1922 in zijn boek On the road. Hij
schrijft: “A usual farm accessory is, of course, the fowl run.
The Dutch variety of this customary feature is amusing to
the stranger, but the arrangement is logical enough if the
details indeed are laughable. The ‘hinnerin’ as it is called,
consists either of an external pen, or not, according to
individual ideas, where the fowls are either cooped up or are
permitted to wander at will. But in any case they go upstairs
to roost among the timbers of the barn at night and descend
in the morning. The amusing part of it is this little staircase, or inclined plane, running up into the eaves from the
ground, up the exterior wall. It is always daintily made.”
De Engelsman verbaast zich dus over het feit dat deze
vogel moet lopen en dat het aan de buitenkant van het
huis dient plaats te vinden, net alsof die niet kan vliegen.
Dat hij binnenshuis moet lopen is nog wel logisch, maar
buitenshuis, in de open lucht? Harper is blijkbaar niet binnen geweest, anders had hij wel geconstateerd dat in de
stal opnieuw een afgesloten houten ruimte aanwezig was,
ditmaal boven het vee (meestal runderen en paarden), de
zgn. hinnematte, het nachthok.

Schilderijen

Jans Binnert Tinga maakt in 1829 een van de mooiste schilderijen met Friese hoenders, maar dan niet bij een kippentrap
(Oosterpoort, Sneek).

Enkele decennia later komt Van Gink met zijn bekende
pluimveeaquarellen. Hij maakt diverse werken van de Friese
hoenders, maar hoewel hij het Drentse hoen met hunebedden illustreert, laat hij het Friese hoen ‘alleen’ achter bij
Friese boerderijen en bruggetjes zonder trappen. Ook op
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voorkomen in het gebied der Dokkumer Wouden en zuidelijk daarvan, “waartoe de natuurlijke gesteldheid der streek,
die met haar bosschen veel roofgedierte (bunzings) kon
herbergen, zal hebben meegewerkt.” Verder merkt hij op
dat de hinneljedderkes meestal in groen en wit geschilderd
zijn. Hij doet tot slot de suggestie: “Het zou aanbeveling
verdienen, dat de hinneljedderkes, voor zover thans nog
aanwezig, of half aanwezig, op korte termijn alle werden
vastgelegd door een fotograaf of een tekenaar.”
Opvallend op de foto is overigens dat de kippen eerst dienen te springen of op te vliegen, omdat het trappetje zeker
een halve meter boven de grond begint.

Monumenten

Museumboerderij Warten.

Is deze foto uit 1941 de laatste afbeelding van een Friese kippentrap met
hoenders?

Friese kippenladder omstreeks 1960.

een werk van Jans Binnert Tinga van
de Oosterpoort in Sneek uit 1829 (Fries
Scheepvaart Museum) komen we wel
Friese hoenders maar geen kippentrap
tegen. Verdikkeme, hoe kan dat nu,
bestaat er geen schilderij of ander
kunstwerk van het Friese hoen met, op
of vóór een hinnerin?
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
schrijft Klaes Sierksma een artikel
over het kippentrapje of hinneljedder
in Friesland en toont afbeeldingen in
Witveen, Birdaard, Stiens (zie foto’s
Cnossen) en Akkerwoude met diverse
(ruitvormige) vormen van openingen
naar de stal (krukkekruizen en sluitschijven) en hij toont een foto van een
kippentrap met hoenders; jammer
genoeg zijn het witte leghorns en
geen Friese hoenders. Sierksma constateert dat de meeste kippentrappen

