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PROGRAMMA v/H . CONGRES EN LIJST

VAN TOEGEZEGDE PREADVIEZEN:

Maandag 12 Januari 1925.

Te IV2 uur. Opening van het Congres door Zijne Excellentie

Jhr. Mr. CH. J. M. RUYS DE BEERENBROUCK, Minister

van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, in het gebouw
„Pulchri Studio.”

Zitting van 2/2 —5 uur.

WETENSCHAPPELIJKE AFDEELING :

Fok- en Erfelijkheidsleer.
pag.

Prof. Dr. H. M. KROON: Erfelijkheidsleer en Pluimveeteelt. 9

Dr. I. VRIESENDORP: Erfelijkheidsverschijnselen bij
hoenders 18

Dr. K. KUIPER: De plaats der Genetische Vereeniging in, de
Pluimveewereld 31

Dr. G. VAN RIJ: De kalkoenenteelt in Nederland 35 /■

Dinsdag 13 Januari-J^Jr-—
~

Zittingen van10— 1122/2 en van 2V2
—5 uur.

WETENSCHAPPELIJKE AFDEELING (vervolg):
Gezondheids- en Ziekteleer.

Prof. Dr. D. A. DE JONG: Tuberculose bij vogels en

konijnen 39

Prof. Dr. L. DE BLIECK: Onderzoek van Pluimveeziekten

in Nederland 45

Dr. T. VAN HEELSBERGEN: Bestrijding van enkele be-

langrijke infectie-ziekten bij Pluimvee in Nederland 53

Dr. E. A. R. F. BAUDET: Eenige belangrijke kippenziekten. 65

Dr. A. KLARENBEEK: Röntgenologische studie op Pluim-

veegebied 79

Dr. A. KLARENBEEK: Overzicht van het materiaal aange-

boden aan de polikliniek voor kleine huisdieren te Utrecht 81

Dr. B. J. C. TE HENNEPE: Bestrijding der Pluimveeziekten
in Nederland door de Rijks-Seruminrichting 87

Dr. O. C. H. NIESCHULZ: Coccidiose bij Pluimvee en

Konijnen 92



pag.

Voedingsleer.

Dr. Q. M. VAN DER PLANK: Verteringscoëfficiënten van

enkele voedermiddelen bij hoenders 97

Dr. B. J. C. TE HENNEPE: Enkele punten uit de moderne

inzichten inde Pluimveevoedingsleer 103

Dr. B. R. DE BRUYN: Onderzoek van Pluimveevoedsel .. 130

Leer van bouw en werking der organen.

Prof. Dr. Q. KREDIET: Hermaphrodisie bij kippen en eenden 137

J. WELLEMAN: Beoordeeling van Bedrijfspluimvee (zal
worden opgenomen in deel II.)

C. J. A. C. BOL: Het oriënteeringsvermogen der postduif 156

Raskennis.

R. HOUWINK: Invloed van het Ned. rastype op onze latere
hoenderrassen

..........
i..... A ).) 169

CDes avonds Ltfntvangst van de deelnemers door het Ge-

meentebestuur van ’s-Gravenhage ten Raadhuize.

Woensdag 14 Januari 1925.

Zittingen van10—1122/2 en van 12V2 —5 uur.

PRACTISCHE AFDEELING:

W. JANSSEN: Staatsbemoeiing in belang van de Pluimvee-
teelt (zal worden opgenomen in deel II.)

C. S. TH. VAN GINK: Nation. organisatie der Pluimveeteelt 173

J. WELLEMAN: Mededeelingen betreffende vergelijkende
proeven met kunstlicht in pluimveestallen gedurende den
winter ’23—’24 (zal worden opgenomen in deel II)

Dr. B. J. C. TE HENNEPE: Verbetering in sommige) Pluim-
vee-aangelegenheden 179

P. J. WIJK: Natuurlijk en Kunstmatig broeden ; 187
P. J. WIJK: Practische inrichting voor hoenderhouderij 197
Dr. H. ’T HOEN: Wederzijdsche belangen op het gebied der

Pluimveeteelt voor Nederland en Nederl. Indië 206
S. BLEEKER: Resultaten van legwedstrijden in Nederland 215
Dr. B. J. C. TE HENNEPE: Opleiding van pluimvee-

specialisten 221
W. JANSSEN: Bedrijfsboekhouding 227

H. L. A. VAN DER HORST: Is reglementeering van het
tentoonstellingswezen in Nederland wenschelijk en welke kan
de taak van den „Raad van Beheer” daarbij zijn? 232
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Donderdag 15 Januari 1925.

pag.
Te 10y2 uur ’s ochtends in het City-theater eerste vertooning

van de Pluimveefilm, welke onder de auspiciën van de
Nederl. Vereeniging „Avicultura” is opgenomen en die een

volledig beeld geeft van alle wijzen, waarop de pluimvee-
teelt hier te lande wordt uitgeoefend, zoowel als bedrijf,
als voor genoegen, de verhandeling der producten en wat

hiermede inden ruimsten zin in verband staat.

Zitting van 2/2 —5 uur.

HANDELSAFDEELING.

J. BREUKERS, G. RODENHUIS en B. H. VOS: De Handel
in Nederl. eieren 240

Ir. J. F. H. KOOPMAN, adviseerend ingenieur, Secretaris der
Ned. vereen, voor Koeltechniek: De voordeelen en inrichting
van Koelhuizen voor den handel in Pluimveeteeltproducten 270

L. HAMELEERS: De invoer in Nederland van buiten-
landsche hoenders 281

G. RODENHUIS: De Pluimvee- en Konijnenhandel 286

Te iy2 uur, Officieel diner in Rest. „Royal” aan het Lange
Voorhout.

Vrijdag 16 Januari 1925.

’s Ochtends \0y2 uur sluiting van het Congres inden Dieren-
tuin te ’s-Gravenhage door den Voorz. van de Ned. Vereen.
„Avicultura”; terstond gevolgd door de Officieele opening
van de 40e Tentoonstelling door Z. K. H. Prins Hendrik.

De tentoonstelling is toegankelijk van 9’/2—5 uur.

Des avonds 7 uur diner van de leden der Ned. Ver. Avicultura
inden Dierentuin.

1

Zaterdag 17 Januari 1925.

Tentoonstelling geopend van 9 1/-»—7 uur.

Zondag 18 Januari 1925.

Tentoonstelling geopend van 9 y2 —5 uur.



Pr. 2

Erfelijkheidsleer en Pluimveeteelt,

door Prof. Dr. H. M. KROON, Utrecht.

Het was reeds in 1865, dat Gregor Mendel de resultaten

publiceerde, door hem inden kloostertuin te Brünn, met de kruising
van verschillende planten verkregen. Hij heeft daar in alle stilte

belangrijke geheimen der natuur ontsluierd, inzichten gegeven,

die van ver strekkende beteekenis zouden zijn, van zoo groote

waarde zelfs, dat men Mendels ontdekking der kruisingswetten
als eender belangrijkste vondsten van de vorige eeuw mag be-

schouwen. Toch kon Mendel zijn omgeving en allen, die door

zijn publicatie, zij het dan ook ineen lokaal tijdschrift, van zijn
resultaten konden kennis nemen, niet tot het besef brengen, dat

hier wat groots was tot stand gebracht. Weinig notitie werd

van zijn geschriften genomen en spoedig waren zij begraven onder

het stof der alledaagschheid. Vijf en dertig jaren zijn Mendels zoo

geniale en gewichtige ontdekkingen blijven rusten, tot in 1900

van verschillende zijde door Hugo de Vries te Amsterdam,
CORRENS in Munster en E. VON Tschzermak in Weenen, schier

gelijktijdig Mendels werk weer voor den dag werd gehaald. Deze

onderzoekers, sceptisch als zij uit den aard der zaak waren, be-

gonnen te onderzoeken of Mendels resultaten berustten op

goede waarnemingen en juiste appreciatie. Spoedig bleek, dat

Mendels onderzoekingen uiterst nauwkeurig waren geschied, en

zijn conclusies volkomen juist waren. Deze feiten hebben aan-

leiding gegeven tot een voortzetting der onderzoekingen in vele

proeftuinen en laboratoria, en daarmede is de grondslag gelegd
voor een nieuwe wetenschap, de erfelijkheidsleer, de genetica,
die zich op zoo buitengewoon snelle wijze heeft ontwikkeld en

die, hoewel nog inde kinderjaren zijnde, nu reeds, ook voor de

pluimveeteelt belangrijk licht heeft gebracht en dit inde toe-

komst nog veel meer zal doen en eindelijk een groot gedeelte voor

het wetenschappelijk fundament zal moeten vormen, waarop de

pluimveeteelt verder zal worden opgebouwd.
Nu het dit jaar juist 25 jaren geleden is, dat Mendels resul-
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taten weer algemeen bekend geworden zijn, meen ik, op een

congres als dit, dat toch de verbetering en veredeling van het

pluimvee ten doel heeft, in het kort iets over de beteekenis der
nieuwe wetenschap te moeten zeggen, om daarmede tevens hulde
te brengen aan de nagedachtenis van den grooten meester

GREGOR Mëndel en een eeresaluut aan de drie onderzoekers
Hugo de Vries te Lunteren, Correns te Munster, von Tschermak
te Weenen, die de beteekenis van Mendels werken hebben inge-
zien en de ontwikkeling der genetica hebben mogelijk gemaakt.

Vroeger werd de verbetering van het pluimvee en zijn opbrengst
vooral gezocht in verbetering van voeding, stalling en verpleging,
en in het uitzoeken van producten door toevallige kruisingen
ontstaan.

Wij weten nu, dat tot de vorming en volmaking van ieder
individu zoowel uitwendige en inwendige factoren, gunstige uit-

wendige omstandigheden en goede aangeboren aanleg samen-

werken. Uitwendige factoren, opfok, voeding, verpleging, stalling
moeten goed zijn, maar vooral moeten in ieder individu de aan-

geboren goede inwendige factoren aanwezig zijn, willen onder

medewerking van gunstige uitwendige factoren, dieren ontstaan
met uitstekende eigenschappen wat lichaamsbouw, weerstands-

vermogen en productie betreft.
De kennis nu der inwendige factoren is ingeluid door Mendels

onderzoekingen en heeft zich inde laatste vijf en twintig
jaren, dank zij den noesten arbeid van vele mannen der weten-

schap en ook de medewerking van vele vooraanstaande fokkers,
belangrijk uitgebreid en moet inde eerstvolgende jaren nog
krachtig vermeerderd worden, vooral ook in het belang dei

pluimveeteelt.
Wij hebben niet alleen geleerd, dat de goede eigenschappen

afhankelijk zijn van één of meer inwendige factoren, doch weten
dat ieder dezer factoren nog weer op verschillende wijze kan

overerven, dominant of recessief is, of intermediair op de nako-

melingen overgaat. Verder hebben wij leeren begrijpen, dat het

noodig is, dat de gewenschte factoren, zoowel van vaders als

van moeders zijde, in het individu moeten zijn aangebracht, opdat
het fokdier homozygoot of fokzuiver zijnde, bij verder fokken, de
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goede factoren leveren zal in alle kiemcellen en dus brengen zal

in alle nakomelingen.
Nadat Johannsen het bestaan van „Reine Liniën” bij boonen

had bewezen, lukte het spoedig den onderzoekers Pearl en

SURFACE om bij hoenders ook zulke homozygoten aan te toonen.

Zij slaagden er in om uit koppels hoenders met zeer veel verschil

in eierproductie stammen te fokken, z.g. „Liniën” te isoleeren,

die zeer constant waren voor hooge productie en andere weer

constant voor lage productie. In deze stammen kwam men door

teeltkeus niet verder meer, een goede stam gaf altijd kippen, die

veel eieren legden, een stam met slechte productie steeds kippen
met een geringe eieropbrengst. Uitgezonderd dan de modificaties,
die door uitwendige factoren optraden, waren de jongen, wat

de eierproductie betreft, steeds gelijk aan de ouders, zoodat wij

werkelijk met homozygote stammen, met „Reine Liniën” te doen

hadden.

Men leerde een duidelijk verschil kennen tusschen phaenotype
en genotype, tusschen homozygoten en heterozygoten, tusschen

variaties en modificaties en den fokkers moest meer en meer

duidelijk worden, dat de keuze van fokdieren, hoewel zeer be-

langrijk, uiterst moeilijk is.

De varianten moeten van de modificaties onderscheiden en de

waarde der varianten voor de hoenderteelt nader vastgesteld
worden. Ik zeide reeds, de waarde der fokdieren is niet alleen uit

het phaenotype, uit de aanwezige eigenschappen en kenmerken

op te maken, daarvoor is meer noodig, en wel inde eerste plaats
een nadere kennis van de erfelijke factoren der voornaamste

eigenschappen en de wijze waarop deze overerven.

Een erfelijkheidsanalyse, een nadere studie van de factoren der

voor de hoenders belangrijke eigenschappen, is een eerste eisch.

Ik zal nog nader aangeven, dat op dit terrein reeds mooie resul-

taten bereikt zijn, doch een groot gebied valt hier nog te bewerken..

Het exterieur en ook de kennis van de productie leveren niet

voldoende gegevens omtrent de fokwaarde der dieren, wij kunnen

niet weten in hoeverre wij ook met modificatie te doen hebben,

met niet erfelijke eigenschappen, door uitwendige factoren ont-

staan, en nog minder of de dieren voor de inwendige factoren der

gewenschte eigenschappen al dan niet fokzuiver zijn. Wij hebben

niet genoeg aan de beoordeeling der fokdieren zelve, ook niet

aan de kennis van hun afstamming, de meest waardevolle ge-

gevens moeten wij krijgen door de beoordeeling der familie en
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vooral der nakomelingen. Dit laatste is inde kippenfokkerij met

haar betrekkelijk snel op elkaar volgende en talrijke generaties
mogelijk.

Als de kennis der eigenschappen ons nader bekend gemaakt
zal hebben met de wijze van overerving der belangrijkste factoren,
zullen wij in staat zijn met groote kennis van zaken die fokdieren

te kiezen, waarmede wij een nageslacht verkrijgen, dat in hooge
mate de goede eigenschap bezit en den kippenfokker dus de

dieren levert, zooals hij die wenscht. Het is daarom niet voldoende,

dat een fokdier een uitstekend tentoonstellingsexemplaar is (dus
aan hooge exterieur-eischen voldoet) en prijswinner op een leg-
wedstrijd (dus een groot productievermogen bezit), zulk een

exemplaar kan nog een slecht fokdier zijn, de goede eigenschap-
pen kunnen vooral te danken zijn aan uitwendige factoren, verder

kan het dier voor meer of minder factoren fokonzuiver zijn.
Alleen een nadere studie der erfelijke factoren, vooral ook door

bestudeering der nakomelingen, kan ons meer zekerheid geven.

Vergeten wordt ook dikwijls het feit, waarop Mendel vooral

de aandacht vestigde, dat de eigenschappen vaneen dier niet als

complex, als een geheel, overgaan op de nakomelingen, doch

dat de erfelijke factoren der onderscheidene eigenschappen zelf-

standig overerven, dat door kruising bij één individu samenge-

brachte erfelijke factoren inde volgende generaties inden regel
weer uiteengaan, de bekende splitsing plaats heeft.

Er zijn zeker eigenschappen en erffactoren, welke schijnbaar
niet de wetten van Mendel volgden, een nadere studie heeft aan-

getoond, dat men in zulke gevallen te doen heeft öf met koppeling
van factoren, of met quantitatieve factoren, öf met polymerie,
öf met pleiotropie, öf met ruiling van factoren, öf met lethale

factoren, zoodat de bekende wetten algemeen geldend blijken te

zijn, ook voor de eigenschappen onzer hoenders.

Ik wees er reeds op, dat de genetica nog zeer jong is, nog in

het beginstadium verkeert. Inde eerste plaats zal de algemeene
genetische wetenschap nog meer moeten worden uitgebouwd;
verder zal nagegaan moeten worden, welke voordeelen de hoen-

derteelt reeds zal kunnen plukken van wat nu bekend is, terwijl
juist op het gebied der hoenderfokkerij veel onderzocht zal
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moeten worden, speciaal wat de analyse der voornaamste eigen-

schappen betreft, vooral ook om de vele problemen tot oplossing
te brengen, welke inde pluimveeteelt bestaan.

Alle genetisch onderzoek bij hoenders is nuttig
;

omdat daar-

door de genetica stap voor stap kan worden vooruit gebracht.
Het onderzoek bij pluimveeteelt kan veel resultaten opleveren,
omdat wij hier met groote aantallen van individuen kunnen wer-

ken, de dieren niet kostbaar zijn, vergeleken met andere huis-

dieren, de geslachten spoedig op elkaar volgen en wij een groot
aantal nakomelingen kunnen krijgen. De kippen voldoen wel

aan de eischen, welke men stellen moet aan materiaal, dat ge-

bezigd kan worden voor algemeen genetisch onderzoek.

Het onderzoek met pluimvee heeft daarom ook groote waarde

uiteen oogpunt van algemeene genetica. De onderzoekingen be-

treffende kenmerken en eigenschappen, die niet direct met nut en

productievermogen in verband staan, hebben daarom toch ook

groote beteekenis.

De pluimveefokker zal nog meer aandacht schenken aan onder-

zoekingen, die materiaal kunnen opleveren voor oplossing van

vraagstukken inde pluimveeteelt, welke direct voor hem van

practisch belang zijn.
Enkele van zulke problemen wil ik hier noemen, om den

pluimveefokker te doen voelen, dat het hier zaken geldt, voor hem

van practisch belang.
Ik wil er zoo maar enkele uit de vele aanstippen.
Als eerste noem ik het volgende vraagpunt: „Is het juist, dat

de F 1 producten, de dieren verkregen door kruising in eerste

generatie van twee rassen, krachtiger zijn en meer weerstand-

biedend en daarom voor de praktijk bruikbaarder, dan de zuivere

rasdieren. Dikwijls hoort men deze meening verkondigen; toch

is dit niet wetenschappelijk uitgemaakt. Wij zullen de factoren

moeten kennen van kracht en weerstandsvermogen en hun wijze
van overerven, en dan weer bij de onderscheidene rassen, om te

kunnen oordeelen, en zelfs kan ik mij voorstellen, dat bij combi-
natie van twee bepaalde rassen wel, bij die van twee andere rassen

geen krachtige weerstandbiedende dieren worden verkregen. Men
zal gaarne in zulke kruisingsproducten dan tevens brengen de

goede legfactoren, om aldus voor de praktijk zeer bruikbare
dieren te krijgen. Het verdere onderzoek zal hier uit moeten ma-

ken of zulke resultaten mogelijk zijn.
Een vraagpunt, dat reeds veelvuldig bestudeerd is, luidt: Hoe
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krijgen wij hoenders met groote vruchtbaarheid, groote eierpro-

ductie, met groot legvermogen? Ik wees er reeds op, dat wij er

nog niet zeker van zijn, dat, als wij kippen kiezen, die bij legwed-
strijden prijzen behaalden, en hanen uit goede legstammen, de

kuikens later goede legsters zullen zijn. De studie der vrucht-

baarheid heeft al wel aangetoond, dat het met de factoren, die

het legvermogen beheerschen, niet zoo heel eenvoudig gesteld is.

Raymond Pearl heeft reeds in 1912 de wijze van overerving
der eierproductie nagegaan bij Plymouth Rocks. Hij was de eerste,
die aantoonde, dat hier Mendelsche factoren in het spel waren,

speciaal wat de eierproductie inden winter betreft. Hij leerde

twee factoren kennen, L 1 en L 2, die, als zij beide aanwezig wa-

ren, de kip inden winter meer dan 30 eieren deden leggen. Was

L 1 of L 2 alleen aanwezig, dan was het aantal beneden 30, ont-

braken zoowel L 1 als L 2, dan werden inden winter geen eieren

gelegd.
De factor L 1 bleek op de gewone wijze te Mendelen, de factor

L 2 bleek aan het geslacht en wel speciaal aan den manlijken
geslachtsfactor gebonden te zijn. Het is daardoor duidelijk, dat

bij paring zelfs van middelmatige hennen (dus zonder factor L 2)
met een goeden haan (fokzuiver voor L 2) allemaal goed leggende
nakomelingen te krijgen zijn, en het dus inde pluimveeteelt inde

eerste plaats noodig is voor goede hanen te zorgen. Men moet

echter bedenken dat hanen, die nakomelingen zijn van geen uit-

stekende legsters, heterozygoot voor L 2 zijn en dus slechte

fokhanen.

Goodale publiceerde in 1918 de resultaten van zijn onder-

zoekingen bij Rhode Island Reds en vond daar ook twee factoren

voor eierproductie, welke hij A en B noemde, doch geen van beide

was aan het geslacht gebonden.
Op het Internationaal Pluimveecongres te Scheveningen deed

Hurst verslag van zijne reeds lang voor den oorlog aangevangen,
toen onderbroken en later voortgezette onderzoekingen bij Witte

Leghorns en bij Witte Wyandottes. Hij vond niet minder dan 6

eigenschappenparen in verband met de vruchtbaarheid. Van deze

eigenschappenparen waren de eerst te noemen dominant, de laatst

te noemen recessief:

vroegrijpheid laatrijpheid (bepaald door eersten dag, dat de

jonge kip legt) ;

goede winterleg slechte winterleg (van eerste ei tot laatste

Februari);



goede voorjaarsleg - slechte voorjaarsleg (van 1 Maart tot

10 Juni);
goede leg naseizoen slechte leg naseizoen (na 30 Juni);

groote eieren kleine eieren;

bruine eieren witte eieren.

Het onderzoek van de factoren dezer eigenschappen is nog

lang niet afgeloopen. Wij zijn hier nog lang niet tot klaarheid

gekomen, toch is deze kennis onmisbaar, om de eierproductie
zoo hoog mogelijk op te voeren. Veel onderzoek is ook hier nog

noodig.
Verder valt er nog te arbeiden op het gebied der scheikuiken-

fokkerij.
Zooals bekend is, zijnde factoren voor zilverkl. en voor de lichte

pootkleur aan het manlijk geslacht gebonden en is het daardoor

mogelijk hanen en hennen zoodanig te kiezen, dat alle nako-

melingen, b.v. zilverkleurig of lichtpootig en alle 5 dieren geel-

donzig of zwartpootig zijn en dus dadelijk na het uitkomen de

overbodige J kuikens kunnen worden afgemaakt. Ook op dit ge-

bied is zeker het laatste woord nog niet gesproken.
Het is steeds mijn overtuiging geweest, dat wij bij de huis-

dieren zullen komen tot rassen, met een onvatbaarheid of ge-

ringe vatbaarheid voor bepaalde besmettelijke ziekten, evenals

men van de cultuurplanten rassen heeft weten te teelen, die wei-

nig of niet vatbaar zijn voor bepaalde ziekten. Niet ieder lichaam

behoeft voor een smetstof even gevoelig te zijn. De ervaring leert,
dat er dieren zijn die, evenals de andere dieren vaneen koppel
in eenzelfden stal aan eenzelfde besmetting bloot gesteld, toch de

ziekte niet of slechts in geringer mate krijgen dan alle andere.

Fokkers hebben wel eens na kunnen gaan, dat een weinig of on-

vatbaar dier, ook weer onder de nakomelingen exemplaren leverde

met eenzelfde sterke resistentie tegen de bepaalde smetstof.