Vervolgens wordt na de Tweede Wereldoorlog een nationale monumentenlijst opgemaakt, ook in Friesland. De
boerderij in Reitsum had in 1981 nog een hinneljedderke of
kippentrappetje, getuige een artikel in de Leeuwarder Courant, als recensie van het eerste boek over de monumenten
in de provincie Friesland. Ook de prachtige boerderij op
Opperbuorren 1 West in Oudega is een rijksmonument,
inclusief hinnerin, maar we zien nergens Friese hoenders.
Op 12 juni 1974 trekt de Leeuwarder Courant aan de bel
met “De hinneljedderkes wurde seldsum” en toont een
foto van een kippentrap aan de boerderij te Reitsum van
de familie Deelstra. In het Fries Fotoarchief duikt een foto
op van ergens in de Friese Wouden door Han de Vries uit
1976, wederom geen Friese hoenders. Opnieuw bericht de
Leeuwander Courant op 8 november 1983 over een hinneljedder, ditmaal aan een boerderij aan de Alde Kommisjewei onder Noordbergum. In 1992 toont het boek Fryske
hinnen een boerderij met kippentrap, maar er wordt niet
vermeld waar. In 2010 verschijnt een overzichtsboek van
2500 jaar geschiedenis van de Friese boerderij door Wiebe
Hoekstra. We zien enkele mooie boerderijen met niet
minder mooie kippentrappen, maar waar zijn de Friese
hoenders? Navraag bij het Fries Landbouwmuseum leverde
een foto uit 1960 op. In de Achterhoek verscheen zelfs een
overzichtswerk van alle kippenbarakken en kippenschuren
met lang niet zo mooie kippentrappen.
Ook bij het huidige fokstation van Bosk fan Ypey met talloze
kleurslagen van Friese hoenders in Tytsjerk (net buiten Leeuwarden) zien we wel mooie hokken, maar geen trappen.

De huidige kippentrap in Stiens. (Foto: Hinke Fiona Cnossen).
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Friese boerderij uit Midlum (18de eeuw) in het Openluchtmuseum Arnhem. (Foto: K. v.d. Hoek)

Ook Gelderland kent nog kippentrappen, hier een gereconstrueerde kippenladder bij
boerderij Stoevenbeld in Epse (Geld.)

Hoe innig is die relatie Fries hoen/hinnerin dan wel?

het Wynserbinnenpaed 11, hier bevindt zich een boerderij
die omstreeks 1890 werd gebouwd door de welgestelde
Lekkumer familie Hettinga Tromp, met een hinneljedderke
tegen de achtermuur. Ook een boerderij in Veenklooster
(Kollumerland) gaat nog vergezeld van een kippentrap
(wie heeft van beide locaties een foto?).

Kunnen we stellen dat het Friese hoen en de Friese boerderij gered zijn, maar de hinnerin niet? Bijna 80 jaar na de
suggestie van Sierksma om de Friese kippentrap te redden
lijkt een inventarisatie geboden. Het enige nog aanwezige
kippenladdertje dat ikzelf in Friesland kon opsporen is in
Miedum (buurtschap ten noordoosten van Leeuwarden) op
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Onderzoeksresultaten pluimveesector
Alpaca’s zijn geschikt om kippen in een buitenuitloop te beschermen tegen roofvogels. Dat werd vastgesteld
binnen het Europese onderzoeksprogramma Hennovation, waarin onderzoekers met boeren praktische
oplossingen zochten voor welzijnsvragen in de pluimveesector.
Tekst: Lauk Bouhuizen
Bron: Pluimveeweg

Alpaca’s delen hun territorium met
andere dieren, maar beschermen het
agressief tegen indringers
De kippen durven hierdoor weer gebruik te
maken van de uitloop. Met name in Spanje
richten roofvogels soms veel schade aan bij
pluimveebedrijven met een vrije uitloop.
In het programma Hennovation bepaalden
mensen uit de praktijk de onderzoekslijnen,
daarbij geholpen door onderzoekers. Dat
deden ze in 19 netwerken van pluimveehouders, medewerkers van ei-verwerkende
bedrijven, dierenartsen, technische adviseurs, onderzoekers en marketeers in vijf

Europese landen. Thea van Niekerk van
Wageningen Livestock Research was een van
de deelnemende onderzoekers.

Minder sjouwen, minder stress
In een project in Engeland wilden pluimveehouders een betere methode om de
leghennen die zijn uitgelegd, uit de kippenstal te halen. Om het sjouwen met de dieren
te reduceren, werd een op maat gemaakte
trolley ontwikkeld. Die kan de pluimveehouder tot bij de kooien in de stal rijden, zodat
de vangers minder ver hoeven te lopen en de
kippen minder stress krijgen.

Cellenbetonblokken
In een Nederlands project werden pikblokken getest bij de kippen, zodat de leghennen
hun natuurlijke pikgedrag kunnen botvieren op deze objecten, hun snavels stomper
worden en ze hun hokgenoten minder
beschadigen via verenpikken. Uit een test
met vier verschillende typen pikblokken, die
op duurzaamheid, gebruik en kosten werden
getest, bleken de cellenbetonblokken het
best te functioneren.

•

Kleindier Magazine juli 2019

KDM19_ESXXXXXX_TDS_NR7 2019.indd 53

53

26-06-19 12:24