Mijn collega PROF. Frateüß van de Hoogeschool te Leuven pu-

bliceerde in Aug.—Sept. afl. 1924 van de Annales de Médecine

Vétérinaire de eerste gevallen, waarin aangetoond werd, dat de

resistentie tegen de bacillaire diptherie bij hoenders afhankelijk
is van de aanwezigheid vaneen mendelende factor R. Ontbreekt

deze factor, dan is de kip gevoelig voor de ziekte.

De micro-organismen zijn veel bestudeerd, tijd wordt het, dat

nu ook de meerdere of mindere vatbaarheid eens nader bestu-

deerd worden; wellicht dat op dit terrein nog veel belangrijks
aan het licht te brengen is. De eerste stap is nu gezet.

15
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Zooals bekend is zijn vele rassen door kruising ontstaan, in

den regel niet uit stelselmatige kruising. Het zijn toevalproducten
die nog voor verschillende eigenschappen heterozygoot of zooals
de fokkers zeggen, niet constant zijn. Als in zulke rassen toevallig
eigenschappen zijn samengebracht, welke waarde hebben voor

den fokker, zullen zulke rassen gefokt worden en bekendheid

krijgen. Zoo zijn verschillende waardevolle rassen misschien
wel alle, door kruising ontstaan. Wat tot nu toe bij toeval plaats
had, dient stelselmatig te geschieden. Wanneer de belangrijkste
eigenschappen goed bestudeerd zijn, zal het mogelijk worden

combinaties te maken, rassen te fokken, die zoodanige eigen-
schappen hebben, dat zij aan hooge eischen voldoen. De tijd moet

komen, dat wijde factoren voor gewenschte eigenschappen, voor-

komende in verschillende rassen, samenbrengen in één ras en

zoo aldus voor de praktijk nuttige pluimvee-rassen kweeken. Wij
zijn nog lang zoo ver niet, veel onderzoek zal noodig zijn, doch

stap voor stap zullen wij nader komen.

Veel onderzoek en proefneming zijn noodig; ik wees er op, dat

het pluimveemateriaal zich daarvoor uitstekend leent. De onder-

zoekingen moeten vooral geschieden in instituten voor erfelijk-
heids-onderzoek en deze zullen de medewerking en steun moeten

ondervinden van de ontwikkelde fokkers.

In zulke wetenschappelijke instituten zal men, nu hier, dan

daar, weer geleidelijk een stapje verder komen. Vooral de Ame-

rikanen, die in zaken dikwijls zoo practisch zijn, begrijpen dit,
en nergens meer dan in hun land, zijn instituten gesticht voor

genetisch onderzoek, ook op pluimveegebied.
Erfelijkheids-onderzoekingen hebben evengoed in Europa, ook

in ons land in tal van laboratoria plaats, inden regel wordt ge-
werkt met planten en lagere dieren, vooral ook, omdat deze zich,
ook met het oog op de kosten, daartoe beter leenen. Er zullen

echter moeten komen instituten voor genetisch onderzoek op

pluimveegebied. Tevens zal daar dan gelegenheid zijn tal van

andere vraagpunten op het gebied van pluimveeteelt onder de

oogen te zien, de mindere of meerdere bevruchting der eieren,
het meerdere en mindere succes met machinaal broeden, het

effect van kunstmatige verlichting op de eierproductie, de corre-
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latie tusschen exterieur en productie, de invloed van de tempe-

ratuur op den leg, de verteerbaarheid van verschillende voedsels,

de vitaminen inde voedsels, enz. enz. Vele punten eischen nog

nader onderzoek.

Al is de schatkist van ons land slecht gevuld, al kost het

moeite de noodige gelden voor onderzoek te krijgen, toch ben ik er

in geslaagd om aan mijn Zoötechnisch Instituut te Utrecht een

proefpluimveeteeltstal te verbinden, die wij nu in het afgeloopen
jaar in gebruik hebben genomen. Wij zijn thans zoover, dat wij
een 10-tal foktoomen hebben, over verschillende broedmachines be-

schikken en reeds enkele onderzoekingen begonnen zijn. Het doet

mij genoegen te kunnen mededeelen, dat wij reeds de noodige
steun en medewerking van bekende fokkers mochten ondervin-

den. Wij rekenen op steeds meerdere medewerking, want zonder

deze zal onze proefstal niet opleveren, wat wij er van hopen, d.i.

naar onze krachten mede te kunnen werken aan den verderen

opbouw der erfelijkheidsleer op pluimveegebied en aan de ver-

betering van de pluimveeteelt in Nederland.
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Erfelijkheidsverschijnselen bij hoenders.

Dr. I. VRIESENDORP.

„Ghelijk mint ghelijk, ten vlieghen geen uylen bij valken”, zoo

zeide het onze dichter Spieghel meer dan 300 jaar geleden en

ook nu komen wij na redeneering en onderzoek tot hetzelfde
besluit.

De tegenwoordige hoenderteelt schijnt met deze reeds zoo lang
bestaande opvatting in tegenspraak. De telkens verschijnende
nieuwe hoendervariëteiten toch schijnen te wijzen op een afstam-
ming van onderling wel zeer verschillende individuen; echter zal

bij nader onderzoek blijken, dat de onderlinge verschillen in onze

huishoenders in wezen niet zoo groot zijn, als ze schijnen, en dat

wij met al onze kruisingen niet vermogen ook maar één enkele
nieuwe eigenschap te scheppen, dat wij slechts de reeds be-
staande hoendereigenschappen in nieuwe combinaties en nieuwe
hoeveelheden te voorschijn roepen.

Niet alleen betreffen de nieuwe variaties de kleur der veeren,
maar zij vertoonen zich ook in kamvorm, kuiven, baarden, hoe-
veelheid van bevedering, eindelijk ook in hoeveelheid, grootte en

kleur der eieren en in nog meer andere eigenschappen, al welke
varieerende verschijnselen het hoen als materiaal voor erfelijk-
heidsonderzoek wel zeer aantrekkelijk maken. Echter bestaat
deze aantrekkelijkheid slechts voor den ingewijde. Hij, die het
hoen niet grondig kent, staat alleen maar verbaasd over het
groote aantal der zoo zeer verschillende eigenschappen, die deze
enkele diersoort te zien geeft, want één enkele diersoort blijft het
huishoen, al makenwwide verschillen in onze hoenders ook nog
zoo groot; immers wanneer wij vaneen diersoort spreken, ver-

staan wij daaronder een groep van dieren, wier eigenschappen
alle in kwaliteit overeenstemmen.

Hieruit volgt, dat de overeenkomstige eigenschappen van twee
individuen eener zelfde soort in kwantiteit mogen verschillen.
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Al is een kip zwart, een andere grijs, een derde wit, zij behooren

tot één soort, het huishoen, want de onderlinge verschillen be-

treffen slechts de hoeveelheid en niet den aard der kleurstof; zoo

is het eveneens gesteld met de bevedering, de hoeveelheid kuif

en baard, de hoeveelheid kam en het meer of minder gewicht.
Denkt men zich van de hier genoemde gradueele verschillen

de mogelijke combinaties, dan is reeds een hoenderverscheiden-

heid te fantaseeren veel grooter, dan die tot nog toe werd te

zien gegeven en toch zouden wij hierbij steeds met slechts één

diersoort, het huishoen, te maken hebben.

Deze reusachtige variabiliteit van het huishoen is wel in

schrille tegenspraak met wat wij inde natuur waarnemen. Plant-

kundigen mogen ons vertellen van inde natuur voorkomende

mutaties en variaties, wij zoölogen zien er niets van.

Eerst dan zien wij variaties optreden, als wij ze kunstmatig te

voorschijn roepen en wel door kruising. Een groot man als

Mendel was noodig, om ons dit eenvoudig middel tot erfelijk-
heidsonderzoek aan de hand te doen. Geen variatie dus zonder

kruising. Waar wij varianten zien, moet kruising hebben plaats
gehad. Wij zien al onze huisdieren varieeren en dus besluiten wij,
dat al onze huisdieren kruislingen zijn. Als door kruising ver-

kregen kunstproducten staan dan ook onze huisdieren in menig
opzicht achter bij hun wilde voorouders; zij hebben als gevolg
der plaats gehad hebbende kruising geen nieuwe eigenschappen
verkregen, wel nieuwe combinaties gevormd van bij hun voor-

ouders aanwezige eigenschappen en zeker niet van alle.

Reeds Spieghel wist het: uilen en valken paren niet, althans

niet vrijwillig.
Paart een uil aan een uil, dan komt een uil te voorschijn, ge-

heel overeenkomend met elk der ouders; eveneens zullen jonge
valken te voorschijn komen, in geen enkel opzicht van de ouders

verschillend, wanneer wij valken met valken paren. Zou het ons

gelukken een uil aan een valk te paren, dan zou uit deze paring
een jong dier verschijnen, dat tot nog toe niet gezien zou zijn
en dus nieuw genoemd zou worden, maar dat in wezen nog niet

een halve uil -f- een halve valk wezen zou.

Zooals het zou gaan na paring van uilen en valken, zoo is het

gegaan bij alle menschen en dieren, die van den wilden staat zijn
afgeweken, zoo ging het dus bij den beschaafden mensch en bij
onze huisdieren, d. w. z., dat bij den kruisling als hoedanig wij
den beschaafden mensch en onze huisdieren en ook onze kweek-
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planten moeten opvatten, niet die uitstekende, soortkenmerkende

eigenschappen plegen te worden aangetroffen, waardoor elk der

niet gekruiste voorouders zich heeft onderscheiden.

Indien het nu juist is, dat onze huisdieren, dus ook al onze

hoenders kruislingen zijn en wij toch met voordeel de hoender-

teelt zien beoefenen, dan volgt hieruit noodzakelijk, dat een ver-

lies voor het hoen een voordeel voor den fokker wezen kan en

zoo is het ook. Een verlies toch voor het fokproduct is elk ver-

schil met zijn oorspronkelijken wilden voorouder en er zijn vele

eigenschappen bij onze huisdieren op te noemen, die hen juist,
om hun afwijkingen van den wilden staat voor den houder van

waarde doen zijn. Het wilde paard zal zijn schuwheid moeten

afleggen, wil het bruikbaar zijn; de overmatige, voor den var-

kensfokker zoo voordeelige vetafzetting wijst bij het varken op

een gebrek aan regulatie inde stofwisseling, waardoor het in

wilden staat niet zou kunnen leven; de 300 eieren per jaar,
waarvoor wij zoo hard werken, zijn een ramp, zoowel voor de

kip, die ze legt, als voor haar nageslacht; tevergeefs zoeken wij
naar stamboomen van hoenders, die van ouder tot ouder een

uitermate groote eierproductie hebben vertoond.

Er is dan ook bij onze huisdierenfokkerij geen sprake van ver-

edeling; er kan slechts aan gedacht worden, hoelang en tot hoe-

ver wij in staat zijn ons vernielingswerk voort te zetten. Immers,

terwijl wij, zooals dat meer gebeurt, een schoon klinkend woord

gebruiken, om bewust of onbewust den waren aard onzer han-

delingen te verbergen en wij van veredeling spreken, terwijl wij
afbreken, stoort zich de natuur niet aan onze belangen. Zij zal

al haar middelen aanwenden, die er toe kunnen leiden de nako-

melingen zooveel mogelijk tot den wilden staat terug te voeren.

Is het verschil tusschen ons, laten wij maar zeggen, veredeld

hoen en den oorspronkelijken natuurlijken hoendervorm te groot,
de af te leggen weg tot herstel te lang, dan zal ons fokproduct
het lot van eiken kruisling moeten deelen en dus uitsterven. De

natuur kent geen andere oplossing dan: herstel of de dood. De

taak van ons fokkers is het, om met omzichtigheid den juisten
weg tusschen beide natuurlijke uitersten te kiezen en hierin ligt
ons voordeel. Maar eerst dan zullen wij op elk voor ons geschikt
oogenblik in staat zijn naar onzen wensch elke- hoendereigen-
schap geheel of gedeeltelijk te bestendigen, te voorschijn te roe-

pen of te doen verdwijnen; m. a. w. elk mogelijk fokbaar hoen

te maken als wij van elke hoendereigenschap kunnen nagaan,
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uit welke onderdeden zij is samengesteld, wanneer wij dus als

biologen ons van dein elke hoendereigenschap geboden levende

stof een genetische analyse kunnen maken, evenals de schei-

kundige zijn chemische analyse maakt van de doode materie, die

hem ten onderzoek wordt aangeboden. Met deze eigenschaps-
analyse zullen wij ons nu bezig houden en aanvangen met de

kleur der hoenders te gaan ontleden.

Hiertoe bezien wijde uitkomst der drie volgende paringen:
a. zwart met wit;
b. patrijskleur met wit ;

c. donkerbruin met wit.

Van paring a zien wij inde eerste generatie zwarte nakome-

lingen.
Van paring b witte en van paring c lichtbruine en gele.
Deze verschijnselen moeten m.i. op de volgende wijze worden

gewaardeerd: de voor de drie paringen gebruikte witte hoen-

ders hebben in hun gevederte gemis aan kleurstof, zoodat de

zwarte kuikens van groep a, de halve hoeveelheid zwart van hun

zwarten vader of moeder hebben en deze halve hoeveelheid

zwarte kleurstof der jongen is voldoende om deze zwart te kleu-

ren, reden genoeg ook, om de zwarte kleur overheerschend, do-

minant, te noemen.

Om dezelfde reden zouden wij kunnen meenen, dat het wit

domineert bij de kuikens van groep b, echter is hier het wit (van

eenig geel pigment voorzien) slechts domineerend over patrijs-

kleur, d. w. z. overeen kleurmengsel. Noch het weinige zwart,

noch het bruin, waaruit de patrijskleur is samengesteld, zijn In

voldoende mate aanwezig, om aan de eerste generatie een kleur

te geven en dus is deze wit. Bij de kuikens van paring c zien wij

geen dominantie; hier maken de gebruikte kleurhoeveelheden

evenwicht en komt bij de kuikens een tusschenkleur te voorschijn.
Van overheersching blijkt hier niets.

Men ziet dus, dat dominantie slechts afhangt, van hetgeen in

meer of minder mate bij de ouders aanwezig is.

Domineerend en recessief zijn dus begrippen van verhouding.
Waarschijnlijk is geen enkele eigenschap op zichzelf volkomen

recessief, omdat volkomen verlies moeilijk is aan te nemen. Wel

moeten wij aannemen, dat een eigenschap volkomen dominant

kan zijn. Het volkomen recessieve zou de totale afwezigheid be-

teekenen; de volkomen dominantie, de eigenschap van het dier

in wilden toestand.
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Domineerend zouden wij dan ook kunnen noemen die eigen-
schappen, welke de natuur wenscht te behouden, waaruit zou

volgen, dat een dier, dat alle domineerende hoendereigenschap-
pen in zich vereenigt, het meest nabij het oorspronkelijke wilde

hoen zou komen en zoodra wijde meest dominante van elke

hoendereigenschap kunnen bereiken, wij het oorspronkelijk hoen

ook zullen kunnen samenstellen.

Bij onze kleurenanalyse willen wij echter door dit natuurlijk
herstellingswerk, om de dominante eigenschappen te herstellen,
niet gehinderd worden en moeten dus b.v. bij paring a verlost

worden van het domineerende zwart, dat ons belemmert o.a. een

genetisch geheel zwart dier vaneen genetisch half zwart dier te

onderscheiden en zelfs nog minder zwart hebben wij bij ons af-

braakwerk noodig, want om de tusschenkleuren is het ons te

doen. Echter ook van het zoogenaamde domineerend wit als van

paring b willen wij geen last hebben.

Wat wij voor de studie van elke eigenschap noodig hebben te

kennen is: de dominantie vaneen grootere overeen kleinere

hoeveelheid der in studie genomen eigenschap, waarbij dan het

verschil in hoeveelheid klein, echter nog goed waarneembaar

wezen moet.

Om nu het verschil tusschen zwart en wit te verkleinen gaan

wij aldus te werk: uit de eerste paring vaneen zwarten en witten

vogel hebben wij een genetisch halfzwart dier verkregen. Nu

wordt dit laatste weer met een wit dier gepaard, waaruit dan

volgens de theorie van Mendel weer voor de helft zwarte en

voor de helft witte vogels zouden ontstaan, maar men neme

hierbij in aanmerking, dat onder deze laatste zwarte ook voor

een kwart zwarte vogels moeten voorkomen, om dezelfde reden,
als waarom uit geheel-zwarte met geheel-witte gepaard genetisch
halfzwarte ontstonden.

De genetisch voor een kwart zwarte dieren wederom met witte

gepaard moeten nu o.a. ook voor een achtste zwarte hoenders

leveren en zoo kan men doorgaan, totdat men naast elkaar krijgt
dieren, die voor de helft, voor een kwart, voor een achtste, voor

een zestiende (enz.) de oorspronkelijke hoeveelheid zwarte kleur-

stof in zich dragen en al deze dieren ziet men, wat hun kleur

betreft domineeren over wit en zich recessief gedragen tegen-
over zwart. Inde aldus verkregen kleurschakeeringen herkennen

wij dan:
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koekoekveerige hoenders,
blauwe

„

laken
„

gepelde
gevlekte „

Wanneer men aan een dier een vergif toedient, zal het niet

één, maar al zijn organen gebruiken, om zich van het gif te ont-

doen en zoo zal het ook niet één, maar dikwijls alle wegen tegelijk
kunnen kiezen, om kleurstof af te leggen, zoodat op één dier

verschillende kleurschakeeringen dan zijn te vinden. Ook kunst-

matig en meer geordend kunnen wij dit verschijnsel te voorschijn
roepen. Wij paren hiertoe een genetisch zwart-wit dier met een,

dat inden kop zwart is en naar den witten staart toe al lichter

wordt en krijgen dan inde jongen meerdere dieren te zien, die

in volgorde vertoonen een zwarten kop, een lakenhals en gepelde
vleugels en staart, waartusschen men dan gevlekte veeren vinden

kan. Inde lakenteekening vertoonen zich dan veeren van de

lakenteekening der Wyandottes en der Hamburgers, terwijl men

inde gepelde veeren ook de gerande vinden kan, die men meer

volledig bij donkere Brahma’s en bij Patrijs Wyandottes aantreft.
Deze proef geeft ons tegelijkertijd een blik inde waarde van

elk kleurpatroon. Het blijkt n.l. dat lakenteekening als donkerder

is op te vatten dan de streepvormig optredende kleurstofteeke-

ning. Een donkere Pel is lichter, dan een lichte Wyandotte.
De verklaring hiervan is deze, dat een veer nog van zeer veel

kleurstof moet zijn voorzien, zoolang de rand (het uiteinde)
geen kleurstof heeft verloren. Immers een orgaan, zoowel als
het geheele dier, vertoont zijn verliezen aan de uiteinden het eerst.

Een lakenvelder koe is niet een afzonderlijk runderslag; van

elk runderslag kan men lakenvelders maken, indien men er maar

voor zorgt, dat het kleurstofverlies in het midden aanvangt en

zoo iets is alleen mogelijk, als er kleurstof in groote hoeveelheid

aanwezig is, hetgeen blijkt uit de geheel gekleurde kalveren, die

in elke lakenvelderfokkerij te voorschijn komen. Ook de brand-
neus is van dit standpunt af bekeken een merkwaardigheid. Men

heeft het bij dit zoo overvloedig van kleurstof voorziene dier door

middel van teeltkeus zoo ver kunnen brengen, dat door uitbrei-

ding van het witte middenstuk de oogen hierin zijn opgenomen en

de ontkleuring er van dermate is voortgezet, dat deze albinotisch

zijn geworden. Ondanks dit partieele albinisme wijzen de gekleur-
de uiteinden van het dier op overvloed van kleurstof en tevens het



24

bekende feit, dat met den brandneus bijna geen kruising kan

worden ondernomen (waardoor de teeltkeuswerking wordt opge-

heven) of er komen volmaakt zwarte jongen te voorschijn.
De lakenteekening der Hamburgers blijkt een lichtere te zijn,

dan die der Wyandottes en Paduas. De kleurstof is van den

veerrand tot den top der veer teruggebracht en deze onvolledig-
heid is bij de Hamburgers over het geheele dier verbreid en bijna
tot volmaaktheid .gebracht.

Gepeld of gerand schijnt in wezen niet te verschillen; slechts

door teeltkeus naar de een of naar de andere zijde is pel- of

randteekening verkregen, hetgeen te zien is aan veeren, die voor

het eene deel gepeld, voor het andere deel gerand zijn.
Nu ligt het voor de hand, om bij de stamouders onzer hoenders

een veerenkleed te veronderstellen, waarin de verschillende boven

besproken kleurpatronen naast elkaar te vinden zijn, een ver-

onderstelling, die te minder gewaagd is, omdat wij bij onzen

thans levenden boschfazant zien voorkomen naast elkaar om-

zoomde, gerande, gepelde en gevlekte veeren. Het is alweer

teeltkeus, die na plaats gehad hebbende kruising een enkele

veerteekening over het geheele dier uitbreidde met uitsluiting der

overige, een teeltkeus, die hier ongehinderd kon worden toege-

past in tegenstelling, zooals wij zien zullen met kuifontwikkeling,

kamvorming en jammer genoeg ook in tegenstelling met het

legvermogen. Behalve door pelteekening is er nog een wijze,
waarop streepvormig kleurstofverlies plaats heeft, n.l. die der

koekoekkleur.

Wanneer men zonder teeltkeus toe te passen witte hoenders

zich onder elkaar laat paren, dan zal men na een of meerdere

generaties zich o.a. koekoekkleurige hoenders zien vertoonen

als bewijs, dat onze witte hoenders niet een totaal gemis aan

kleurstof hebben. Deze eerste stap van terugkeer naar den

natuurlijken gekleurden toestand vertoont zich merkwaardiger-
wijze het eerst bij de hennen. Men ziet een grijs dier verschij-

nen, waarvan de veeren een dwarsstreping vertoonen, veroor-

zaakt door licht- en donkergrijs. Teeltkeus heeft hieruit o. m. de

zwart-wit gestreepte koekoekkleur doen ontstaan. Paren wij twee

koekoekkleurige dieren, dan zien wij grootendeels ook koekoek-

kleurige kuikens, maar ook vertoonen zich zwarte, soms witte.

Zwarte zijn meestal hennen, de witte hanen. Paart men zulk een

witten haan met een zwarte hen, dan zijnde kuikens gewoonlijk
koekoekkleurig; vertoont zich in deze een zwart kuiken, dan is
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het een hen; maar er zijn ook zwarte hennen, die met een witten

haan gepaard geven zwarte kuikens, die alle hennen en koekoek-

kleurige, die alle hanen zijn. Het zelfde resultaat, n.l. zwarte

hennen en koekoekkleurige hanen, bereikt men dooreen zwarten

haan te paren met een koekoekkleurige hen.

Het blijkt dus, dat ten opzichte van kleur gelijkwaardig zijn

een zwarte hen -j- een witte haan en een koekoekhen -j- een

zwarte haan. Mogen wij den zwarten haan in dezen met de zwarte

hen gelijk stellen, dan blijkt dat inde fokkerij een koekoekkleu-

rige hen, wat kleurbezit betreft, gelijkwaardig kan wezen met

een witten haan. Dit inzicht blijkt juist te zijn, als wij zien wat er

gebeurt, wanneer wij de eerst verschenen koekoekkleurige hen-

nen niet verwijderen uit de witte dieren, waarmee zij ontstonden.

Er zijn dan onder de witte hanen reeds eenige aanwezig, die in

wezen aan koekoekkleurige hennen gelijkwaardig zijn, waardoor

nu ook koekoekkleurige hanen inde eerstvolgende generatie te

voorschijn komen; uit deze paringen zal men nu verder zwarte

dieren zien ontstaan en ten slotte zal een generatie uit enkel

zwarte dieren bestaande zich gaan ontwikkelen, volkomen dus,

zooals de natuur het wil. Een zelfden terugkeer als van wit naar

zwart kan men zien plaats hebben van wit over geel en bruin

naar patrijskleur en van het wit naar zwart kan de terugkeer
niet alleen gaan langs den koekoekkleurigen weg, maar even-

eens via blauw en de Barnevelder, die men noch naar het zwart,

noch naar patrijskleur wil laten terugkeeren, is er een voorbeeld

van hoe eveneens verschillende veerteekeningen zich op den afge-

legden weg kunnen vertoonen. Legt men zich de vraag voor wat

er crebeuren zal, wanneer een aantal Barnevelders aan zichzelf

wordt overgelaten of wat hetzelfde is, wanneer men op deze

hoenders zijn teeltkeus beperkt tot eieren, dan zal men tot het

besluit komen, dat de Barnevelders, indien men hun thans ver-

langde kleur wil handhaven, als bedrijfshoenders zijn veroordeeld.

Het merkwaardige verschijnsel, dat de hennen eerder dan de

hanen de hersteleigenschappen vertoonen, heeft geleid tot dein

de praktijk gebrachte scheikuikenfokkerij en het verschijnsel be-

perkt zich niet tot kleur; wij zullen zien, dat hetzelfde het geval
is met kuif- en baardgroei en ook met kamvorming. Misschien is

het niet gewaagd te besluiten, dat alle verlieseigenschappen het

eerst en het meest plaats hebben bij het mannelijk geslacht en

dus het behoud zetelt aan den vrouwelijken kant.

Ter bevestiging van deze meening moge een geval dienen,
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waarin een sarcoom het ovarium geheel verwoestte: een nage-

noeg witte Wyandottehen hield op met het leggen van eieren;
zij ruide en kwam na de rui te voorschijn met een vergrooten
kam, sikkelvormige staartveeren en lichtbruine hals- en zadel-

sierveeren. Door de hanen werd het dier vervolgd, door de

hennen ontloopen.
Het optreden van secundaire mannelijke geslachtskenmerken,

bleek in dit geval veroorzaakt dooreen duidelijk aan te wijzen
verlies.

Men komt inde verzoeking ook het geslachtsonderscheid te

gaan zoeken ineen meer of minder van eigenschappen en het

is treffend de histologen onafhankelijk van makroscopisch biolo-

gisch werk te hooren verkondigen, dat het aantal kernstaafjes in

de voortplantingscellen van den mensch bedraagt 23 bij den

man en 24 bij de vrouw, waaruit men dan zou moeten besluiten,
dat een vrouw gelijk is aan een man, van wien elke eigenschap
met 1/23 zou moeten worden vermeerderd.

Gaan wij nu over tot de verschijnselen, welke de kamvormen

ons te zien geven, dan zal men bij de analyse er van denzelfden

gang van zaken kunnen waarnemen, als bij de ontleding der kleu-

ren, n.l. een natuurlijken dominanten toestand en een recessieven

kunstmatig veroorzaakten, waartusschen dan de verschillende
zich aan ons oog voordoende kamvormen zich bevinden.
Paren wij een Wyandotte met een Leghorn, dan blijkt de rozekam

dominant te zijn. Paren wij een Wyandotte met een Brahma,
dan blijkt diezelfde rozekam recessief. Ook hier dus weer, domi-

nant en recessief, begrippen van verhouding.
Paren wij een erwtekam met een staanden kam, dan blijkt de

eerste dominant over den laatste.

Fokken wij van de erwtekammen verder, die uit de kruising
van erwtekam met rozekam zijn ontstaan, dan zien wij hieruit

te voorschijn komen weer erwtekammen, rozekammen en ook een

enkelen staanden kam. Van de nu voor den dag komende roze-

kammen zien er enkele echter eenigszins anders uit dan de voor

de oorspronkelijke kruising gebruikte. Ze zijn zeer klein en plat
en sommige er van vertoonen overdwarsstrepen, zoodat zij aan

Maleierkammen doen denken en zoo komen wij er toe, den Ma-

leierkam den „Walnootkam” te beschouwen als den rozekam in

den meest oorspronkelijken vorm. In hoofdzaak dus

dominantie van erwtekam over rozekam,

„
van rozekam over enkelen kam,

„
van erwtekam over enkelen kam.
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Dat uit de kruising erwtekam met rozekam na eenige gene-

raties ook enkelkammen verschijnen, wijst ook hier weer op een

verlies tengevolge van kruising, evenals wij na kleurkruisingen
ten slotte wit zien ontstaan, welke kleur bij de oorspronkelijke

kruisingen niet was gebruikt. Het blijkt, dat dit verlies van

erwtekam tot enkelkam bereikt kan worden direct, maar ook

langs den weg van den rozekam en met deze opvatting zijn ook

al weer te verklaren alle overgangsvormen, die men, van erwte-

kam tot enkelkam afbrekend, ontmoet.

De overgang van erwtekam tot staanden kam geschiedt zoo,

dat het middenstuk zich verheft, terwijl men de zijstukken ziet

vervallen.

Behalve de drie genoemde kammen is er nog een en deze

domineert over alle andere. Het is de kam onzer kuif- en baard-

hoenders, die bestaat uit twee deelen: n.l. een dubbel achterstuk

en een enkelvoudig voorstuk, zich bevindend op den bovensnavel

en omgeven dooreen hoefijzervormige beenige verhevenheid.

In dezen kamvorm en den enkelkam hebben wij dus de beide uiter-

sten gevonden, waartusschen alle overige kamvormen moeten

kunnen worden gerangschikt.
Ook hier weer kunnen wij langs verschillende wegen geraken

van het eene uiteinde tot het andere en dus den Uilebaardkam

afbreken langs den weg der erwtekammen, langs den weg der

rozekammen en ook direct door den enkelkam zelve voor de

eerste kruising te gebruiken. Geven wij nu door langzaam af te

breken aan de overgangsvormen gelegenheid te ontstaan, dan

zien wijden oorspronkelijken drieledigen kam als volgt verdwijnen:
het enkelvoudige voorstuk verdwijnt van zijn oorspronkelijke
plaats en verplaatst zich hoe langer hoe meer naar achter tus-

schen de beide achterste zijstukken. Nog later verdwijnt dit

middenstuk geheel en hiermee gaat gepaard een verandering van

den hoogen snavel met wijde neusgaten, verbonden door het

hoefijzervormig beenig gedeelte, ineen snavel, zooals wij die bij
ongekuifde hoenders plegen waar te nemen.

Bij het verdwijnen van het middenstuk gaat zich het tweeledig
arhterstuk al meer en meer tot één geheel omvormen en zoo zien

wij dan ontstaan een vierkanten rozekam, zooals bij Negerhoen-
ders en ook bladerkammen, als bij Houdans en Redcaps. (Deze
overgangs-rozekammen en overgangs-enkelkammen kan men in

één stam te voorschijn brengen, door b.v. een Pelhaan te paren

met een Uilebaard; inde tweede generatie ziet men dan reeds de

verlangde overgangsvormen naast elkaar verschijnen.)
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Bij nadere beschouwing blijkt de vierkante rozekam te bestaan

uit drie deelen, n.l. het puntige middenstuk, omgeven door de

beide zijstukken. De middenpunt n.l. komt na doorfokken hoe lan-

ger hoe meer aan de achterzijde voor den dag en vormt later

de rozekampunt en door deze wordingsgeschiedenis kan men

zich verklaren de driepuntige rozekammen, het recht opstaan

van de kampunt bij Pellen, en zich ook een denkbeeld vormen

van het verband, dat er bestaan moet tusschen rozekam en enkel-

kam, want er komen rozekammen te voorschijn, die blijken te be-

staan uit drie naast elkaar staande van zijspranten voorziene

enkelkammen.

De bladerkam verder afbrekend, ontstaat de enkelkam, door-

dat het dubbelstuk van den bek af, tot een enkelstuk overgaat;

als laatste rest vaneen zich aldus omvormend dubbelstuk moet

men de zijspranten opvatten, die aan sommige enkelkammen zijn

waar te nemen.

Nu wij ons aldus van eiken kamvorm een genetische voorstelling
kunnen maken, zijn wij in staat ook eiken kamvorm desverlangd
te voorschijn te roepen, evenals wij na ons een inzicht in kleuren-

analyse te hebben verschaft, ons in staat achten elke verlangde
kleur te maken.

Nauw verband houdend met den kamvorm der kuifhoenders is

de kuif zelf. Ook deze moet opgevat worden als een drieledig

vormsel, een middenstuk en twee zijstukken. Deze drie deelen

kunnen zich tot één groot geheel gaan vereenigen en wij kunnen

öf het middenstuk, óf de beide zijstukken laten vervallen. Het

rechtopstaande middenstuk bestaat zoolang het middenstuk van

den kam aanwezig is. Valt het middenstuk van de kuif weg, dan

ontstaat een kuif eveneens slechts uit twee zijstukken bestaande

en die, hoezeer wij die ook door teeltkeus vergrooten, steeds een

onvolledigheid blijven moet en te herkennen is aan den naar

achter gerichten stand der kuifveeren. Tegelijk met de midden-

stukken van kam en kuif verdwijnen ook de verhevenheid op

den snavel, de wijde neusgaten en het hoefijzervormig beenig

gedeelte op den bovensnavel.

Correlatie dus tusschen kuif, kam en snavel, want schijnbaar
is de afwezigheid van kuif bij den Kraaikop en den Uilebaard,
bij wie het begin van kuif steeds te voorschijn komt, indien de

kam het drieledig karakter vertoont.

Minder samengesteld, maar toch van belang voor onze inzich-

ten zijn de hoendereigenschappen, die betrekking hebben op hoe-
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veelheid van bevedering en op het gewicht. De zware rassen

domineeren in hun vorm en gewicht over de lichtere. Aanwezig-

heid van kuif is dominant over de afwezigheid daarvan en het-

zelfde is het geval met den baard en met de pootbevedering. Ook

de roode ooren domineeren over de witte.

Hoe wijde kuiven, de baarden en de pootbevedering zullen

vergrooten of vervormen, hangt alweer van teeltkeus af, een

teeltkeus (en nu komt het merkwaardige) onder dieren, die voor

de genoemde eigenschappen homozygoot zijn. De eens plaats

gehad hebbende kruising heeft n.l. een variabiliteit veroorzaakt,

zoo groot, dat wij steeds teeltkeus kunnen blijven toepassen,

d. w. z. de gemiddelde der varianten telkens ineen bepaalde

richting steeds kunnen blijven verplaatsen, ook al is de variant

zelf voor de eigenschap in kwestie homozygoot. De grens van

onze teeltkeustoepassing ligt daar, waar het voortbestaan van

het individu er door in gevaar wordt gebracht.

Door kuifvergrooting kunnen wij een dier blind maken. Den

recessieven homozygoten enkelkam kunnen wij vergrooten tot het

dier dien niet meer dragen kan. Het legvermogen, waarvoor elk

hoen homozygoot moet zijn, kunnen wij dus ondanks deze homo-

zygotie eveneens tot voorwerp onzer teeltkeus maken, die ons

zoo lang zal zijn geoorloofd, als de noodige energie in het indi-

vidu zelf voorhanden is, en dan staan wij hiermee ineens voor het

raadsel, waarom in ons land de taak van nuthoen in het bij-

zonder is opgedragen aan den witten Leghorn, die, als overigens
bestaande uiteen verzameling van recessieve eigenschappen, wel

zoo ver van den oorspronkelijken, natuurlijken toestand is ver-

wijderd, als men zich maar van eenig huisdier denken kan.

Inden aanvang dezer voordracht hebben wij gewezen op de

nadeelen door ons aan onze huisdieren toegebracht, door hen

van hun natuurlijken toestand te verwijderen. De zoogenaamde

veredeling der witte Leghorns verklaart zoowel den grooten lof,

als de vele over dit hoen geuite klachten.

In het Harzgebergte vindt men een rund met lange horens,
met een over het geheele dier verspreide natuurlijke bruine kleur;

voor deze beide eigenschappen is het dier homozygoot. Het is in

staat een vette melk in voldoende hoeveelheid te leveren; het

dier is sterk, het mond- en klauwzeer wordt er zeldzaam bij

waargenomen.
Zulk een voorbeeld verdient navolging; teeltkeustoepassing

dus, hoe ongerijmd het ook moge schijnen, onder dieren met ho-



mozygote, zooveel mogelijk dominante eigenschappen, wat op

onze hoenders toegepast dus zeggen wil: terugkeer naar de

dominante eigenschappen onzer kuif- en baardhoenders van

Europeeschen oorsprong.

Afgezien echter van reeds direct practische belangen als de

hier genoemde, mogen wij met het oog op vraagstukken, die de

toekomst stellen zal, ons gelukkig achten door eigenschapsana-
lyse in staat te zijn, het hoendermateriaal te ontleden. Hierdoor

is het ons gegeven elke hoendereigenschap te voorschijn te roe-

pen, elk hoen te maken en te bestendigen, waardoor wij meenen

te kunnen voldoen aan hetgeen op hoendergebied redelijkerwijze
inde practijk mag worden verlangd.
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AFBEELDING No. 1,

De hier afgebeelde hen vertoont de genoemde kleurpatronen van den

zwarten huif af tot den gepelden staart.



AFBEELDING No. 2.

De voorste kampunt heeft zich naar achter verplaatst tusschen
de beide deelen van het achterste dubhelstuk.



AFBEELDING No. 3.

Vierkante rozekam. De middenpunt komt aan de achterzijde te voorschijn.
De 2 zijstukken blijken te bestaan uit enkelkammen, waarvan de hooge

punten en zijspranten mede den rozekam helpen vormen.



AFBEELDING No. 4.

De dubbelkam, bladerkam, gaat hier over ineen enkelkam, omdat van den bek

af de bladen zich tot één blad gaan vereenigen.
Het nog dubbele achterstuk met de middenpunt vertoont overeenkomst met het

achterste gedeelte van den kam op afbeelding 3.



AFBEELDING No. 5.

Kuif, voornamelijk het rechtopstaande middenstuk vertoonend ; ook de zijstukken

zijn zichtbaar. De hooge bovensnavel vertoont het beenig hoefijzervormig
vormsel dat de voorste kampunt omgeeft.



AFBEELDING No. 6.

Een kuif zonder middenstuk.

Snavel als vaneen ongekuifd hoen.

Bladerkam aanwezig.



AFBEELDING 7.

Het Harzer rund met lange horens en egaal-bruine kleur.
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De plaats der Genetische Vereeniging
inde Pluimveewereld.

DR. k. kuiper.

Er zijn een aantal vereenigingen, waarvan het nut door ieder

bevoegd beoordeelaar onmiddellijk en onvoorwaardelijk wordt

erkend, er zijn andere, tegenover wier bestaansrecht sommigen
sceptisch staan.

Tot deze laatste categorie behoort de Nederlandsche Genetische

Vereeniging. Men kan zich afvragen of het wenschelijk is het nut

of wel het recht van bestaan vaneen vereeniging op een congres
tot onderwerp van bespreking te maken. Doch men kan de zaak

ook algemeener stellen en vragen: heeft de erfelijkheidsleer zoo-

veel belang voor de pluimveeteelt, dat een speciale organisatie,
die zich de studie en toepassing daarvan ten doel stelt, niet slechts

reden van bestaan heeft, maar zelfs allen mogelijken steun ver-

dient ?

De vraag stellen is eigenlijk haar beantwoorden. Het erfelijk-
heidsonderzoek heeft inde 25 jaar, sedert de wederontdekking
van Mendels’ wetten, toch wel zooveel belangwekkends aan de

dierenfokkers en plantenkweekers geleerd, dat ieder, die op de

hoogte van zijn vak is, zal moeten erkennen, dat deze tak van

wetenschap geheel nieuwe prespectieven heeft geopend. Natuur-

lijk heeft deze wetenschap eerst de kinderjaren moeten doorma-

ken, en is ze nu eigenlijk pas inde Sturm und Drang-periode.
Inde eerste tien, vijftien jaren dezer eeuw scheen het wetmatige
inde vererving, door het Mendelisme verkondigd, zoozeer voor

generaliseering vatbaar, dat de propaganda voor Wetenschap-
pelijke Teelt een uiterst dankbare taak was. En al is door de

onderzoekingen der laatste tien jaren de overzichtelijkheid van

de erfelijkheidsleer zeer verminderd, het blijft nog altijd een zeer

belangrijke taak, den practischen fokker en kweeker van de

grondbeginselen er van op de hoogte te stellen.

Zuiver didactisch werk kan een Genetische Vereeniging zeer

goed verrichten, en zij is daartoe verplicht, aangezien de rijks-
consulenten inde verschillende onderdeden van land- en tuin-
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bouw te zeer met allerlei werk zijn overladen, om aan dit onder-

deel genoeg aandacht te kunnen schenken. De Nederlandsche Ge-

netische Vereeniging heeft dit steeds een belangrijk arbeidsveld

gevonden en inde bijna tien jaar van haar bestaan in allerlei

deelen des lands populaire en semi-wetenschappelijke voordrach-

ten doen houden. Uit den aard der zaak is het noodig, dat de

spreker zich goed op de hoogte stelt op welk terrein zijn gehoor
zich voornamelijk beweegt. Hij zal dan natuurlijk zijn voorbeel-

den en zijn demonstratie-materiaal zooveel mogelijk daarnaar

richten. Mijn ervaring is, dat op deze wijze veel tot beter begrip
van de waargenomen feiten bij de fokkers kan worden bijgedra-
gen, en ik heb dan ook met voldoening vernomen, dat ook de

voor twee jaar gevormde Pluimvee-afdeeling der N. G. V. zulke

voordrachten wil organiseeren. Ik zal op de vraag, hoe zulke

lezingen of cursussen zijn in te richten niet verder ingaan, maar

verwijs daarvoor naar een desbetreffend praeadvies uitgebracht
voor het 2e Intern. Pluimvee-Congres te Barcelona.

Zooals ik boven reeds zeide, verkeert de erfelijkheidsleer m.i.

inde Sturm und Drang periode. Dit brengt mede, dat feiten, die

voor tien jaar geleeraard werden, nu geheel worden ontkend of

anders verklaard. Hierin schuilt natuurlijk het gevaar, dat vele

practici, die meenden een soliden grondslag voor hun werk te

zullen vinden, zich van de genetica afkeeren. Het is ongetwijfeld
een verdienste der N. G. V., dat ze getracht heeft hare leden

zooveel mogelijk door voordrachten op hare vergaderingen en

door geschriften op de hoogte te houden van de vorderingen der

wetenschap.
Aan den anderen kant echter vraagt het direct belang van den

fokker meer in détails tredende voorlichting, als ’t ware voor-

schriften, welke opgevolgd, hem het gewenschte fokresultaat ge-

ven. En daar de wetenschap in het stadium waarin ze zich be-

vindt, vaak niet bij machte is deze zoo maarte verstrekken, zijn
de fokkers geneigd de erfelijkheidsleer te gaan beschouwen als

een theorie, en wetenschappelijke teelt als een term, waarin veel

geschermd, maar weinig bereikt kan worden.

Wanneer wede zaak nuchter beschouwen, dan zien we, dat

met het uitgroeien van de erfelijkheidsleer de taak der populari-
seering daarvan moeilijker is geworden. Dit neemt intusschen

niets weg van het enorme belang, dat de fokkerij bij deze- leer

heeft. De vraag is maar: hoe kan het contact tusschen wetenschap
en practijk bewaard blijven en verhoogd worden? Of beperkt tot
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de N. G. V., op welke wijze kan een vereeniging als deze nuttig

werk verrichten?

Dit vraagstuk is niet ineen vloek en een zucht op te lossen.

Er gaat inderdaad van de jonge afdeelingen der N. G. V. te

weinig leven uit en daaruit blijkt al dadelijk, dat de besturen

er van voor groote moeilijkheden staan.

In korte trekken zou ik willen uiteenzetten, hoe men zich de

werkzaamheid van de N. G. V. op pluimveegebied zou kunnen

denken, en zich die dan ook door vooraanstaande pluimvee-
mannen gedacht is, om daarna mij af te vragen, wat daarvan te

verwezenlijken zou zijn en hoe.

Allereerst dan zou de N. G. V. moeten ijveren voor een uit-

breiding van het pluimveeteelt-vakonderwijs. Er moesten veel

meer dan tot dusverre het geval is, cursussen gehouden worden,

om op te leiden tot bedrijfspluimveehouder, en bij dit onderwijs
zou de fokleer een hoofdschotel moeten vormen. Met voordacht

daal ik niet af in bijzonderheden over de wijze waarop de orga-

nisatie van dit onderwijs ware te scheppen. Maar ’t staat voor mij

vast, dat het mogelijk zou zijn onder de auspiciën van de G. V.

iets tot stand te brengen, dat niet heel veel behoefde te kosten.

Behalve met deze bevordering van het vakonderwijs behoort

men zich bezig te houden met het produceeren van goed gedocu-
menteerde artikelen inde vakpers. Deze is dunkt mij inde onder-

havige rubriek in ons land nog geenszins op de gewenschte

hoogte.
Ook zou zij de uitgave kunnen bevorderen van allerlei ge-

schriften op haar gebied, zooals zij thans al zelfstandig brochures

uitgeeft. Wanneer echter is er eens iemand, die b.v. een vereen-

voudigd „Punnett, Erfelijkheid bij Hoenders” uitgeeft ten gerieve
van den gewonen fokker? Deze voortreffelijke monografie schijnt

namelijk voor den doorsnee-pluimveefokker niet elementair ge-

noeg te zijn.
Den weg der demonstraties op tentoonstellingen is de N. G. V.

reeds opgegaan, en het ligt steilig in hare bedoeling dien te blij-
ven bewandelen. Er ligt hier mijns inziens een mooi arbeidsveld.

Demonstratie van scheikuikenfokkerij is b.v. een bescheiden, maar

aardig begin.
Ten slotte het experiment. Dit is en blijft een belangrijk punt.

Slechts nauwe samenwerking tusschen wetenschap en practijk
zal kunnen maken, dat in betrekkelijk kort tijdsverloop voldoende

gegevens verzameld kunnen worden met betrekking tot enkele
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vraagstukken, die voor de practijk van groot belang zijn, zooals

winterleg, tweede legfactor en scheikuikenfokkerij. Zonder deze

samenwerking zegt Prof. Punnett, zullen echter vele jaren moeten

verloopen, voor zelfs maar voor de gemakkelijker te onderzoeken

eigenschappen, die zichtbare verschillen in structuur of kleur ver-

oorzaken, van eenigermate volledige kennis kan worden gespro-
ken. En iets verder in zijn reeds meermalen aangehaald boek:

Velen van hen, die nu kippen houden, kunnen belangrijke hulp
verleenen bij het langzamerhand opbouwen der volledige kennis,
die wij eens hopen te bereiken.

Dit is stellig de juiste kenschetsing van wat de wetenschap en

de practijk voor elkaar kunnen wezen. Zij kunnen elkaar inde

Genetische Vereeniging de hand reiken.

En waarom gebeurt er van dit alles zoo weinig? Omdat het

zeer veel werk vraagt. Waar werk van beteekenis verricht moet

worden, moet men over werkkrachten kunnen beschikken. Om

werkkrachten te kunnen hebben moet men over de noodige geld-
middelen beschikken. Men moet een consulent of zoo kunnen

aanstellen. Zoo iets kan niet gebeuren dooreen vereeniging met

eenige honderden leden. Maarde practische fokkers moeten zoo-

veel begrip krijgen van het belang, dat er voor hen is gelegen in

practisch-wetenschappelijk erfelijkheids-onderzoek, dat de econo-

nische organisaties den drang gaan voelen, hier het hare toe bij
te dragen.

Bijna alle goede dingen inde land- en tuinbouworganisaties
zijn tot stand gekomen door de belanghebbenden er ongemerkt
aan te laten bijdragen, n.l. door inhouden vaneen zeer klein be-

drag op de afrekening hunner coöperatief verkochte producten.
Zou het niet mogelijk zijn, dat de verkoopsorganisaties, b.v. van

eieren, ook eens op deze wijze het erfelijkheidsonderzoek hielpen
steunen? Wanneer een coöperatieve eierveiling 1/10 cent van ieder
ei daarvoor inhield, dat zou zijn een dubbeltje per 100 geveilde
eieren dan zou men al meer dan genoeg geld krijgen, ten

minste voor ’t oogenblik. Waarom zou dat niet kunnen?
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Kalkoenenfeelf in Nederland.
Dr. g. van rij.

Hoewel dit praeadvies onder de wetenschappelijke afdeeling
gebracht is, zal de lezer wel aan den schrijver het genoegen doen,
het naar de practische afdeeling te verplaatsen.

Bij de leiding, gedurende de laatste drie seizoenen aan het

fokken van kalkoenen gegeven inde buurt van Amersfoort, zijn
vooropgesteld de volgende vragen :

Is onze bodem geschikt?
Is ons klimaat geschikt ?

Houden wede dieren vrij van ziekten ?

Een ontkennend antwoord op een of meer dezer vragen zou

de teelt reeds wisselvallig maken, zoodat zij daarom maar liever

op den achtergrond gehouden moest worden, als niet rendabel

voor de omgeving van Amersfoort, misschien niet voor ons land.

Uit eigen ervaring van meer dan dertig jaren stonden vooraf

bevestigende antwoorden op de vragen voor mij zelven reeds vast.

De practijk zou evenwel algemeen antwoord moeten geven.
Haar antwoorden, die nog als voorloopig dienen beschouwd,

luiden bevestigend.
Geschikt gebleken is de bodem van Amersfoort en omgeving,

waartoe gerekend kunnen worden de droge gronden van het Gooi

en van de Veluwe.
Reeds tal van jaren werden dan ook onder Hoevelaken, dicht

bij Amersfoort, hier en daar kalkoenen gefokt.
Ook de andere hooge gronden van ons land, zoowel de duin-

streek - op enkele plaatsen reeds met tamelijk veel kalkoenen
als het Oosten en Zuiden, zullen niet ongeschikt zijn, waar be-
kend is, dat ze inde veel lager gelegen Over-Betuwe tot voor een

twintigtal jaren in vrij groot aantal opgroeiden.
Onze bodem eigent zich misschien beter voor den fok dezer

vogels, dan het hartje van Frankrijk met zijn vele plassen en zijn
gebrekkige afwatering.

Tegen ons klimaat blijken de kalkoenen goed bestand. Felle

vorst en harden wind, barre buien van sneeuw en regen verdra-

gen ze, buiten slapend, met gemak. Al staat een meer beschutte,
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reine slaapplaats ten dienste, niet zelden verkiezen ze de buiten-

lucht.

Geen wonder is het trouwens, dat deze dieren gehard zijn tegen

onze winters. In ’t land van hun herkomst en waar ze nog in

’t wild leven, al is het weinig talrijk, zijnde winters ver van zacht.

In dit opzicht passen de kalkoenen, evenals de eenden, hier beter

dan de kippen, alle uit landen afkomstig zonder winters.

Ook voor jonge kalkoenen valt ons klimaat mee. Beter hebben

deze het inde landen, waar de zomer vroeger komt. Warmte

kunnen ze ook in ons land bij doelmatige huisvesting gemakkelijk
in voldoende mate krijgen. Veel meer hebben ze zonnelicht, dan

zonnewarmte noodig. De laatste ontloopen ze al gauw. Misschien

kunnen onze langere zomerdagen het te kort van den later ko-

menden zomer eenigszins aanvullen.

Niet aan meer ziekten dan de kippen staan de kalkoenen bloot.

Integendeel van allerlei kwalen, tengevolge van hoog opgevoerde
productie, blijven ze verschoond.

Regel is productie beneden de dertig eieren, hooge uitzondering
die van honderd en meer eieren. Hennen, die ’t zoover brengen -

de laatste eieren hebben alle bruine vlekken verloren ■— lijken
gedegenereerd. Steeds zijn ze de kleinste van den toom.

De geringe productie brengt misschien wel mee, dat de leg-

organen gezond blijven; geen windeieren, geen abnormaal kleine

eieren komen voor, bij hooge uitzondering een misvormd ei - en

dan nog steeds vaneen onbeteekenende misvorming zelden een

dubbele dooier.

Door het zoeken vaneen luchtiger slaapplaats dan de kippen,
blijven ze ook gespaard voor kwalen, die te wijten zijn aan be-

dompte en verontreinigde hokken, vol ongedierte.
In mindere mate cultuurdieren dan de kippen, hebben ze in

mindere mate last van de cultuur.

Wisselvallig behoeft de teelt niet te zijn, al wordt ze voor de

jonge dieren algemeen nog zoo genoemd. De mogelijkheid van

ruim 300 kalkoenen op één landgoed zou dan heel moeilijk te be-

reiken zijn. Niet algemeen bekend zal het zijn, dat er reeds zulk

een „Kalkoenenpark” in ons land te vinden is. n.l. op ’t Landgoed
„Deelerwoud”.

Het gaat er op lijken, dat er ook in ons land met het fokken

succes mogelijk is.
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Succes zal niet uitblijven, als jonge kalkoenen, uit eieren van

overjarige gezonde dieren gebroed, de gewone verzorging van

kippenkuikens krijgen en een voer wordt toegediend, rijk aan

dierlijk eiwit en rijk aan vitaminen.

De snelle toename van het lichaamsgewicht van 80 gram tot

12 en meer pond in 5 maanden stelt blijkbaar deze eischen.

Zulk voer is reeds lang algemeen gegeven inden vorm van

eieren, gekookt of ongekookt. Enkelen, in Friesland en in Gelder-

land, dienden het toe inden vorm van gestremde volle melk,

afzonderlijk of door meelvoer gemengd. Hier en daar werd zulks

in ons land zelfs als een geheimmiddel aangewend, ook voor

fazanten. Ook inde Fransche en Engelsche literatuur wordt ge-

stremde melk genoemd.
Mierenpoppen werden aanbevolen; bovenal echter veel groen.

In ons land deden steeds de bladeren van de brandnetel opgeld,
in ’t buitenland die van de paardebloem, de klaver, de spinazie.

Met dergelijk voer, niet 3 a 4 weken toegediend, maar minstens

3 a 4 maanden, had men vrij geregeld succes.

Onderzoek van de laatste 10 jaren heeft beter inzicht gegeven,

zoo wil het mij voorkomen, waarom dit voedsel tot succes voeren

kon. Niet zoozeer het eiwit en het groen, maarde daarin voor-

komende vitaminen hebben het grootste aandeel gehad.
Toen Dr. B. J. C. te Hennepe inden vorigen winter zoo krachtig

de propaganda begon om ’t gewone pluimveevoer rijker aan

vitaminen te maken door toevoeging van levertraan en gist, leek

het me toe, dat vooral jonge kalkoenen daarop gunstig zouden

kunnen reageeren. Het voer, dat in vroeger jaren succes zoo goed
als verzekerde, gaf een duidelijke aanwijzing in deze richting.

Bovendien werd het nu mogelijk om het voer toe te dienen op

meer hygiënische manier, gemakkelijker en goedkooper, n.l. droog,
en dat ging vroeger niet met gestremde melk. De kans op gunstig
resultaat leek me daardoor grooter.

Inderdaad groeiden 10 jonge kalkoenen uit eieren van eersten

leg van verwante dieren met regelmatige gewichtstoename onge-

stoord, zonder groen gezien te hebben. Naar een anderen eigenaar
overgegaan ik kon de dieren zelf moeilijk langer houden

waren nog slechts 4 dezer dieren gezond op den leeftijd van 7

maanden. Zoo goed als zeker is eenige malen plotselinge ver-

andering van voer de oorzaak geweest van het slechte verdere

verloop.
Beter maakten het hier inde buurt 38 stuks, uit eieren van
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andere verongelukten en 32 den leeftijd van 7 en 8 maanden ge-

zond en wel bereikten.

Droog meelvoer, waaraan gist en levertraan was toegevoegd
met volop groen, was het grootste deel van hun rantsoen ge-

weest. Met graan begonnen deze dieren pas na 3,4, 5 weken.

Elders werden er van 63 stuks 61 groot. Van deze was het

eenige rantsoen meelvoer, waaraan gist en levertraan was toe-

gevoegd, droog gevoerd. Als drinken stond nooit anders gereed
dan water met kaliumpermanganaat.

Vast komt wel te staan, dat de teelt enkel vlot gelukt ■— daar,
waar de dieren volop ruimte gegeven kan worden: op het land-

goed en op de groote boerderij met weiland en bouwland.

Op beperkt terrein, al is het nog niet bepaald kleinte noemen,

staan vooral voor de jonge dieren de kansen niet gunstig en ook

komen er de volwassen dieren niet tot hun recht.

Het kwam toch voor, dat op een te klein terrein van de eieren

van vier hennen bij één haan 90 % onbevrucht was. In dergelijke
omstandigheden kwam het voor, dat twee hennen bij één haan,

die om zijn ondeugden vaak opgesloten moest worden, zestig
eieren gaven, alle onbevrucht.

Op groote terreinen gehouden, stijgt het percentage van be-

vruchting wel tot 95 %.

Lijkt het er alleszins op, dat de teelt op grooter schaal in ons

land mogelijk zal zijn, dan wordt vanzelf de tweede veel moeilij-
ker te beantwoorden vraag gesteld: zal er tegen loonende prijzen
afzetgebied te vinden zijn? Met het zoeken naar het antwoord

zal zeker wel gezien worden, welk ras voor ons land ’t meest in

aanmerking komt.

Bekend is het, dat Londen aan dein lerland opgegroeide de

voorkeur geeft, daarna aan dein Frankrijk gefokte.
Onbeantwoord is nog de vraag: of onze akkers en weiden een

product zullen kunnen leveren, dat naast dat van elders zal

kunnen staan.

Amersfoort, November 1924.
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Tuberculose bij vogels en konijnen,
door Prof. Dr. D. A. DE JONG te Leiden.

1. Tuberculose bij vogels.
Onder verwijzing naar het door mij voor het internationaal

congres te ’s-Gravenhage in 1921 uitgebracht rapport*), wensch

ik de aandacht er op te vestigen, dat in Nederland thans meer

dan voldoende bekend is, dat tuberculose bij huisvogels, vooral

ook hoenderachtige vogels, zoodanig kan voorkomen, dat de

ziekte als een ramp is te beschouwen voor de fokkerij, respec-

tievelijk de collectie, waarin zij optreedt.
Tuberculose komt dus voor bij kippen, duiven, kalkoenen, pau-

wen, papegaaien, zangvogels, doch ook bij watervogels, als

eenden, ganzen en zwanen, en bij al deze dieren is zij ook in ons

land aan te treffen.

Wanneer echter in het bijzonder wordt gelet op de economische

r.adeelen, die door de ziekte kunnen dreigen, dan is het vooral de

tuberculose onder de hoenders, die de aandacht vraagt. In

hoenderfokkerijen kan zij zoodanig als chronische enzoötie op-

treden, dat het voortbestaan der fokkerij in ernstig gevaar kan

komen. Hetzelfde geldt, doch zeldzamer, voor fokkerijen van

kalkoenen, en zelfs voor pauwen- en fazantenkweekerijen. Een

dergelijk chronisch enzoötisch karakter komt minder voor in dui-

venfokkerijen, doch ook daar is er aan te denken, en hetzelfde

geldt voor eenden- en ganzenkweekerijen.
Doch het is vooral de tuberculose der hoenders, die de aan-

dacht trekt.
Eender eerste vragen, die zich voordoet, is deze, hoe worden

de dieren, en dus met name de hoenders, besmet?
Ter beantwoording daarvan dient iets gezegd te worden van

den tuberkelbacillus, die de gewone oorzaak van de vogeltuber-
culose is, en die daarom inden regel als vogeltuberkelbacillus
wordt aangeduid. Hierin ligt dus reeds opgesloten, dat die tuber-

kelbacillus als regel eigenschappen zal vertoonen, die in ver-

schillend opzicht afwijken van de eigenschappen van den tuber-

kelbacillus, die de oorzaak der tuberculose is bij de zoogdieren, dus

bij mensch, rund, varken, en andere zoogdieren.

*) D. A. de Jong. Tuberculose aviaire. Travaux du premier congres mondia! d’avicullure
a La Haye, 1921, Tomé 1, p. 260.



40

De tuberkelbacillus der vogels bezit meestal andere cultuur-

eigenschappen en ook andere pathogene eigenschappen dan de

tuberkelbacillus der zoogdieren, en terwijl hoenders met derge-

lijke culturen gemakkelijk zijn te infecteeren, en dan het gewone

beeld der vogeltuberculose vertoonen, gaat dit minder gemak-
kelijk met Guineesche biggetjes en konijnen, die door de zoog-

diertuberkelbacillen zoo gemakkelijk zijn te besmetten. Hieruit

volgt dus reeds dadelijk, dat de vogels inden regel worden besmet,

omdat de vogeltuberkelbacillen op een of andere wijze inde fokke-

rijen zijn binnengedrongen. Echter, men heeft het onderscheid

tusschen zoogdieren- en vogeltuberkelbacillen niet op te vatten

zoodanig, dat er altijd constante en kenmerkende verschillen be-

staan. De eene vorm kan meer of minder plotseling inden

anderen overgaan, zoodanig zelfs, dat er overgangsvormen zijn
waar te nemen. Dit is uiteen praktisch oogpunt van veel belang.
Want, terwijl men dus als regel zal hebben te verwachten, dat de

tuberculose ineen hoenderfokkerij wordt binnengevoerd door

tuberkelbacillen van vogels afkomstig, op welke wijze dan ook.

is het niet buitengesloten, dat ook de infectie af en toe wordt ver-

oorzaakt door tuberkelbacillen van zoogdieren afkomstig, b.v. die

van het rund of wel van den mensch. Indien vogels inde ge-

legenheid zijn tuberculeuze producten van menschen of runderen

op te nemen, bij herhaling op te nemen, is het niet onmogelijk, dat

op deze wijze de infectie bij de vogels optreedt, zooals proef-
ondervindelijk onderzoek en ervaring hebben geleerd.

Hierin ligt dus opgesloten de vingerwijzing om te trachten, de

fokkerijen te behoeden voor de infectie met tuberculose, door het

invoeren van verdacht vogelmateriaal tegen te gaan, doch men

moet ook niet uit het oog verliezen de mogelijkheid, dat de smet-

stof afkomstig kan zijn van den mensch of van andere dieren

dan vogels.
De quaestie geeft aanleiding tot het beschouwen van nog een

andere mogelijkheid. Inderdaad is de vogeltuberkelbacillus, zelfs

in zijn meest typische eigenschappen, niet beperkt tot het vogel-
lichaam. Men heeft tuberkelbacillen met de eigenschappen, die

vogeltuberkelbacillen inden regel vertoonen, ook gekweekt uit het

lichaam van tuberculeuze menschen, runderen, varkens, konijnen
en nog andere zoogdieren. Daaruit blijkt al weder de mogelijk-
heid der wederzijdsche besmetting van vogels, mensch en andere

dieren, maar bovendien, dat de vogeltuberculose dus niet alleen

is een ziekte, die een economisch nadeel kan opleveren voor de
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houders en fokkers van hoenders en andere vogels, doch dat de

vogeltuberculose ook een gevaar kan opleveren voor de gezond-
heid van den mensch, waartegen maatregelen gewenscht zijn.

Behalve de infectie-wijzen en -mogelijkheden, die uit het voor-

gaande zijn af te leiden, heeft echter inden regel de infectie van

een fokkerij met vogeltuberculose plaats, door het invoeren van

een of meer zieke dieren. Vogeltuberculose bij hoenders en andere

vogels, ik wees er in het vroeger genoemde rapport op, is inden

regel een voedings-infectie, terwijl vooral ook de digestie-organen,
met name ook darm en lever worden aangetast.

De zieke dieren worden dus spoedig smetstof-verspreiders zoo-

danig, dat het gevaar voor verspreiding der ziekte door be-

smetting van het voor de dieren bestemde voedsel zeer groot is.

In overeenstemming met dit alles is, dat het zeer gemakkelijk ge-
lukt gezonde hoenders kunstmatig te besmetten door voedering
met zieke organen van tuberculeuze hoenders, of wel met zuivere

culturen van vogeltuberkelbacillen.
Evenwel ook kan, al is het dan meer zeldzaam, het importeeren

vaneen infectie ineen fokkerij het gevolg zijn van geïnfecteerde
broedeieren, waarvan dan de infectie heeft plaats gevonden,
vóórdat de schaalvorming begon.

De ervaring heeft in talrijke gevallen, ook in ons land, geleerd,
dat de tuberculose onder de vogels vaneen fokkerij enorme ver-

liezen kan veroorzaken, terwijl het geheele beslag met uitsterven

wordt bedreigd, en waarbij dan de meest opvallende verschijn-
selen zijn vermagering en afwisselende diarrhee. Wordt op een

of andere wijze, b.v. door het onderzoek vaneen gestorven of

opzettelijk gedood dier, vastgesteld, dat tuberculose in het spel
is, dan is inden regel reeds een groot aantal dieren van den

koppel aangetast. Daar de gewone klinische verschijnselen der

ziekte zoo onzeker zijn, is het gewenscht in die gevallen, waarin

de houder het voor zijn bezit wenschelijk vindt meer dan gewone

maatregelen te treffen, te trachten een regelmatige controle in te

voeren van de fokkerij zelf en van de dieren, die eventueel nieuw

worden aangekocht, waarbij de dierenarts gebruik zal kunnen

maken van intra-cutane tuberculine-reacties, welke tuberculine
dan liefst bereid moet zijn uit culturen van vogeltuberkelbacillen.
Dit alles kan tot vroegtijdige onderkenning van de ziekte inden

koppel leiden, vooral ook indien het tot gewoonte wordt gemaakt,
elk gestorven of ziek dier veeartsenijkundig te laten onderzoeken.
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Echter, is de ziekte eenmaal in het beslag, dan is het moeilijk ze

verder te beperken, moeten dikwijls alle dieren worden gedood,
en moet men een nieuw bedrijf beginnen. De bestrijding is ,in-
dien de ziekte haar intrede heeft gedaan, buitengewoon moeilijk!

Raadzaam is het daarom aandacht te besteden aan de prophy-
laxis. Heeft men een gezonden hoenderkoppel, wat met het oog

op tuberculose, nog nader is te bevestigen door tuberculinatie,

dan moet men er vóór alles op bedacht zijn, de besmetting buiten

de fokkerij te houden.

Nieuw aangekochte dieren moeten worden getuberculineerd, en

tot na afloop daarvan geïsoleerd.
Eieren van verdachte afkomst mogen niet als broedeieren wor-

den gebezigd.
Heeft men de ziekte in het beslag, en is zij, blijkens het onder-

zoek door tuberculine nog niet te uitgebreid, dan dienen de nog

gezonde dieren apart te worden gezet, en de zieke dieren liefst

onmiddellijk geslacht. Bijzondere maatregelen ten opzichte van de

nog gezonde dieren zijn noodig om te voorkomen, dat zij toch nog

besmet voedsel opnemen.
Uiteen en ander blijkt, dat ten opzichte van de tuberculose

vooral prophylactische maatregelen, met name in verband met

den aanvoer van nieuwe dieren moeten worden genomen. Deze

schijnen op zich zelf buitengewoon moeilijk, doch men vergete

niet, dat zij tevens ook dienstig kunnen zijn aan het voorkomen

van andere ziekten.

Waar de gezondheid van den mensch door tuberculose der

vogels kan worden bedreigd, eischt de hygiëne van den mensch,

dat tegen dit gevaar wordt opgetreden. De vogels, bestemd voor

voedsel van den mensch, dienen te worden onderzocht op tuber-

culose, alvorens ze in dat opzicht toe te laten.

Dat lijkt een eenigszins lastige maatregel, doch hij is moge-

lijk, en zou niet alleen de gezondheid van den mensch ten goede

komen, doch zeker ook ten opzichte van de vogels zelf van hy-

giënisch belang zijn.
Een dergelijk onderzoek toch zou bijdragen tot de statistiek

der vogeltuberculose verschaffen, en een nader inzicht kunnen

geven inde verspreiding der tuberculose onder de hoenders en

andere vogels in verschillende deelen van ons land. Ongetwijfeld

ligt het nemen van dergelijke maatregelen op den weg van de

overheid.

Per slot van rekening is het vraagstuk van de bestrijding van
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de vogeltuberculose niet minder moeilijk dan dat ten opzichte
van tuberculose van den mensch en van het rund. Doch daar de

ziekte hygiënisch en economisch nadeel veroorzaakt, dient het

vraagstuk niet ter zijde te worden gelaten, en dienen vooral ook

de eigenaars, de belanghebbenden, er aandacht aan te schenken,
en niet minder dan aan andere vogel-infectieziekten. Zij dienen

daarbij ook gebruik te maken van veterinair onderzoek en veteri-

nair toezicht. Als opsporingsmaatregel van al dergelijke ziekten

moet vooral ook worden gedacht aan het onderzoek van eventueel

wegens ziekte gestorven of gedoode dieren. Er is voor dat onder-
zoek thans in ons land gelegenheid genoeg, en zelfs andere dan de

bekende laboratoria willen er zich mede belasten. Men make

daarvan gebruik!

11. Tuberculose bij het konijn.
Veel te dikwijls wordt vergeten, dat reeds Robert Koch bij de

publicatie van zijn fundamenteele onderzoekingen (1882—1884)
er op heeft gewezen, dat konijnen spontaan aan tuberculose kun-

nen lijden, en derhalve door den tuberkelbacillus kunnen worden

geïnfecteerd. leder, wiens onderzoek zich op dat gebied beweegt,
moet wel nu en dan gevallen van tuberculose bij het konijn heb-
ben waargenomen, zelfs zoodanig, dat het niet bij één geval in

een bepaalde fokkerij bleef. En zoo komt dus tuberculose ook bij
het konijn in ons land voor en kan een gevaar vormen voor de

“fokkerij, vooral van veel waarde hebbende dieren.

Ook de buitenlandsche literatuur is in dat opzicht overtuigend,
zoo b.v. de mededeelingen van Rothe 1) en Coulaud 2.)

Een andere vraag is, door welke tuberkelbacillen het konijn in

den regel wordt besmet, die van den mensch, van het rund, of

van vogels afkomstig? In dit opzicht is het niet geraden de een-

zijdigheid van Rothe te volgen, die vooral den bacillus van het

rund afkomstig, meent te moeten beschuldigen, doch vast te hou-

den aan de feiten, dat het konijn vatbaar is voor infectie met

tuberkelbacillen van mensch, rund of vogel afkomstig.
Wat de praktische zijde van het vraagstuk betreft zij opge-

merkt, dat tuberculose dus spontaan in konijnenfokkerijen of

-houderijen kan voorkomen, echter toch in het algemeen geno-

!) Rofhe. Sfudien über spontane Kaninchentuberkulose. Veröffentlichungen der Robert Koch-

Stiftung, Heft 4, 1913.

2 ) Coulaud. La tuberculose par contamination naturelle chez le lapin. Annales de I’lnstitut Pasteur,
juillet. No. 7, 1924.



men tot de zeldzaamheden behoort, en dus in dit opzicht veel

minder praktisch belang heeft dan de tuberculose der vogels.
Belangrijk is, evenals bij de vogels, de wijze, waarop de in-

fectie tot stand komt. Hier treden twee infectie-wegen op den

voorgrond, zooals b.v. ook bij den mensch en het rund, n.l. de

besmetting langs de ademhalings- en die langs de spijsverterings-
organen.

Wat den oorzakelijken bacil betreft, behoort die van vogels af-

komstig, tot de uitzonderingen.
De ziekte komt als regel onder de aandacht door het onder-

zoek vaneen gestorven dier, is dus meestal een toevallige vondst.

Betreft het dan echter een konijnenfokkerij of -houderij van

waarde, dan is de geheele koppel verdacht te beschouwen, en is

een nader onderzoek gewenscht, waarbij vooral aan vermagering
of een te gering lichaamsgewicht van de dieren aandacht is te

schenken. Ook hier kan onderzoek met tuberculine een nader in-

zicht inden toestand geven, en wel door intracutane of subcutane

injectie met oude tuberculine van Koch, doch het schijnt, dat

dieren reeds eenigen tijd aangetast kunnen zijn, voordat de re-

actie duidelijk wordt. Men dient daarom de reactie na 3 of 4

weken te herhalen, terwijl de intracutane-reactie niet minder ge-

voelig is dan de subcutane, omdat de temperatuur bij konijnen
dikwijls schommelingen kan vertoonen.

Door isoleering der gezonde dieren en slachten van de ver-

dachte, is de enzoötie dan te stuiten, zoodat deze gevallen min-

der ernstig zijn dan bij vogels, waar de uitbreiding door de in-

testinale infectie soms zeer snel geschiedt. Ook hier geldt, even-

als in hoenderfokkerijen, dat het raadzaam is gestorven dieren

behoorlijk te doen onderzoeken, en zieke dieren eventueel ten be-

hoeve van onderzoek, te dooden.

Het houden van konijnenfokkerijen inde nabijheid van of in

geïnfecteerde rundvee-stallen is gevaarlijk, en ook verzorging der

dieren door personen, welke open tuberculose hebben. Hetzelfde

geldt voor het verblijf inde nabijheid van besmette hoenderstallen

of -fokkerijen.
Met het oog op de gezondheid van den mensch, ware het

mede gewenscht slachtkonijnen aan keuring te onderwerpen,
waardoor eventueele gevallen van tuberculose bekend zouden

worden.

Leiden, November 1924.
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Onderzoek van pluimveeziekten in Nederland,

door PROF. Dr. L. DE BLIECK.

Het wetenschappelijk onderzoek van pluimveeziekten dateert,

niet alleen in Nederland, maar over de geheele wereld, van de

laatste tientallen van jaren. Ik wil daarmee niet zeggen, dat niet

reeds lang vóór dien verschillende ziekten bij het pluimvee, in het

bijzonder wat hare verschijnselen betreft, bekend waren, doch

vaneen systematisch onderzoek naar de oorzaak, pathogenese,
pathologische veranderingen, therapie en bestrijding der ziekten,

is vóór het einde der 19e eeuw zeker geen sprake.
De vogelcholera, eender oudst bekende ziekten, is tegen het

einde der 18e eeuw door dierenartsen beschreven, in 1851—1858

is de besmettelijkheid experimenteel vastgesteld; doch zooals met

zoovele ziekten het geval was, het ontdekken van de oorzaak

wachtte op de onderzoekingen van Pasteur, den grondlegger van

de bacteriologie en van de leer der kleinste levende ziekte-

oorzaken. Het was PASTEUR zelf, die in 1880 den vogelcholera-
bacil ontdekte en met het hem eigen juiste inzicht van de be-

teekenis dezer ontdekking voor de practijk, een methode ter be-

strijding door immunisatie uitwerkte.

Vogelpest werd in 1878 door PERRONCITO voor het eerst be-

schreven en in 1880 als afzonderlijke ziekte erkend. In 1901 werd

de oorzaak gevonden door Centanni en Savonuzzi.

Diphtherie- en pokkenonderzoek dateert van 1878—1884. De

oorzaak werd pas in 1902 gedeeltelijk opgehelderd, alhoewel om-

trent de diphtherie toch nog duistere punten bestaan.

Ik zou zoo kunnen voortgaan om te bewijzen, dat eerst met de

ontdekking der kleinste levende ziekteoorzaken na 1880 onze

kennis der pluimveeziekten door systematisch onderzoek tot ont-

wikkeling is gekomen en geleid heeft tot practische bestrijdings-
methoden. Dit dient echter niet zoo te worden opgevat, alsof

zonder kennis van de oorzaak een wetenschappelijke bestrijding
niet mogelijk zou zijn. Immers lang voordat als de oorzaak der

pokken bij mensch en dier een filtreerbare smetstof was aange-

toond, had Jenner zijn bestrijding door inenting ontdekt, welke



nu nog, zoo goed als ongewijzigd, wordt toegepast. Met de ont-

wikkeling der bacteriologie, parasitologie en immuniteitsleer is
het onderzoek van heerschende ziekten hand in hand gegaan.

Voordien waren vele ziekten, wat haar verschijnselen en zieke-
lijke veranderingen in het lichaam betreft, reeds goed onder-
zocht, doch de rationeele bestrijding vindt grootendeels haar
oorsprong in bovengenoemde grondleggende wetenschappen.

Dat toch aan de pluimveeziekten niet inde eerste plaats de

onderzoekers hunne aandacht hebben gewijd, spreekt wel van-

zelf, daar de mensch en de andere huisdieren van grooter belang
werden geacht. Met de ontwikkeling der pluimveeteelt, is ook het
oeconomisch nut van het onderzoek der heerschende ziekten van

deze huisdieren meer op den voorgrond getreden.
Naast de ziekten, die gewoonlijk een groot aantal dieren aan-

tasten, de z.g. heerschende ziekten, komen z.g. sporadische ziek-
ten voor, welke in het algemeen oeconomisch veel minder belang
hebben, al kan de wetenschappelijke waarde van het onderzoek
dezer ziekte niet worden ontkend en moet de beteekenis, die de
kennis van deze ziekten voor een enkel waardevol fokdier heeft,
in aanmerking worden genomen.

Het onderzoek van pluimveeziekten is in Amerika wel het verst

ontwikkeld.
Aan de verschillende „Agricultural experiment stations” zijn

afdeelingen voor pluimveeonderzoek verbonden. Zeer bekend zijn
in dit opzicht de Universiteit te Berkeley (Californië), het Caro-
lina experiment Station te Raleigh e.a.

In het rapport van het le Internationale pluimveecongres te

Scheveningen, geeft Beach een uitvoerig overzicht van hetgeen
op het gebied van pluimveeziekten-onderzoek en bestrijding in
de Vereenigde Staten is gedaan. Het meest trekken o. a. de aan-

dacht de Amerikaansche onderzoekingen over vogelpokken en

diphtherie, over Bac. pulloruminfectie der kuikens, vogelcholera
immunisatie, blackhead van kalkoenen, botulismus bij kippen
(limberneck).

Men mag echter niet uit het oog verliezen, dat reeds voor het
onderzoek van verschillende ziekten de grondslagen door Euro-
peesche onderzoekers waren gelegd.

Ik herinner aan de Kleinsche ziekte, welke in Engeland het
eerst werd geconstateerd en aetiologisch opgehelderd door Klein.
Verder aan de vogelcholera, coccidiosis, tuberculosis e.a.

Wat echter in het Amerikaansche onderzoek zoozeer is te bë-
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wonderen, is het op uitgebreide schaal, ruim opg«aette exper,-

menteeren in zake pluimveeziekten in speciaal daarvoor ingeri

heeft men sedert korten tijd deze werkwijze ge-

volgd, waarop ik nader terugkom.
.

Met dit al wil ik niet te kort doen aan hen die mettege

staande zij over veel minder hulpmiddelen beschikken, toch

hebben bijgedragen tot de kennis der pluimveeziekten Uit üe

verschillende Europeesche landen vindt men inde literatuur een

groot aantal onderzoekingen over deze materie en zeer funda-

menteele zaken behooren daartoe.
,

Aan de verschillende Veeartsenijkundige scholen en “°oge-

scholen worden pluimveeziekten onderwezen en onderzocht, doch

jarenlang zijn deze onderwerpen op den achtergrond gedrongen

door ziekten van oeconomisch belangrijker huisdieren.

In Nederland is dit precies zoo gegaan.

Tot voor enkele jaren bepaalde zich de praktijk der dieren-

artsen tot de grootere huisdieren; ook aan de voormalige vee-

artsenijschool werd sporadisch pluimvee ter behandeling of onder-

zoek aangeboden; en dan betrof het nog meestal enkele dieren

uit de stad Utrecht en omgeving. De pluimveefokkeri] stond dan

ook nog op lagen trap; wel hadden de veehouders dikwijls reeds

groote koppels pluimvee, waaronder ook meermalen groote

sterfte optrad, doch diergeneeskundige hulp werd niet gevraagd,

deels omdat het object te geringe waarde had, deels omdat men

meende dat de dierenarts de pluimveeziekten niet tot zijn werk-

gebied rekende.
..

. ,
Toegegeven moet worden, dat er dierenartsen zijn, die zich tot

de behandeling van grootere huisdieren beperken uit den aard

van de praktijk, welke zich in hunne omgeving heeft gevormd en

daardoor ook niet over ervaring op pluimveegebied beschikken.

Het een is een gevolg van het andere; immers hoe zal de dieren-

arts op de hoogte komen der pluimveeziekten en wat daarmede

verband houdt, indien de pluimveehouder of -fokker hem daar-

toe niet inde gelegenheid stelt. De opleiding van den dierenarts

geeft voldoende waarborgen, dat, indien hij met ziekten bij

pluimvee in aanraking komt, hij den weg zal weten deze vraag-

stukken tot oplossing te brengen. Dit is zeer duidelijk ook ge-

bleken vanaf het oogenblik, dat diergeneeskunde en pluimvee-

houderij nader tot elkander zijn gebracht.
In ons land is het Prof. Poels geweest, die het groote belang

i
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inzag vaneen geregeld onderzoek van pluimveeziekten. Poels
stelde in 1905 de Rijksseruminrichting open voor inzendingen van

zieke dieren, zoowel door dierenartsen als pluimveehouders. Waar
aan de Veeartsenijschool een instituut voor infectieziekten ont-

brak, was het de groote verdienste van Poels een dergelijke ge-
legenheid tot stand te hebben gebracht. Niet aanstonds stroomde
het materiaal toe; van 1905—1908 was ik met de afdeeling „ziek-
teonderzoek” belast en heb aldus deze afdeeling zien geboren
worden en hare eerste levensjaren medegemaakt. Het eerste jaar
werden 70 stuks pluimvee onderzocht. Ook werd spoedig het
vogelcholeraserum bereid en toen in 1908 door Dr. van Straaten
de Klein’sche ziekte in ons land werd vastgesteld en ook tegen deze
ziekte serum en entstof werd toegepast, nam de bemoeienis van

de dierenartsen met de pluimveeziekten meer en meer toe. Vooral
door op populaire, doch deskundige wijze de pluimveehouders
over ziekten en ziektebestrijding voor te lichten, waarmede door
de seruminrichting is begonnen en waartoe in het bijzonder Dr.
te Hennepe zeer veel heeft bijgedragen, zijn de pluimveehouders
hun eigen belang gaan inzien en stroomden in latere jaren zieke-
en gestorven dieren naar de daarvoor opengestelde instituten.
Het jaarverslag der Rijksseruminrichting vermeldt over 1922 een

aantal pluimveeonderzoekingen van 1800.
In 1910 kwam aan de Veeartsenijkundige Hoogeschool het

Instituut voor parasitaire en infectieziekten op initiatief van

Prof. de Jong tot stand. Waar voor het onderwijs zooveel mo-

gelijk ziektemateriaal noodig is, spreekt het vanzelf, dat ook aan

dat Instituut gaarne pluimveeziekten voor de praktijk werden
onderzocht.

Vanaf 1916 als Directeur van dit Instituut werkzaam, heb ik
met mijne medewerkers Dr. van Heelsbergen en Dr. Baudet
steeds geijverd zooveel mogelijk materiaal voor onderzoek te ver-

krijgen, hetgeen met succes is bekroond, zoodat het aantal pluim-
veeonderzoekingen het afgeloopen jaar ± 1500 heeft bedragen.

Ook inde kliniek voor kleine huisdieren, welke als afzonder-
lijke kliniek in 1911, onder leiding van PROF. JAKOB is ingesteld,
neemt het aantal gevallen van pluimveeziekten, dat ter behande-
ling aangeboden wordt, zeer toe. Dr. Klarenbeek zal hierover
afzonderlijk rapporteeren.

Het Pathologisch instituut, onder leiding van Prof. Schor-
nagel, verwerkt ook geregeld een belangrijk aantal secties van
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pluimvee, waarbij waardevolle gegevens met betrekking tot de
ziekten dezer dieren inden loop der jaren zijn verkregen.

Het ligt niet in mijn bedoeling een uitvoerig overzicht te geven,
wat het pluimveeziektenonderzoek in ons land tot heden heeft op-
geleverd, doch wil slechts er op wijzen, dat zeer vele ziekten,
welke in ons land te voren niet waren gediagnostiseerd, aan het
licht zijn gekomen. Ik noem hierbij o.a. vogelcholera, Klein’sche
ziekte, coccidiosis, pokken, tuberculose, leucaemie (sarcomatosis),
pulloruminfectie, blackhead, polyneuritis, kippenpest enz. Daar-
naast is ook op te voren weinig of niet bekende ziekten de aan-

dacht gevestigd, n.l. eenden-pest, verlammingen door lintwormen,
colibacillosis bij eenden en kippen, paratyphus bij kuikens, wind-
eierenziekte door wormen (prosthogonimus) e.a. Vruchtbaar is
dus het pluimveeziekten-onderzoek in ons land wel geweest.
Meer in het bijzonder met betrekking tot het opsporen en de oor-

zaak vaststellen van ziekten. Voor bijzonderheden verwijs ik naar

de publicaties uit de verschillende Instituten, grootendeels te
vinden in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde, terwijl ook inde

pluimveebladen vele dezer artikelen zijn gerefereerd. Het is er mij
echter meer om te doen aan te toonen, dat onze kennis nog zeer

onvolmaakt is, dat er nog zeer veel onopgelost is. Niet alleen
vraagstukken van zuiver theor'etischen aard, doch ook de prac-
tische problemen eischen diepgaande studie.

Als wij nagaan hoe het met de behandeling en bestrijding der
ziekten gesteld is, dan dient men te erkennen, dat men niet alleen
in ons land, doch over de geheele wereld nog tegenover vele
heerschende pluimveeziekten geheel of ten deele machteloos staat.

De vogelcholera-bestrijding door middel van serum en vaccin

is niet altijd afdoende, daarbij zijn nog onbekende factoren in het

spel, die het resultaat zoo wisselend doen zijn.
De Klein’sche ziekte, hoe gunstig in sommige gevallen serumin-

spuiting en preventieve vaccinatie mogen werken, het komt meer-

malen voor, dat de enting, zelfs 2 maal toegepast, de ziekte in

een koppel niet tot staan brengt.
De nieuwere methode van d’Herelle, n.l. inspuiting met bacte-

riophaag geeft volgens door mij genomen experimenten, nog
evenmin steeds bevredigende resultaten.

De vogeltuberculose staat ten opzichte van de bestrijding en

therapie op één lijn met de tuberculose bij mensch en dier;
alhoewel het nemen van maatregelen om een koppel tubercu-
losevrij te krijgen bij pluimvee om oeconomische redenen meestal



niet op zulke groote moeilijkheden stuit als bij het rund. Toch

heeft men in Amerika waargenomen, dat bij de pogingen om

door geregelde tuberculinatie en verwijderen der reageerende die-

ren de ziekte uitte roeien, het succes nog dikwijls uitblijft.
Wat de diphtherie en pokken bij het pluimvee, in het bijzonder

de kip betreft, is door de onderzoekingen van de laatste jaren de

bestrijding aanmerkelijk verbeterd, n.l. door preventieve entingen
toe te passen. Doch behalve het verdere onderzoek dezer pokken-
diphtherie, moet ook nog grondige studie van andere diphtherie-
oorzaken gemaakt worden.

Coccidiosis, een ziekte der jonge dieren hoofdzakelijk, kunnen

wij nog niet afdoende bestrijden. Wij kennen de oorzaak nauw-

keurig, ook wat hare leefwijze betreft, doch therapeutisch en pre-

ventief zijn wij nog verre van doelmatige bestrijding af. Een an-

dere, minstens even gewichtige ziekte der jonge dieren, is de

witte diarrhee der kuikens (Pulloruminfectie.)
Deze ziekte, waarop door de Amerikaansche onderzoekers het

eerst de aandacht is gevestigd, en in vele opzichten door schitte-

rende experimenten tot meerdere klaarheid is gebracht, werd door

mij in 1922 voor het eerst in Nederland onderkend. Voorbehoe-

dende maatregelen, welke zich voornamelijk concentreeren in het

bloedonderzoek der hennen, zijn zeer omslachtig inde uitvoering.
Een studie van deze ziekte, wat de genezing der kuikens en het

bestrijden der smetstof dragers betreft, is zeker eender meest

urgente.
De vogelpest, welke sedert 1923 en 1924 in ons land door

Baudet en Te Hennepe is geconstateerd en naar het voorkomt,

toen eerst hare intrede heeft gedaan, is reeds veelvuldig aan ver-

schillende Instituten in het buitenland onderzocht; doch wij kun-

nen de zieke dieren niet genezen en kennen geen immunisatie-

methoden.

Voorloopig zal men goed doen na te gaan, waar de ziekte van-

daan is gekomen en of het niet mogelijk is haar door afmaken van

zieke en verdachte dieren uitte roeien. Ik vermoed, dat dit een

even belangrijk vraagstuk voor ons land zal worden als de

Klein’sche ziekte.

Coryza infectiosa (snot), Leucaemie en Blackhead, zijn ziek-

ten, welke in haar wezen nog weinig bekend zijn, terwijl we inde

bestrijding al zeer machteloos staan.

Ik zou nog meerdere ziekten afzonderlijk kunnen noemen, doch
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wil nog slechts memoreeren de bestrijding van Iwidparasieten
(schimmels, luizen, mijten) en van ingewandsparasieten (wor-

men.) Meer en meer is mij duidelijk geworden, dat groote ver-

liezen worden geleden door mijten (dermanyssus) en door wonnen

(rondwormen en lintwormen.)
Zeker, wij kennen vele goede parasieten-doodende middelen,

doch bij de aanwending doen zich dikwijls moeilijkheden van

practischen aard voor. De opgave moet zijn: te zoeken naar goed-
koope en gemakkelijk toe te passen middelen, ten einde de ver-

liezen door parasitaire ziekten tot een minimum te beperken.
Een zeer belangrijke wormziekte is ook die door trematoden

(prosthogonimus) inden eileider, waardoor in sommige streken

van ons land bijna alle kippen en ook eenden, eieren zonder

goede schaal (windeieren) leggen. Dit onderzoek, dat door ons

in 1922 begonnen is, heeft, dank zij den steun daarbij van de Ned.

Federatie van Vereenigingen van Bedrijfspluimveehouders, reeds

eenig succes opgeleverd.
Uit hetgeen hier naar voren is gebracht, zal het duidelijk zijn,

dat op het gebied der pluimveeziekten voor den patholoog nog

veel onontgonnen terrein is. En waar hier groote oeconomische

belangen in het spel zijn, dit weten de groote pluimveefokkers en

pluimveehouders uit ervaring en wij worden door de inzendingen
aan ons Instituut daaraan dagelijks herinnerd, - is het noodig, dat

met kracht wordt gewezen op de noodzakelijkheid van voortdu-

rend, wetenschappelijk onderzoek van de meest voorkomende

heerschende pluimveeziekten.
Naast de waaidevolle onderzoekingen, welke dagelijks aan de

verschillende Instituten in ons land plaats vinden, met het doel,
aan uit de practijk ingezonden materiaal den aard der voorko-

mende ziekte vast te stellen (diagnostische onderzoekingen) en

zoo mogelijk middelen ter bestrijding aan te geven, dient een

dieper gaande studie van bepaalde, oeconomisch op den voor-

grond tredende vraagstukken te worden gemaakt. Het spreekt
vanzelf, dat zij, die met het hierboven bedoeld dagelijks terug-
keerend onderzoek belast zijn, waar de gelegenheid zich voordoet,
ook aan de oplossing der vraagstukken zullen medewerken;
doch daarnaast kan niet gemist worden een systematische be-

handeling van de groote onderwerpen.
Hiervoor is personeel en geld noodig en waar het niet is te

verwachten, dat de Staat meer zal doen dan tot heden het geval



is, moet van particuliere zijde het wetenschappelijk onderzoek

der pluimveevraagstukken krachtdadig gesteund worden.

Ook in Engeland hebben de fokkers dit ingezien en sedert 2

jaren worden aanzienlijke bedragen door de organisaties gevo-
teerd ten behoeve van het ziekte-onderzoek.

Nu begrijp ik, dat vergelijkingen tusschen Nederland en Ame-

rika en Engeland wel mank gaan en wat die groote landen tot

stand brengen, in ons land niet altijd kan worden nagevolgd,
doch wanneer de organisaties in Nederland naar haar vermogen

de goede zaak helpen bevorderen, is reeds veel bereikt. Ik mag

niet nalaten te vermelden, dat de Nederlandsche Federatie van

Vereenigingen van Bedrijfspluimveehouders het voorbeeld reeds

heeft gegeven.
Ik spreek hierbij nu wel inde eerste plaats over ziekte-onder-

zoek, doch ook andere problemen, b.v. voedingskwesties, vragen
in verband met de veredeling der hoenderrassen en de oeconomie,
onze aandacht. Laat men echter, indien de omstandigheden het niet

toelaten, niet te veel tegelijk aanvatten, doch een zoo belangrijke
zaak als het onderzoek en de bestrijding der ziekten niet uit-

stellen.

Ik wil geen conclusies aan het Congres voorleggen, doch het

volgende algemeene principe onder de aandacht van alle organi-
saties van pluimveefokkers en pluimveehouders brengen.

„Daadwerkelijke steun aan het onderzoek van pluimveeziekten
door de belanghebbenden is dringend noodzakelijk.”

52



53

Bestrijding van enkele belangrijke infectie-

ziekten bij Pluimvee in Nederland.
Dr. T. VAN HEELSBERGEN, Zeist.

Alvorens tot de bespreking van de bestrijdingsmethoden der

voornaamste besmettelijke ziekten over te gaan, wil ik een korte

bespreking laten voorafgaan over den graad van belangrijkheid
dezer ziekten in ons land.

De ziekten, die het meest belangrijk voor den pluimveestapel
moeten worden geacht zijn de diphtherie (pokken, wat hetzelfde

is) en de pullorumbacillosis.
Beide ziekten bedreigen onzen pluimveestapel in vrij wel gelijke

mate. Wij behoeven evenwel niet meer machteloos tegenover haar

te staan.

De diphtherie (vogelpokken) eischt zeer veel slachtoffers. Be-

halve het groot aantal sterfgevallen is deze ziekte in bijzondere
mate fnuikend voor de eierproductie. In vele gevallen bereikt de

eierproductie nooit meerde normale hoogte.

Waarschijnlijk wordt ook de bevruchting der eieren ongunstig

beïnvloed.
Een ziekte, die een hoenderpark een geheel jaar achterop kan

brengen, en die ieder jaar (voornamelijk inde wintermaanden

October—Maart) als een dreigende wolk boven ieder pluimvee-

bedrijf hangt. Ook daar, waar nimmer een kip wordt aangekocht

en het bedrijf op hygiënische leest is geschoeid.
Het geldt ook voor terreinen, waarop te voren nimmer kippen

gehouden werden. De praktijk heeft zulks voldoende aangetoond.

Waar er tegen deze ziekte een veelbelovende enting bestaat,

daar brengt het welbegrepen eigenbelang van iederen pluimvee-
houder mede, zijn dieren voorbehoedend te laten enten en niet te

wachten met deze enting tot de ziekte reeds op zijn terrein aan-

wezig is.

Even belangrijk als de diphtherie (vogelpokken) is de pullo-

rumbacillosis.

Deze ziekte tast den pluimveefokker en -houder aan op zijn ge*-



voeligste plek, n.l. in zijn reputatie als betrouwbaar leverancier.
Een ziekte, die enorm veel slachtoffers maakt onder kuikens van

I—3o dagen. Een ziekte, die ook onder de volwassen hennen
vele offers eischt (eierstokontsteking, eileiderontsteking, buik-

vliesontsteking) en tevens een zeer ongunstigen invloed uitoefent

op de bevruchting der eieren.

Een derde ziekte, die in belangrijkheid niet zoo heel veel bij de

pullorumbacillosis ten achter staat is de coccidiosis bij kuikens

en jonge hennen.
Het zijn voornamelijk de dieren van 2—4 maanden, die onder

deze ziekte te lijden hebben.
Een ziekte, in zeer veel gevallen niet opgemerkt, doch die vol-

gens mijne ervaring op bijna alle hoenderparken in het voorjaar
aanwezig is. Een enkeling gaat er aan dood, de oogenschijnlijk
gezonde rest is lijdende. Een ziekte, die den geheejen toom in

meer of mindere mate aantast en juist daardoor wellicht fnuikend

is voor de latere totaalproductie.
juiste gegevens hieromtrent ontbreken.

De ziekten, die nu volgen zijn m.i. van minder belang.
Kleinsche ziekte: Eischt vrij veel slachtoffers onder volwassen

kippen, minder onder kuikens (tenminste als men den pullorum-
bacil en den bacil van Klein, als twee verschillende micro-orga-
nismen beschouwt.)

Een ziekte, die vrij veel voorkomt in bepaalde streken van ons

land (in bijzondere mate rond Amersfoort, Barneveld, Ede), doch

die in belangrijkheid met b.v. de diphtherie, niet op één lijn ge-
steld mag worden. Komt acuut voor en ook chronisch.

Tuberculosis: Voor dengene, die het lot treft een zeer ernstige
ziekte. Zeer moeilijk te bestrijden.

Komt volgens onze ervaring, opgedaan uit het onderzoek van

het ingekomen materiaal van het instituut voor besmettelijke
ziekten der V. H., inde laatste jaren bij doelbewuste pluimvee-
houders minder voor dan vroeger.

Een ziekte, die vanwege zijn sleepend karakter minder de aan-

dacht trekt dan meer stormachtig verloopende ziekten. Maakt op
de boerderijen nog zeer vele slachtoffers.

54



55

Cholera: Is in het eendenbedrijf in ons land een gevreesde
ziekte (drinkwaterbesmetting).

Komt evenwel bij kippen in ons land niet in bijzondere mate

voor. Staat m.i. in ons land in belangrijkheid bij de Kleinsche

ziekte ten achten

De overige besmettelijke ziekten, hoe interessant ook uiteen

wetenschappelijk oogpunt, staan in belangrijkheid zoodanig bij
de genoemde ziekten ten achter, dat zij geen afzonderlijke be-

spreking zullen vinden.

Bestrijding diptherie en vogelpokken bij hoenders.

Deze ziekte verloopt onder verschillende vormen.

le. Gele, diphtheritische beslagen (membranen) op de slijm-
vliezen (mond, keel, luchtpijp, neus, boezems, oog.)

2e. Pokken op kam, lellen, huid.

3e. Membranen en pokken gecombineerd.
4e. Vochtig exzeem, voornl. op de kophuid.
se. Een chronische vorm, die zich kan kenmerken door afwezig-

heid van pokken en membranen, die gepaard gaat met ver-

magering en uitputting en waarbij het sectiebeeld zich

kenmerkt dooreen min of meer haemorrhagische enteritis,

gezwollen, donkerroode nieren en in veel gevallen een atro-

phische hartspier.
6e. Is het nog steeds een vraag of de rhinitis infectiosa (snot)

een afzonderlijke ziekte is met een eigen rhinitis virus of

dat deze ziekte niets anders is dan een speciaal ziekte-

proces, veroorzaakt door het vogelpokkenvirus.
De bestrijding van diphtherie en kippenpokken bestaat uit

hygiënische maatregelen, therapeutische maatregelen en prophy-
lactische entingen. De laatste als noodenting en als zuiver pro-

phylactische enting.
De eerste die deze ziekte door enting heeft bestreden is Beach.

De enting van Beach wordt voornl. in Amerika toegepast en

in eenigszins gewijzigden vorm ook in Nederland. (Rijks-serum-
inrichting.)

Bij de wordt het virus 1 uur bij 55 gr. C. verhit.

Het virus is dan zoodanig gewijzigd (verdund?), dat het

slechts in bepaalde gevallen gelukt om er nog pokkenreacties
mede op te wekken.
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Toevoeging van 1 % tricresol (voorschrift Beach), maakt het
evenwel na eenige dagen onwerkzaam (eigen onderzoekingen).

Volgens Beach beschut deze enting slechts matig tegen de

experimenteele infectie, hetgeen door de experimenten van de
Blieck en van Heelsbergen (nog niet gepubliceerd), is bevestigd.

Ook Burnet en Manteufel is het nimmer gelukt om met gedood
vogelpokkenvirus, immuniteit op te wekken.

Daar Beach niet tevreden is over zijn doode entstof, tracht hij
inden laatsten tijd door subcutane applicatie vaneen verzwakt

levend virus, een hoogeren graad van immuniteit te bereiken.
De graad van verzwakking wordt door drogen verkregen.
Deze levende entstof zou ook tegen de experimenteele infectie

beschutten. Van Fransche zijde worden inden laatsten tijd ook

entingen gemeld met door carbol verzwakt levend vogelpokken-
virus. (Panisset-Verge.)

Basset raadt aan met volvirulent virus (genomen uit de prak-
tijk) intramusculair te enten.

M.i. is dit veel te gevaarlijk, daar de graad der entreactie niet

zoozeer afhangt van de virulentie van het virus en de wijze van

applicatie, doch in veel sterker mate van andere, grootendeels
nog onbekende oorzaken.

Doch voornamelijk is deze enting niet aan te raden, omdat zij
is een noodenting en nimmer als voorbehoedende enting bij ge-
zonde toornen kan worden aangewend.

De Blieck en Van Heelsbergen zijn bij hunne onderzoe-

kingen omtrent immunisatie tegen deze ziekte uitgegaan van het

denkbeeld, dat evenals bij de pokken van andere dieren en den
mensch, getracht moet worden door enting op de huid een proces
te verwekken, dat zooveel mogelijk gelocaliseerd blijft en vol-

doende immuniteit doet ontstaan. De huid speelt bij alle vormen

van pokken de voornaamste rol voor de vorming der immuniteit.

In 1922 was het hun gelukt met een bepaald virus dergelijke
processen te verkrijgen, welke weliswaar niet altijd geheel locaal

bleven, doch voor de practische enting, in het bijzonder in reeds

geïnfecteerde toornen (waartoe de enting beperkt moest blijven)
geen bezwaar bleken te zijn. Deze locale kamenting gaf een ab-

solute immuniteit tegen experimenteele en natuurlijke infectie.

Met deze entstof (Antidiphtherin) zijn in 1921—1923 pl.m. i/2

millioen kippen geënt in Nederland en België, terwijl ook in Ar-

gentinië (volgens mededeeling van Prof. Ruppert), zeer gunstige
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resultaten werden verkregen. Een uitvoerige publicatie zal bin-
nen korten tijd van onze zijde hierover het licht zien.

In het najaar van 1923 zijn echter bij sommige toornen de di-
recte gevolgen der enting minder gunstig geweest, waarbij is ge-
bleken, dat het virus, waarmede gevaccineerd werd, onder voor

een deel onbekende omstandigheden, voor een ander deel als ge-

volg van verzwakking der dieren (transport naar legwedstrijden,
zeer veredelde rassen), bij sommige dieren tot een generalisatie
aanleiding gaf. Waarschijnlijk speelt de tijd, waarin de enting
geschiedde, ook een rol, n.l. de koude herfstmaanden.

Zeer merkwaardig echter waren met hetzelfde vaccin in andere

fokkerijen de resultaten uitmuntend.
Gesteund op deze ervaring, is door ons verder geëxperimen-

teerd, in het bijzonder op jonge, zeer gevoelige dieren (die nog
niet aan de infectie hadden blootgestaan) en is het, naar wij mee-

nen gelukt, een vaccin te bereiden, waarmede onder alle omstan-

digheden een gelocaliseerd proces op de huid kan worden ver-

kregen.
Met deze entstof zijn dit jaar tienduizenden entingen verricht.

Duizenden van deze entingen zijn door ons zelf verricht en gecon-
troleerd. Het is gebleken, dat in elk jaargetijde deze entstof vol-
komen onschadelijk is. De eierproductie wordt niet of uiterst ge-
ring beinvloed.

Experimenten op honderden dieren, in het laboratorium ver-

richt, hebben aangetoond, dat deze entstof beschut tegen een

experimenteele infectie met volvirulente smetstof.

De onschadelijkheid en constantheid van deze entstof, maakt

ze bij uitstek geschikt als voorbehoedende enting in toornen, waar

de ziekte niet voorkomt, dus zuiver preventief. Dit is juist, wat de

praktijk noodig heeft.
Aangezien diphtherie en vogelpokken als regel inde herfst- en

wintermaanden het meest van zich doen spreken, daar is de maand

September de meest aangewezen tijd om deze enting uitte voe-

ren. Behalve enting op den kam, wordt inden laatsten tijd met

zeer veel succes de follikel- en huidenting (poot) toegepast. Bij
dieren met kleine, dorre, weinig bloedrijke kammen is deze laat-
ste entmethode het meest aangewezen.

In toornen, waarbij de ziekte reeds heerschende is, verdient het
beslist aanbeveling de follikel- en huidenting toe te passen, daar
men bij de kamenting meer gevaar loopt om smetstof (van uit
pokken op de kam-praedilectieplaats) van het eene dier op het
andere over te brengen.
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Over den duur der immuniteit met deze entstof verkregen, zijn
wij nog niet voldoende georiënteerd.

Wanneer blijkt, dat dein September geënte dieren hun onge-

voeligheid behouden tot het daarop volgende voorjaar, dan is het

doel der enting volkomen bereikt. De komende winter zal hierop
het antwoord moeten geven. Hierin kan alleen de praktijk uit-

spraak doen.

Bestrijding pulloruminfecfie.

Aangezien bij deze ziekte de besmette kuikens, indien zij in

leven blijven, kunnen uitgroeien tot besmette hennen (die be-

smette eieren leggen, waaruit besmette kuikens komen), daar

dient de bestrijding voornamelijk er op gericht te zijn, deze be-

smette hennen (smetstofdragers) te onderkennen en te ver-

wijderen. Daarnaast dienen hygiënische maatregelen te worden

toegepast.
Om deze smetstofdragers te onderkennen, kan men gebruik

maken van:

le. het bloedonderzoek;
2e. de vaccinatiemethode.

Inde praktijk is gebleken, dat het bloedonderzoek boven de

vaccinatiemethode is te verkiezen.

Het bloedonderzoek omvat:

a. het bloedtappen;
b. het serologisch onderzoek.

Wat het bloedtappen (a) betreft, dit zal dienen te geschieden
door den dierenarts of door den eigenaar. (Op schriftelijke aan-

vrage zou b.v. aan een bestaand instituut aan den eigenaar deze

bewerking gedemonstreerd kunnen worden).
Het serologisch onderzoek dient aan een instituut te geschieden.
Aan een dergelijk instituut dient een bediende speciaal voor

dit werk toegevoegd te worden.

Deze bediende dient gezamenlijk door de pluimveehouders te

worden bezoldigd.
Een ieder voor wien een dergelijk bloedonderzoek verricht

wordt, verplicht zich om de reageerende dieren op te ruimen.

Dit bloedonderzoek wordt ieder jaar herhaald, totdat de rea-

geerende dieren verdwenen zijn.
Voor een dergelijk bloedonderzoek betaalt de eigenaar een

nader vast te stellen bedrag.
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Voorloopig dient het onderzoek zich in hoofdzaak te beperken
tot de foktoomen.

Ook de hanen dienen aan het bloedonderzoek te worden onder-

worpen.

Bij uitgebreide pullorumsterfte verdient het aanbeveling den ge-
heelen toom op te ruimen en hokken en rennen, alsmede de kunst-
moeder en broedmachine te ontsmetten.

Rennen omspitten (voornamelijk de onmiddellijke omgeving van

het hok flink desinfecteeren).
Daar de mest de voornaamste bron van besmetting is, is rein-

heid de beste mechanische ontsmetting.
Geneesmiddelen om de eenmaal opgetreden sterfte onder de

kuikens te keeren zijn niet bekend.

Immuunserumtherapie is geprobeerd zonder resultaat.
Vaccintherapie
Bacteriophaagtherapie „

Dit wil evenwel niet zeggen, dat met deze geneesmethoden in
de toekomst geen resultaten te bereiken zijn.

Karnemelk wordt uit Amerika aanbevolen als een middel om

de pullorumsterfte tegen te gaan. Men moet de kuikens de karne-
melk vanaf den eersten dag verstrekken.

Bestrijding Coccidiosis.

Alvorens op de bestrijding in te gaan, dient men het klinisch
verloop van deze ziekte te kennen.

Kliniek: De Coccidiosis is een ziekte, die optreedt bij dieren
van % tot 4 maanden oud. Dit neemt niet weg, dat het lijden
ook bij jongere en ook bij volwassen individuen wordt waarge-
nomen. Het veelvuldigst treft men het aan bij hennen van onge-
veer 2 maanden.

Uit het onderzoekingsmateriaal van het Instituut voor Parasi-
taire en Infectieziekten is mij gebleken, dat coccidiosis een ziekte
is, waaronder bijna iedere toom kuikens in min- of meerdere mate
lijdt.

Meestentijd is het lijden weinig op den voorgrond tredend en

maken de dieren een vrij goeden indruk. Bij nauwkeuriger waar-

neming ziet men echter, dat vele dieren inden toom de neiging
vertoonen om veel rustte nemen. Enkele zitten hierbij min of

meer in elkaar. Dikwijls wordt gapen waargenomen.
Bij enkele jonge hennen zien de wangen bleek (bloedarmoede.)
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Ook het gewicht der dieren is minder dan normaal. Een car-

dinaal verschijnsel is verder de abnormale ontlasting, deze is bij
vele dieren waterdun of brijig. Is ze brijig, dan is ze meestal cho-

coladekleurig. Soms is ze vaster, donkerder, doch met roode of

roodbruine gedeelten. Wanneer ze vast is, dan is meestal de

massa te groot, vanwege de uitzetting der blinde darmen.

Zooals gezegd, worden deze verschijnselen in meer of mindere

mate bij zeer veel toornen kuikens waargenomen, zonder dat aan

coccidiosis gedacht wordt. Alarm wordt geslagen, wanneer er

een dier -sterft en de diagnose luidt: coccidiosis.

Ineen dergelijk geval zij men er van verzekerd, dat alle ove-

rige kuikens of jonge hennen eveneens aan de ziekte lijden, ook

al zien ze er oogenschijnlijk gezond uit.

Men zij er op bedacht, dat eerst in dit stadium der ziekte, wij
met onze therapie ingrijpen.

De dieren zijn alle reeds meer of minder geïnfecteerd door her-

haalde infecties. Bij nauwkeurige beschouwing blijken vele reeds

vermagerd, verzwakt, anaemisch.

Ineen dergelijk geval zijn wij verplicht de hygiënische omstan-

digheden voor de dieren zoo gunstig mogelijk te maken. Zonlicht,

gemakkelijk verteerbare voeding, goede huisvesting, reinheid,

treden bij deze behandeling op den voorgrond.
Preventieve behandeling.
De bestrijding der coccidiosis dient er in hoofdzaak op gericht

te zijnde ziekte te voorkomen.

Practisch gesproken kan men zeggen, dat de smetstof op elk

terrein aanwezig is.

De voorzorgsmaatregelen dienen er daarom op gericht te zijn,
dat de verweerkracht van het lichaam, in casu van den darm,

niet wordt verbroken.

ledere invloed, die als een schadelijke prikkel op het darm-

kanaal inwerkt, dient vermeden te worden.

Als zoodanig gelden bijvoorbeeld:
le. plotseling verandering van voer.

2e. overvoedering: a. te veel korrelvoer; b. te veel meelvoer

(als zoodanig is de droogvoermethode wellicht te verkiezen

boven de natte methode.)
3e. koude en tocht.

Aanbevelenswaardig zijn karnemelk en karnemelkprodukten.

Daarbij gegeven een weinig korrelvoer en een weinig meelvoer.

Hierbij dient echtér te worden opgemerkt, dat bij karnemelk-
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voedering de dieren evengoed coccidiosis kunnen krijgen, wan-

neer b.v. factoren als overvoedering, hetzij van korrel- of van

opfokvoer aanwezig zijn.
Reinheid.

Men mag vrijwel aannemen, dat de smetstof steeds inden toom

aanwezig is.
Het is met de faeces, dat de coccidiënsmetstof op den bodem

wordt gedeponeerd.
Ter voorkoming van coccidiosis is het daarom ten zeerste aan-

bevelenswaardig om den mest zooveel mogelijk en steeds zoo snel

mogelijk te verwijderen.
Het zou anders het geval kunnen zijn, dat de dieren door ver-

ontreiniging van voedsel of drinkwater met faeces, een te groote
hoeveelheid smetstof opnamen, waardoor de natuurlijke ver-

weerkracht van het lichaam verbroken zou worden.
Om dezelfde reden verdeelt men de dieren zooveel mogelijk

over het beschikbaar zijnde terrein.

Veel hokkep, overbevolking, werkt coccidiosis inde hand.

Plaats de hokken in het midden van de ren. Geef iedere kip pl.m.
10 vierk. M. terrein.

Resumeerende kan men zeggen ter voorkoming van coccidiosis:

geen dieetfouten, geen overbevolking, reinheid.
Curatieve behandeling.
Inde allereerste plaats het dieet.

Geef volop karnemelk of geconsolideerde karnemelk. Vermin-

der het korrelvoer, opfokvoer, ochtendvoer. Voeder spaarzaam.
Overvoedering schaadt.

Zorg voor goede huisvesting.
Smetstofbron: Als smetstofbron komt inde le plaats de mest

in aanmerking.
De mest is, op het moment, dat ze gedeponeerd wordt, niet be-

smettelijk.
Na 2 a 4 dagen wordt de mest besmettelijk.
Men verwijdereden mest zooveel en zoo spoedig mogeiijk. Mest-

vloeren zijn aan te raden. Inde eerste plaats reinige men het

hok en naaste omgeving.
Het vormen van plassen op het terrein moet voorkomen wor-

den, daar de dieren hieruit drinken en de smetstof opnemen. In

dit verband zij er op gewezen, dat de dieren steeds karnemelk tot

hun beschikking hebben. Beschikt men hierover niet in voldoende

mate, dan geve men drinkwater met een weinig catechu er in,
(n.J. 1 theelepel op 4 L. water.)
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Men benutte den mest voor mestdoeleinden. Ook daar, waar

boomgaard en pluimveebedrijf innig samengaan.
Alleen drage men zorg, den mest flink onder te spitten.
Den mest begieten met antiseptica (creoline-sublimaat enz.),

heeft geen zin, daar voor zoover bekend, de ontwikkeling der

coccidiën er niet door wordt tegengegaan.
Het afmaken van zieke dieren is niet noodzakelijk, daar men

mag aannemen, dat het geheele terrein met smetstof is besmet en

alle dieren in meer of mindere mate zijn aangetast. Zeer ernstig
zieke dieren worden opgeruimd.

Op welke wijze krijgt men de smetstof op het terrein?

Oude kippen zijn in zeer veel gevallen smetstofdrager. Waar-

schijnlijk is dit de meest voor de hand liggende besmetting van

het terrein.

Doch ook op terreinen, waar te voren nimmer kippen gehou-
den werden, ziet men coccidiosis optreden.

Men denke hierbij inde eerste plaats aan in het wild levende

vogels, die vaak ook coccidiën in hun darmen herbergen en deze

met den mest op het terrein deponeeren.
Van fazanten en duiven wordt aangenomen, dat zij coccidiën be-

zitten, die op hoenders kunnen overgaan.

Bij musschen, vinken, lijsters, komen evenwel andere soorten

coccidiën voor. Ook is het niet onmogelijk, dat vliegen bij de ver-

spreiding der ziekte een rol spelen.
Ook met het voedsel (van elders aangevoerd groenvoer) is het

mogelijk dat de ziekte het terrein binnentreedt. Al is het theore-
tisch niet te ontkennen, dat met coccidiën-faeces bevuilde eieren,
de uit deze eieren stammende kuikens kunnen besmetten, toch zal

(gezien de ontwikkelingsvoorwaarden voor de sporulatie der

oöcysten, o.a. vochtigheid) deze wijze van besmetting waar-

schijnlijk slechts zelden voorkomen.

Bestrijding vogelcholera en Kleinsche ziekte.

Alhoewel beide belangrijke ziekten, zullen zij gezamenlijk be-

sproken worden, omdat ter bestrijding van deze ziekten nog

geen specifieke middelen met zekerheid bekend zijn.
In het navolgende zal dit vraagstuk uitsluitend vaneen alge-

meen standpunt worden bekeken.

Het ligt niet inde bedoeling volledig te zijn, zoodat de ver-
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schillende sera en vaccins niet ieder eene afzonderlijke bespreking
zullen vinden.

Vogelcholeravaccin.
a. Immuniseerende enting met gedoode cholerabacilten.

De meeningen hierover zijn zeer verschillend. Van de eene

zijde verneemt men gunstige resultaten, terwijl b.v. Ward, Galla-

cher, v. Es, het tegendeel beweren.
b. Immuniseerende enting met levende cholerabacilten.

Er schijnen stammen te bestaan, die levend aangewend een

immuniseerende kracht bezitten. De meeste cholerastammen be-

zitten evenwel deze immuniseerende kracht niet. Dit is b.v. ge-

bleken uit experimenten van Kitt, Cogny, Vages en anderen.

Onder deze groep van vaccins dienen ook gerangschikt te

worden de vaccins van Szasz en Manninger.
Met het vaccin van Manninger hebben wij zelf geëxperimen-

teerd (experimenteele infectie) evenwel zonder resultaat. Dit wil

evenwel nog niet zeggen, dat dit Manninger vaccin geen waarde

zou bezitten.

Over de cholera-entstof der Rijksseruminrichting bezitten wij
zelf geen ervaring. Men hoort er zeer verschillend over oordeelen.

Van Es acht in het algemeen de vaccinatie tegen de vogelcholera
waardeloos.

Vogelcholeraserum.
De eenige waarde, die men m.i. voorloopig aan de serum-

therapie bij hoendercholera mag toekennen is, dat de ziekte

tijdelijk ophoudt. Als regel komt de ziekte na eenige dagen terug.
Van Es acht het een verdienste van de serumtherapie bij hoen-

dercholera, dat men gedurende het tijdelijk ophouden der ziekte,
inde gelegenheid is om de noodige hygiënische maatregelen te

treffen.

Kleinsche ziekte:

Wat betreft de waarde van de verschillende tegen deze ziekte

in gebruik zijnde entstoffen, kan men verwijzen naar hetgeen wij
over deze kwestie bij de hoendercholera gehoord hebben.

Onze eigen ervaring is evenwel ten opzichte van de Kleinsche

ziekte grooter dan die bij de hoendercholera.

Van Es zegt in 1923: deze ziekte dient voorloopig geheel langs
hygiënischen weg bestreden te worden. Grootendeels is dit ook

onze ervaring.
Voor zoover de ervaring reikt van het Instituut voor Para-

sitaire en Infectieziekten, kan worden erkend, dat het Kleinsche-
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ziekteserum de ziekte inden toom tijdelijk doet ophouden, terwijl
met vaccin geen afdoende bestrijding wordt verkregen.

D’Herelle bericht, dat het hem is gelukt om door middel van de
bacteriophaag de Kleinsche ziekte inden toom te doen ophouden.

In deze richting worden ook aan het Instituut voor Parasitaire
en Infectieziekten proeven genomen. Deze proeven kunnen wel is
waar de gunstige resultaten van d’Herelle niet geheel bevestigen,
doch zij zijn nog niet zoover gevorderd, dat een eindoordeel ge-
veld kan worden.

Of men aan de carboltherapie bij hoendercholera en de methy-
leenblauw-behandeling tegen de Kleinsche ziekte, waarde mag
toekennen, daarover ontbreekt mij de ervaring.

Summum summarum kan men zeggen, dat zoowel bij vogel-
cholera als bij de ziekte van Klein, men omtrent de positieve wer-

king van de meeste (zoo niet alle) entstoffen en geneesmiddelen,
n°g grootendeels in het duister tast. Het zou daarom aanbeveling
verdienen, dat deze diverse middelen eens wetenschappelijk inde
praktijk werden getoetst.

Wanneer inde praktijk entingen worden toegepast, waarvan

de daadwerkelijke waarde zeer gering is, dan brengt dit het

groote gevaar met zich mede, dat de hygiënische maatregelen op
den achtergrond geraken.

Voorloopig spelen deze laatste evenwel bij vogelcholera zoo-

wel als bij Kleinsche ziekte nog de voornaamste rol.
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Eenige belangrijke kippenziekten,
door Dr. E. A. R. F. BAUDET.

Windeierenziekte.

Inde laatste jaren wordt onze aandacht geregeld gevraagd
voor de z.g. Windeierenziekte. Hieronder wordt verstaan een

ziekte, waarbij in sommige streken van ons land in bepaalde
maanden van het jaar een groot deel van den kippenstapel wind-

eieren, eieren met misvormde schalen en soms in het geheel geen

eieren meer legt. Dit alles hangt af van den graad van de

aandoening. Ook kunnen eenden door deze ziekte worden aan-

getast.
De oorzaak van dit lijden, dat jaarlijks groote schade be-

rokkent, is een kleine trematode, die inden eileider huist en daar

tot prikkeling en ontsteking van het slijmvlies aanleiding kan

geven, met het gevolg dat de dieren windeieren leggen. In ons

land werd deze parasiet het eerst geconstateerd als oorzaak van

deze ziekte door Prof. Dr. L. de Blieck en Dr. T. van Heelsbergen.
Niet alleen in ons land, maar ook in Duitschland heeft men

veel last van deze eileideraandoening.
De parasiet behoort tot het geslacht Prosthogonimus.
In ons land werd de P. pellucidus als oorzaak der ziekte ge-

vonden. Daar er echter verschillende Prosthogonimus-soorten
zijn, is het heel goed mogelijk, dat ook nog andere soorten in ons

land als oorzaak van deze ziekte voorkomen.

De parasiet is bruinrood van kleur, plat en peervormig, heeft

een lengte van 8-9 m.M. en een breedte van 3.5-5 m.M. (Zie foto.)
Het lichaam is bezet met zeer kleine stekels, welke alleen

microscopisch zichtbaar zijn.
Zij bezit een mond- en buikzuignap, waarmede zij zich aan het

slijmvlies van den eileider kan vasthechten. Mannelijke en vrouwe-

lijke geslachtsorganen zijn ineen parasiet vereenigd. De eieren,

welke door de geslachtsrijpe parasiet gedeponeerd worden zijn
0.026—0.032 m.M. lang en 0.015—0.02 m.M. breed.

Alvorens na te gaan, op welke wijze de parasiet aanleiding

geeft tot deze ziekte, lijkt het mij gewenscht, een korte beschrij-
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ving van den eileider te geven, waardoor men beter het ontstaan
der ziekteverschijnselen verklaren kan.

In rust heeft de eileider van de kip een lengte van =fc 18 c.M.

Bij een dier in productie bedraagt deze lengte 60—70 c.M. Het

voorste gedeelte bestaat uiteen dunwandigen trechter met ge-

golfden rand, welke zich vasthecht tusschen de zich aan den

eierstok bevindende dooiers. Deze trechter heeft een doorsnede

van ongeveer 10 c.M. Naar achter vernauwt zich deze trechter en

heeft een doorsnede van =fc 5 c.M. Dit gedeelte van den eileider

duidt men aan met den naam van infundibulun. Daarop volgt
een groot gedeelte van ± 35—45 c.M. lengte met een doorsnede

van 1.5—2 c.M., dat men met den naam van eigenlijken eileider
zou kunnen aanduiden.

Hierop volgt een vernauwing (Isthmus), welke ± 4 c.M. lang
is. Op deze vernauwing volgt een verwijd gedeelte (Uterus) van

10 c.M. lengte, waarop ten slotte het s—B5—8 c.M. lange einde

(vagina) inde cloake uitmondt.
Het slijmvlies van het infundibulun, dat vuilrood van kleur is,

heeft lage onregelmatige overlangsche plooien. Dit gedeelte van

den eileider dient om den dooier op te vangen. Het grootste deel
van den eigenlijken eileider dat volgt, is met een hoog geplooid en

in spiraalvorm gelegen grijswit slijmvlies bedekt.
De spiralen loopen in rechtsche richting. In dit gedeelte wordt

de dooier met eiwit omgeven. In het nu volgende vernauwde ge-
deelte (Isthmus) ligt het slijmvlies in evenwijdig liggende plooien;
in dit gedeelte wordt het ei van zijn dubbel gelaagd vlies voorzien.

In het daarop volgende deel (uterus), is het slijmvlies met

hooge vlokken bezet.

Hier wordt de kalkschaal gevormd; dein dit gedeelte zich be-
vindende klieren scheiden een taaie troebele kalkhoudende massa

af, die door verharding de eischaal vormen zal. Het laatste dee!
van den eileider, de vagina, is een sterk gespierd gedeelte, dat'
voor de uitdrijving van het ei dient.

De juiste ontwikkeling van de parasiet is nog niet bekend.
Wij weten alleen, dat zij inden eileider komt en daar door haar

groot aantal aanleiding tot ontsteking van het slijmvlies van den
eileider kan geven. Het is zelfs niet noodig, dat zij een ontsteking
verwekken om het leggen van windeieren te veroorzaken; reeds
het zich vastzuigen aan het slijmvlies en de prikkeling, welke
ontstaat door de fijne stekeltjes, waarmede de parasiet bedekt is,
kunnen daarvoor voldoende zijn. De prikkel van de parasiet op
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het slijmvlies, zal b.v. bij het passeeren van het nauwe gedeelte
van den eileider (Isthmus) een zoodanige kunnen zijn, dat het

dier daardoor het ei ineens uitperst, zoodat het geen gelegen-
heid heeft zich met de eivliezen te bekleeden. In dit geval komt

er dus alleen een dooier met wat eiwit te voorschijn.
Wanneer de eileider ontstoken is, houdt meestal ook de dooier-

productie op. In dergelijke gevallen komt er soms alleen wat

eiwit te voorschijn.
Indien dit gedeelte van den eileider geen parasieten bevat of

niet in ontsteking verkeert, dan kunnen de dooier en het eiwit

zich met een vlies voorzien, en komen dan inden uterus om door

de schaal omgeven te worden. Het hangt nu maar van den duur

van het verblijf in dit laatste gedeelte af, of er eieren met een

goede schaal, een weeke schaal of zonder schaal, dus alleen

met vliezen gelegd worden. Het is dus heel goed mogelijk, dat

de kalkafscheidende klieren goed functioneeren, maar geen ge-

legenheid krijgen om het ei vaneen schaal te voorzien.

De verschijnselen, welke de zieke dieren vertoonen zijn ver-

schillend, al naar gelang de uitbreiding van de ziekte. Men kan

3 stadia onderscheiden:

1. Het leggen van windeieren.

2. De dieren zijn ziek en leggen niet meer.

3. De dieren zijn zwaar ziek en gaan dood.

In ons land hebben wij meestal met het eerste stadium te

maken. De aangetaste dieren maken geen zieken indruk, zijn wat

traag inde bewegingen. Het achterlijf is soms wat opgezet en

helt iets naar achteren af, de gang is dan wijdbeens.
De hennen hebben dikwijls een sterken drang tot leggen en

gaan dan op het nest zitten. Maar reeds in dit stadium van de

ziekte worden de windeieren gelegd. Andere dieren vertoonen in

het geheel geen sterk sprekende verschijnselen en leggen toch

windeieren. Vandaar dat in sommige gedeelten van ons land,
waar de ziekte geregeld elk jaar voorkwam, de eigenaars het

langzamerhand als een noodzakelijk kwaad gingen beschouwen,

dat de kippen gedurende de maanden Mei en Juni slechts wind-

eieren legden. Het spreekt vanzelf, dat de economische schade

zeer groot is. In dit eerste stadium is de eileider soms weinig ver-

anderd. Men zal er natuurlijk de trematoden als oorzaak van de

ziekte in aantreffen. In ieder geval blijven de veranderingen
slechts tot den eileider beperkt. Men kan dikwijls in het laatste

gedeelte (uterus) gele proppen aantreffen, die zich soms als een
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afgietsel van den eileider voordoen. Zij bestaan uiteen kraak-

beenachtige massa en bij doorsnede blijkt deze massa uit ver-

schillende lagen te bestaan, afwisselend geel en geelwit van

kleur, de oppervlakte is dan dikwijls met de parasieten bedekt.

Een ander maal vindt men een geheel normalen dooier met eiwit

omgeven. Op den dooier en het eiwit bevinden zidh dan talrijke
parasieten. Het spreekt vanzelf, dat men in het begin van de

ziekte, waarbij dan nog normale eieren gelegd worden, ook wel

eens een of meer parasieten inde eieren vinden kan. Een enkele

maal ziet men, dat het lijden zich uitgebreid heeft en dat de

overige organen inde buikholte inde ziekte betrokken zijn.
Meestal vindt dit zijn oorzaak daarin, dat een eidooier, door de

z.g. anti-peristaltische beweging, die ontstaan is door de prik-
keling van de parasieten of door de ontsteking van den eileider,
inde buikholte tusschen de darmen terecht is gekomen. Indien

er ontsteking is van het slijmvlies van den eileider, waarbij de

parasieten zich heel wel gevoelen, daar de ontstekingsproducten
voor hen als voeding kunnen dienen, ontstaat tenslotte een zoo-

danige ophooping van ingedroogde ontstekingsproducten, dat de

geheele eileider verstopt geraakt.
De oorspronkelijke prikkel voor het ontstaan van dezen toe-

stand zijn de parasieten geweest. Hebben zij eenmaal een be-

paalden graad van ontsteking veroorzaakt, dan kan deze vanzelf

verder gaan, waarbij de parasieten dikwijls geheel verdwijnen
kunnen, zoodat men ineen dergelijk geval hen niet als directe

oorzaak van de ziekte onderkennen zou. Ook kunnen dooiers in

de buikholte terecht komen. De nog inden eileider getreden
dooiers blijven daar steken en geven aanleiding tot het ontstaan

van dooierconcrementen. Beide gevallen, het terecht komen van

den dooier inde buikholte, zoowel als het vormen van concre-

menten inden eileider, kunnen doodelijk voor het dier worden.

Dein de buikholte terecht gekomen dooiers zijn oorzaak van het
ontstaan vaneen buikvliesontsteking. De dooiermassa wordt in
de buikholte door wateronttrekking ingedikt, deegachtig en perst
zich overal tusschen de darmen. De darmlissen kunnen daarbij
zoodanig verkleven, dat zij tenslotte geheel stil komen te liggen
en de peristaltiek totaal is opgehouden. Hierdoor wordt het mo-

gelijk, dat een uittreden van bacteriën door den darmwand plaats
vindt, waardoor een doodelijke buikvliesontsteking ontstaat. Nog
veel andere verwikkelingen kunnen op deze wijze ontstaan; ik

zal mij echter tot bovenstaande beperken.
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De eileider is niet onmiddellijk de woonplaats van de ProstHo-

gonimus geweest. Oorspronkelijk zijn zij de bewoners van de

Bursa Fabricii of van het digestieapparaat. De Bursa Fabricii is

een klein orgaan, dat met de cloake in verbinding staat en alleen

bij de jonge kippen aanwezig is en later verdwijnt. De parasieten
moeten dan een andere schuilplaats zoeken en kruipen dan inde

cloake en vandaar inde eileideropening en komen zoo inden

eileider terecht.

Daar het nog niet bekend is, of de parasieten hun geheele
ontwikkeling inden darm doormaken of een deel van hun ont-

wikkeling in het bloed, is het niet uitgemaakt of zij de Bursa

Fabricii vanuit de cloake of langs de bloedbaan bereiken.

De door de parasiet inden eileider gedeponeerde eieren be-

reiken de cloake en worden met de ontlasting naar buiten ge-

bracht. De verdere ontwikkeling is nu nog niet bekend. In over-

eenstemming met andere trematoden, waarvan de ontwikkeling

bekend is, zouden nu een of meer tusschengastheeren voor de ver-

dere ontwikkeling moeten zorgen. Verschillende dieren zijn hier-

voor al genoemd, zooals libellen, meikevers, regenwormen e.a.

Men dacht hieraan, omdat inden tijd der windeierenziekte dikwijls

veel libellen zwermden, in andere gevallen waren weer groote

hoeveelheden meikevers gevoederd geworden.
Dat gelijktijdig met het optreden der windeierenziekte libellen

zwermen is al een reden hen niet als directe overbrengers aan te

nemen. Waren de libellen als zoodanig de tusschengastheeren,
dan zou er toch altijd eenige tijd noodig zijn, voordat het inde

libel aanwezige tusschenstadium van de trematode zich bij de

kip geheel ontwikkeld had en tot ontstekingsverschijnselen van

den eileider aanleiding gegeven zou hebben. Was de libel als

zoodanig de overbrenger, dan zou de windeierenziekte steeds

eenigen tijd na het zwermen der libellen moeten optreden.. Dat de

libel met de ziekte in verband zou staan is daarom niet onmo-

gelijk, maar in dat geval zou een ontwikkelingsvorm van de libel

zelf (libellenlarve b.v.) de tusschengastheer kunnen zijn en door

het opnemen van deze dieren, zouden de kippen besmet kunnen

worden.
Aan het Instituut voor Parasitaire- en Infectieziekten, waar deze

ziekte in studie genomen is, zijn b.v. aan kippen groote hoeveel-

heden libellen en meikevers gevoederd. Deze waren afkomstig

uit streken, waar de windeierenziekte heerschend optrad. Nimmer

werden nadeelige gevolgen bij de proefkippen waargenomen en



bij het latere onderzoek werden geen trematoden inden eileider

aangetroffen.
De trematoden, waarvan de ontwikkeling bekend is, hebben

bijna alle een slakje als tusschengastheer.
Het is dus gewenscht allereerst na te gaan of de slak als over-

brenger dienst doet. Hiertoe zouden verschillende soorten slakken,
die hiervoor in aanmerking komen op de aanwezigheid vaneen

ontwikkelingsvorm van de Prosthogonimus onderzocht moeten

worden. Dit is geen gemakkelijke taak, daar slakjes veelal derge-
lijke ontwikkelingsvormen herbergen, die echter niet de tusschen-

gastheer van Prosthogonimus zijn, maar van andere trematoden.

Zijn we nu machteloos tegenover deze ziekte, omdat wijde ont-

wikkeling nog niet kennen?

Wanneer het mogelijk is den ontwikkelingscyclus op een be-

paald puntte onderbreken, dan hebben wij al veel gewonnen. Dit

zou op 2 manieren kunnen geschieden:
1. Door het parasieten-vrij maken van de kippen inde

streken, waar de windeierenziekte voorkomt.

2. Door te beletten, dat de kippen met de parasiet geïnfec-
teerd worden.

Het eerste zal wel niet meevallen, omdat het niet gemakkelijk
zou zijn alle daarvoor in aanmerking komende kippenhouders te

bewegen hun kippen jaarlijks op bepaalde tijden te behandelen,
maar bovendien ook omdat de tot nu toe door ons beproefde ge-

neesmiddelen, welke bij andere trematoden onfeilbaar werkten,

bij de kippen geen succes hadden.

Aannemende, dat een slakje of misschien ook een in het water

levende larve vaneen of ander insect de tusschendrager is, dan

zou men succes kunnen verwachten, door de opname hiervan bij
de kippen te beletten.

Daar de daarvoor in aanmerking komende tusschengastheeren
in, of inde nabijheid van het water leven, zijn er vanwege het

Instituut voor Parasitaire- en Infectieziekten proeven genomen,

om te zien in hoeverre er succes te bereiken was, door ineen

windeierenstreek bepaalde dieren te beletten zich met verdacht

water te infecteeren, terwijl de contröledieren alle gelegenheid
hadden zich aan den waterkant met allerlei te goed te doen.

De proeven werden genomen met kippen en met eenden. Ineen

kolk, waar de eenden elk jaar weer windeieren legden, werden 7

eenden gelaten, terwijl 3 eenden inde nabijheid gehouden werden,

zoodat zij echter niet met de kolk in aanraking konden komen.

70
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De eenden waren afkomstig uiteen streek, waar de ziekte niet

voorkwam, en waren bovendien vooraf vrij bevonden van Prostho-

gonimus (onderzoek van de ontlasting op Prosthogonimuseieren.)
Het gevolg was, dat alle eenden inde Kolk windeieren gingen

leggen, terwijl de contróle-eenden normale eieren bleven leggen.

Bij nader onderzoek bleken de eileiders van de 7 eenden een groot
aantal exemplaren van Prosthogonimus te bevatten, terwijl de

eileiders van de contröle-eenden vrij van parasieten waren.

Hetzelfde bleek ons met de kippen. Zij, die inde gelegenheid
waren volop aan den rand van het besmette water te loopen,

legden uitsluitend windeieren, terwijl andere kippen, waaraan dit

zooveel mogelijk belet was door afrastering van het terrein,

bijna alle normale eieren legden. Dat er door enkele van deze

kippen toch windeieren gelegd werden, vond zijn oorzaak in het

feit, dat dooreen hoogen Waterstand het water de gelegenheid
had vanuit de kolk binnen de afrastering te komen.

Laat ik hieraan toevoegen, dat het voor de ontwikkeling van

slakjes niet noodig is, dat er slooten of vijvers op het erf voor-

komen. Een ondiep greppeltje, een laag staand gedeelte waar

water zich verzamelen kan, is reeds voldoende. Juist daar zullen

de kippen gaarne vertoeven, omdat zij er veel van hun gading
kunnen vinden. Wil men dus zoo veel mogelijk bestrijden, dan

belette men de dieren zich op plaatsen als bovengenoemd op te

houden. Door afrastering en voorziening van drinkwater zal men

in afwachting van de resultaten van de verdere onderzoekingen,
reeds veel kunnen bereiken.

Linlwormziekte.

Een ziekte, welke van veel belang is, doch niet altijd als zoo-

danig beschouwd is, is de darmontsteking bij kippen, veroor-

zaakt door lintwormen. Reeds dadelijk kan hierbij opgemerkt
worden, dat het niet alleen de ontsteking van den darm is, die de

ziekteverschijnselen opwekt, maar we hebben hierbij ook reke-

ning te houden met de afscheidingsproducten der parasieten, die

in het ziektebeeld waarschijnlijk een groote rol spelen. De oor-

zaak, voor zoover die bij dein ons land voorkomende ziekte ge-

constateerd is, is een kleine lintworm, Davainea proglottina
geheeten. Er zijn bij kippen in ons land meer soorten lintwormen

gevonden, maar deze werden nimmer ineen dergelijke groote
hoeveelheid aangetroffen, dat zij als oorzaak vaneen uitgebreide



ziekte konden worden aangemerkt. De Davainea proglottina is
slechts 0,5—1,5 m.M. lang en 0,2—0,5 m.M. breed en in het bezit
vaneen krans van 80—95 kleine haken en tamelijk kleine zuig-
nappen. Het aantal leden van den worm bedraagt slechts 2—5

stuks. Met de haken houden zij zich stevig vast tusschen de darm-

vlokken van den dunnen darm. Doordat zij zoo klein zijn, is het

voor een ongeoefend oog dikwijls heel moeilijk hen te ontdekken.

Bij microscopisch onderzoek vaneen weinig darmafkrabsel, vindt
men de losse leden bij groote hoeveelheid. (Zie foto.) Om den kop
vrij te krijgen, moet men versch materiaal hebben. Met moeite ge-
lukt het dan nog door middel van naalden den kop uit den darm-

wand los te prepareeren. Doordat deze wormen dikwijls in zeer

groot aantal aanwezig zijn, veroorzaken zij een ontsteking van den

darm. Het is het darmgedeelte onmiddellijk achter de spiermaag
gelegen, dat zij als woonplaats uitkiezen. Dit darmgedeelte, ter

lengte van I—21 —2 d.M., valt dan op door de roode verkleuring van

het slijmvlies tengevolge van de ontsteking; het slijmvlies is

daarbij meestal sterk verdikt.

Dikwijls worden puntvormige bloedingen in het slijmvlies
waargenomen.

Wanneer het aantal wormen niet groot is, zal het dier weinig
verschijnselen vertoonen. Anders wordt het in die gevallen, waar-

bij een sterke infectie heeft plaats gehad.
Inde koppels waar dit het geval was, en waarbij door het Insti-

tuut voor Parasitaire- en Infectieziekten een onderzoek werd in-

gesteld, zagen wij het volgende:
De ziekte heerscht hoofdzakelijk onder de jonge dieren. Zij

blijven op de stokken zitten en beginnen door te zakken inde

pooten. Langzamerhand ziet men de verlammingsverschijnselen
toenemen, zoodat de dieren niet meer in staat zijn te loopen.
Soms hangen de vleugels af, maar meestal blijft het tot verlam-

mingsverschijnselen van de pooten beperkt. De duur van de ziekte

is verschillend; 2—6 weken kunnen deze verlammingsverschijnse-
len bestaan. In die gevallen, waar de ziekte lang duurt, is herstel

uitgesloten, terwijl bij lichtere gevallen nog wel eens vanzelf ge-

nezing optreedt. Deze verschijnselen doen ons ook denken aan de

z.g. polyneuritis bij kippen, een ziekte, welke ontstaat door gebrek
aan vitaminen in het voedsel.

De polyneuritis kan men doen genezen door verandering van het

voedsel, waarbij zorg gedragen wordt, dat voldoende vitaminen
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verstrekt worden en door toediening van z.g. antineuritische

stoffen, (o.a. gist.)
Wanneer dergelijke middelen bij jonge kippen niet helpen, zal

men dus moeten rekening houden met de mogelijkheid, dat lint-

wormen de oorzaak van de verlammingen geweest zijn.

Dergelijke heftige verschijnselen, zooals de beschreven geval-

len, komen alleen bij sterk aangetaste dieren voor. Het spreekt
van zelf, dat bij een geringe infectie de verschijnselen niet of

weinig zullen opvallen.
De overbrenging van dezen lintworm geschiedt dooreen slakje

(Limax cinereus), die een ontwikkelingsvorm, (cysticercoïde)
van den lintworm herbergt. De slak wordt hiermede besmet, door-

dat deze de rijpe eieren van den lintworm opneemt. De rijpe eie-

ren zijn inde afgestooten proglottiden (geledingen) met de ont-

lasting van de besmette kip, naar buiten gekomen.
Daar het slakje zich gaarne in vochtigen grond ophoudt,

spreekt het vanzelf, dat lage weilanden en natte jaargetijden voor

de uitbreiding van de ziekte bevorderlijk zijn. Het is zeer nood-

zakelijk in gevallen van heerschende lintwormziekte uitte maken,
welke worm de oorzaak is, in verband met eventueel te nemen be-

strijdingsmaatregelen. Het is bekend, dat van andere lintwormen

bij de kip, zooals Drepanidotaenia infundibuliformis en Davainea

cesticullis, b.v. de cysticercoïde inde huisvlieg leeft. Mocht er

dus een enzoötie dooreen der bovengenoemde wormsoorten op-

treden, dan zou een bestrijding van slakken geen reden van be-

staan hebben.

Hier zijn twee bestrijdingsmogelijkheden toe te passen en wel:

le. het zooveel mogelijk beletten, dat de slakjes zich ontwikke-

len kunnen en 2e. het bestrijden der lintwormen, door toedienen

van lintwormmiddelen aan de kippen. De ziekte werd door ons

waargenomen in die gevallen, waar de kippen zich in lage wei-

den ophielden. Door den waterafvoer in deze weiden zooveel mo-

gelijk te bevorderen en door kalkbemesting werden hier reeds

goede resultaten verkregen. Deze maatregelen werden gecombi-
neerd met een wormkuur voor alle kippen en tevens door toe-

diening van drinkwater, zoodat de dieren niet meer verplicht wa-

ren hun drinken aan den slootkant te zoeken. Dit laatste werd

bovendien belet door afrastering der slooten. Men zal misschien

opzien tegen het nemen van dergelijke, diwijls vrij kostbare maat-

regelen. Wanneer echter eenige jaren achtereen bij een kippen-
fokker, die er een uitgebreid bedrijf op nahoudt, een groot deel
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der dieren tengevolge van deze ziekte sterft en een ander deel

in groei sterk achteruit gezet wordt, heeft men niet veel keus.

Wil hij zijn bedrijf productief houden, dan wordt hij wel gedwon-
gen de bestrijding zoo goed mogelijk aan te pakken. De worm-

kuur kan nu op twee manieren toegepast worden, hetzij door de

behandeling van elke kip afzonderlijk, hetzij dooreen massa-

kuur, waarbij het middel door het voedsel wordt gemengd. Dit

laatste is natuurlijk veel gemakkelijker, maar men is niet altijd
zeker, dat elk dier zijn juiste deel krijgt. Bij de eerste methode

krijgen de kippen eerst wat purgeerzout in water opgelost en

moeten dan 24 uur vasten. Daarna wordt het lintwormmiddel

ingegeven. Het gemakkelijkst geschiedt dit met een spuitje. De
hals wordt loodrecht gehouden en men spuit nu het middel ach-
ter de tong inden slokdarm. Hierbij is alle gevaar voor verslikken

uitgesloten. Het beste resultaat leverde ons een mengsel van

olijfolie en terpentijn.
Drie uur nadat het lintwormmiddel is ingegeven, krijgt elke

kip weer purgeerzout. Deze methode eischt echter zorg en veel

tijd en zal daarom door velen niet gaarne toegepast worden; de
resultaten zijn echter uitstekend.

Bij de tweede methode vasten de dieren eerst 24 uur en ont-

vangen dan ’s morgens een gedeelte van hun ochtendvoer ineen
bepaalde verhouding vermengd met 50 % loog. Dit middel wordt
van Amerikaansche zijde ook sterk aanbevolen. De wijze van toe-

diening is natuurlijk veel gemakkelijker. Hierbij dient echter te
worden opgepast, dat elk dier zijn deel krijgt. Het resultaat van

deze behandelingsmethode is zeer bevredigend. Er zijn meerdere
wormmiddelen bekend. De bovengenoemde zijn echter aan te be-
velen.

Hoenderpest.
Deze ziekte was tot voor korten tijd in ons land een onbekende.
In 1920 werd door mij vogelpest geconstateerd onder eenden

te Breukelen. In April 1924 werd door Dr. Te Hennepe deze ziekte
aangetroffen onder kippen te Achterveld bij Amersfoort en in

Juni van ditzelfde jaar was ik inde gelegenheid de ziekte waar

te nemen bij kippen te Scherpenzeel en te Woudenberg, waarbij
een groot aantal sterfgevallen voorgekomen zijn.

De oorzaak van de vogelpest behoort tot de z.g. filtreerbare
smetstoffen. Filtreert men n.l. een smetstofhoudende vloeistof door
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een bacteriefilter, dan passeert de smetstof van de vogelpest het

filter, terwijl andere met het gewone microscoop waarneembare

micro-organismen (b.v. de vogelcholerabacil) in het filter achter-

blijven. Met het filtraat is men dan weer in staat bij een proefdier
de ziekte op te wekken.

Bij de aangetaste dieren is de smetstof door het geheele lichaam

verspreid, men treft ze aan in het bloed, de gal, het zenuwstelsel,

inde ontlasting en inde ontstekingsproducten, welke dikwijls in

buik- en borstholte gevonden worden. Ook inde afscheidings-
producten van het neusslijmvlies komt de smetstof voor. Een in-

fectie met een kleine hoeveelheid bloed vaneen ziek of gestorven
dier kan bij een proefkip de ziekte veroorzaken. Soms is 0,000001
cM\ bloed daarvoor voldoende. De smetstof van de hoenderpest
is tamelijk resistent. Wanneer men bloed in toegesmolten buisjes
in het donker bewaart, blijkt dit na eenige maanden nog in staat

de ziekte over te brengen. De gefiltreerde smetstof verliest haar

infectievermogen sneller, dikwijls gelukt het na een week niet

meer hiermede een proefkip ziek te maken. Bij verwarming tot

55 gr. C. wordt de smetstof binnen een /2 uur onschadelijk ge-
maakt en tot 60 gr. C. reeds na 5 minuten. Wanneer men lever

of ruggemerg tot poeder indroogt, dan blijft de smetstof hierin

ongeveer 100 dagen virulent. Vermengt men bloed met glycerine
in gelijke deelen, dan gelukt het zelfs de smetstof B—9 maanden

levend te houden. Op deze laatste wijze wordt het vogelpestvirus
aan het Instituut voor Parasitaire- en Infectieziekten met succes

bewaard.

De verschijnselen van de ziekte zijn niet specifiek. Het ziekte-

beeld komt zooveel met dat van vogelcholera overeen, dat het
niet mogelijk is, zonder verder bacteriologisch onderzoek met

zekerheid uitte maken, met welke van deze twee ziekten men te

doen heeft. De Klein’sche ziekte vertoont een ander sectiebeeld en

verloopt in het algemeen niet zoo heftig.
Bij vogelcholera zal men bij microscopisch onderzoek in het

bloed talrijke specifieke cholerabacillen vinden. Bovendien kan

men dezen bacil gemakkelijk uit het bloed en de verschillende

organen in cultuur brengen. Infecteert men een konijn of een

muis met een weinig bloed vaneen aan vogelcholera gestorven

kip, dan sterft deze binnen 24 uur aan deze ziekte, terwijl deze
dieren voor het vogelpestvirus ongevoelig zijn. In alle gevallen,
waarbij dus een besmettelijke ziekte met groote sterfte onder

kippen optreedt en waarbij men cholera op de boven beschreven



wijze kan uitsluiten, zal men bedacht moeten zijn op vogelpest.
De filtratieproef moet hier tenslotte uitsluitsel geven. Bij natuur-

lijke besmetting bedraagt de tijd, welke verloopt vanaf het mo-

ment der infectie totdat de ziekte uitbreekt, 3—5 dagen. Soms

duurt het langer. Bij eendenpest duurt het na kunstmatige infec-

tie dikwijls 8 dagen, alvorens de geïnfecteerde dieren ziek worden.

Bij de kippenpest gaat het in het algemeen sneller, soms ziet men

reeds33486—48 uur na de natuurlijke infectie de dieren sterven. Het

virus is meestal zeer besmettelijk; wanneer eenmaal onder de

kippen de ziekte is uitgebroken, dan treedt meestal een hevige
sterfte op. De infectie kan overgebracht worden door de ontlas-

ting, het neussecretum van zieke dieren en eventueel door bloed

van geslachte dieren of organen van zieke dieren. Het is ook mo-

gelijk, dat de smetstof door kleine huidverwondingen het lichaam

binnendringt. Terwijl bij natuurlijke infectie de ziekte zich zoo

snel uitbreidt, gelukt het nog niet zoo gemakkelijk deze kunst-

matig over te brengen dooreen gezond dier naast een ziek dier

te plaatsen. Herhaaldelijk heb ik bij kunstmatig geïnfecteerde
proefkippen, welke binnen I—3 maal 24 uur na de infectie stier-

ven, in dezelfde kooi gezonde kippen geplaatst.
Deze bleven daar soms een week en langer, terwijl steeds de

geïnfecteerde dieren stierven. De gezonde hadden alle gelegen-
heid zich met uitwerpselen der zieke dieren te infecteeren.
Slechts eenmaal is het mij gelukt op deze wijze de ziekte op een

gezonde proefkip te doen overgaan. Een onderhuidsche injectie
vaneen weinig virulent bloed was echter altijd doodelijk voor de

proefkip. Het schijnt dus wel, dat behalve het aanwezig zijn van

de smetstof, ook nog een bepaalde gevoeligheid voor de ziekte

dient te bestaan om een uitbreiding der ziekte onder kippen mo-

gelijk te maken. Bij de verschijnselen, welke de dieren vertoonen,
valt meestal het eerst de sufheid op. De dieren hebben geen eet-

lust meer. Zij zitten met gesloten oogen en neerhangenden kop.
De oogen tranen dikwijls, terwijl het oogslijmvlies dan rood ver-

kleurd is. Soms ziet men het dier half-cirkelvormige bewegingen
met den kop maken. De kam is meestal blauwrood verkleurd,
ook vertoonen de lellen dikwijls deze verkleuring. Het loopen valt

moeilijk, er treden verlammingsverschijnselen op, die aanvankelijk
aan de pooten beginnen, en zich later over andere lichaamsdeelen

uitbreiden. De temperatuur is hoog, dikwijls boven 44 gr. C.
(normaal 40—42 gr. C.)

Uit den bek vloeit soms een slijmig secretum, dat vooral bij
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afhangenden kop te voorschijn komt. Het dier steunt met den

kop op den grond en tenslotte treden de bovenvermelde verlam-

mingsverschijnselen op. Diarrhee wordt slechts zelden waarge-

nomen, de ontlasting is meestal dunner dan normaal en groen

van kleur, soms eenigszins rood gekleurd. Bij opening van het

gestorven dier kan men één of meerder volgende verschijnselen
waarnemen:

Het hartezakje is gevuld met een gelatineus helder vocht, de

hartspier is met grootere en kleinere bloedingen bedekt. Ook in

de lever worden bloedingen waargenomen inden vorm van roode

vlekjes of puntbloedingen. Deze bloedingen worden ook op de

binnenvlakte van het borstbeen waargenomen. Het slijmvlies van

de luchtpijp is rood verkleurd en met puntbloedingen bezet. Het

slijmvlies van de kliermaag vertoont eveneens een grooter of

kleiner aantal bloedingen en wel het meest aan den overgang
van kliermaag naar spiermaag. De milt is soms sterk vergroot
en de nieren zijn dit in veel gevallen. De buikholte bevat dik-

wijls een groote hoeveelheid zwak-troebele vloeistof, die aan de

buitenlucht gekomen, snel stolt. De longen zijn veelal bloedrijk.
In het darmkanaal wordt een grauwwitte groenachtige in-

houd aangetroffen; het darmslijmvlies is rood verkleurd. Uitwen-

dig vertoont de darm dikwijls sterke bloedvaatinjectie. De dooiers

aan den eierstok kunnen zeer bloedrijk zijn. Het vet tusschen de
darmen is veelal met zeer fijne puntbloedingen bezet.

Bovengenoemde verschijnselen werden niet alle bij een en het-

zelfde dier waargenomen, maar bij verschillende dieren ge-
constateerd. In zeer snel verloopende gevallen vindt men soms

geen afwijkingen of slechts hier en daar enkele puntbloedingen
op de verschillende organen. Behandeling der zieke dieren heeft

geen gevolg. Dieren, die van de ziekte herstellen zijn voor een

nieuwe infectie ongevoelig.
De immuniseering der dieren tegen de ziekte heeft geen prac-

tische resultaten opgeleverd. Men heeft dit op verschillende ma-

nieren beproefd, o.a. met serum van herstelde en daarna kunst-

matig besmette dieren en verder met bij 22 gr. C. gedroogd rug-
gemerg. Hierbij werd wel succes verkregen, echter niet zoo-

danig, dat een dezer behandelingsmethoden in het groot zou

zijn toe te passen. Er blijft dus niets anders over dan zoo snel

mogelijk maatregelen te nemen, om uitbreiding der ziekte te voor-

komen. Men zal de zieke dieren van de gezonde scheiden, door
de gezonde op een nog onbesmette plaats onder te brengen.



Heerscht de ziekte inde buurt, dan zal men geen nieuwe kippen

aankoopen of zoo dit toch het geval geweest mocht zijn, deze

dieren minstens een week in quarantaine houden.

Gestorven kippen worden begraven of verbrand. Schoon maken

of desinfecteeren van de hokken is noodzakelijk. Daar het moge-

lijk is, dat er smetstofdragers onder de kippen overgebleven zijn,
is herhaling van het schoonmaken der hokken, nadat de ziekte

tot stand gekomen is, gewenscht. Uit ondervinding is mij geble-
ken, dat tijdige afzondering der zieke dieren een uitbreiding der

ziekte voorkomen kan.

Het virus der vogelpest is sterk gebonden aan een bepaalde
diersoort. Zoo was het mij niet mogelijk het virus van de een-

denpest op kippen over te brengen, evenmin als het gelukte de

ziekte van de kippenpest op eenden te doen overgaan.

Omtrent de herkomst van de enzoötie, zooals deze in enkele

plaatsen van ons land is opgetreden, bestaan geen zekere aan-

wijzigingen. Dr. B. J. C. Te Hennepe heeft omtrent de bron der

infectie inde buurt van Achterveld geen nadere gegevens kunnen

verzamelen. Wat de besmettingshaarden te Scherpenzeel en te

Woudenberg betreft, waar de door mij waargenomen ziektever-

schijnselen voorkwamen, is ons tot op heden alleen bekend, dat de

aangetaste kippen afkomstig waren van de markt te Tiel, waar

zij aangevoerd waren dooreen handelaar uit Roermond. Pogin-
gen om de herkomst van deze dieren te weten te komen, hadden

nog geen succes. In ieder geval is ook gebleken, dat toen de

ziekte eenmaal onderkend was, met de gewone bestrijdingsmaat-
regelen, zooals isolatie, doelmatige ontsmetting, de enzoötie zich

niet uitgebreid heeft. Omdat de vogelpest in ons land nog niet

was voorgekomen, althans onderkend was, heeft het woord „Pest”
alom schrik teweeg gebracht. Dit is niet noodig, men zij slechts

op zijn hoede en neme bij alle verdachte gevallen onmiddellijk de

noodige maatregelen, waarbij snelle onderkenning van de ziekte
eender eerste eischen is.
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Prosfhogonimus pellucidus.
Vergrooting 6 X.

a = mondzuignap ; b buikzuignap; c dooierklieren ; d uterus; e —testes;
f ovarium ; g darm ; h = cirrusbuidel.



Darmafkrabsel vaneen kip, welke lijdende geweest is aan lintwormziekte.

Vergrooting 15 X.

a = van een lintworm met enkele geledingen ;
b == losse proglottiden (geledingen), afzonderlijk en enkele aan elkaar.
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Röntgenologische Studie op Pluimveegebied *

door Dr. A. KLARENBEEK.

Toepassing van Röntgenstralen bij dieren geschiedt nog slechts

op kleine schaal. Zoowel technische moeilijkheden als finan-

tieele overwegingen zijn oorzaak, dat het toepassingsgebied vrij
beperkt zal blijven. Voor de kleine huisdieren kunnen vele tech-

nische vraagstukken worden opgelost; het gebied waar de

Röntgendiagnostiek als waardevolle aanvulling van het klinisch

onderzoek mag gelden is daar uiteraard relatief zeer groot en

de resultaten er mede verkregen uiterst bevredigend, vooral bij
den hond.

Röntgenbestraling van pluimvee zal slechts betrekkelijk zelden

ineen bepaald ziektegeval noodig zijn. De waarde van het dier

laat inde meeste gevallen een dergelijk onderzoek niet toe.

Daarom zal deze onderzoek-methode wel uitsluitend wetenschap-
pelijke waarde behouden; m. a. w. men zal zich van de Röntgen-
bestraling als diagnostisch hulpmiddel bedienen bij een of ander

wetenschappelijk onderzoek.

Röntgenbestraling kan de studie der verteerbaarheid van voe-

dingsstoffen vergemakkelijken, doordat men de korrels met be-

paalde stoffen op de fotographische plaat of op het doorlichtings-
scherm zichtbaar maakt. Tijdstip en plaats waarbij de digestie-
sappen de korrels uiteen doen vallen, kan daarbij van uur tot

uur worden nagegaan.
Pathologisch-anatomische afwijkingen kunnen worden bestu-

deerd; ook preparaten, die men in hun geheel wil bewaren, daar

ze alleen als zoodanig hun waarde hebben, kunnen ook wat

hun inwendige betreft Röntgenologisch worden onderzocht.

Bij een onderzoek naar de inwerking van digestie-sappen op
metaal kon de plaats en het nog aanwezig zijn van den metalen
bol worden gecontroleerd. Vastgesteld kon worden, dat de kogel
direct na het ingeven belandde inde spiermaag en dus krop en

kliermaag passeerde. (Foto 2.)
Bestudeerd kon worden de ligging van eieren inden eileider

) Kliniek voor kleine huisdieren (Dir. Prof. H. Jakob) van de Veearfsenijkundige Hoogeschool
ie Ufrechf.



na omhulling met de kalkschaal (foto 2). Het bleek, dat vrijwel
altijd het spitse einde cloacawaarts en het stompe einde naar den

kop was gericht. Bij één dier konden op een 2-tal foto’s, 2 uur

na elkaar genomen, worden vastgesteld, dat terwijl op de eerste

foto het stompe einde, op de laatste foto het spitse einde naar de

cloaca was gericht. Het ei was dus om de kleine as geroteerd.
Bij vleugellamme duiven konden arthritiden als oorzaak wor-

den aangetoond, speciaal van het boeggewricht. Vaststellen van

fracturen en gewrichtsontstekingen was door toepassing der Rönt-

genstralen zeer vergemakkelijkt. Bij waardevolle dieren kan het

een enkelen keer zijn nut hebben, vast te stellen of corpora aliena

een ziektebeeld verwekken. Een curiosum in dit opzicht is weer-

gegeven in foto 3.
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FOTO 1.

Sferk vervormde en verdikte poot vaneen kip. Het harde weefsel laaf niet toe

een oordeel te vormen over de beenderen. Met Röntgenstralen is vast
te stellen, dat de beenderen macroscopisch niet veranderd zijn.



FOTO 2.

Metalen kogel en ei in het lichaam vaneen kip. De kogel zit reeds 3 weken inde spiermaag, ondergaat daar onder

invloed van digestie-sappen en spierwerking typische veranderingen, terwijl het dier zelf 25 % van het gewicht
verloor. Het ei is lang gerekt van vorm en vertoont het breede gedeelte naar den kop toe gekeerd.



FOTO 3.

Torenkraai met ingeslikt theelepeltje. De steel eindigt inden slokdarm, het breede deel drukt met de punt den maagachferwand
naar de cloaca toe Door de opening van den slokdarm werd het lepeltje bij het hongerige dier verwijderd.
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Overzicht van het materiaal aangeboden aan

de polikliniek voor kleine huisdieren

te Utrecht.
Door Dr. A. KLARENBEEK.

Aan de moderne Kliniek voor kleine Huisdieren, tevens Insti-

tuut voor Geneesmiddelleer en Oogheelkunde (Directeur Prof. H.

Jakob), van de Veeartsenijkundige Hoogeschool te Utrecht,
is een polikliniek verbonden tot onderzoek van kleine huisdieren.

Dit onderzoek geschiedt dagelijks van 10—12 uur. De behan-

deling is kosteloos; voor bijdrage inde kosten der medicijnen
wordt bij het afhalen der medicamenten aan de apotheek der in-

richting een wettelijk vastgelegde kleine vergoeding geëischt.
Tot de kleine huisdieren worden in dit verband gerekend: hond,

kat, konijn en alle soorten van gevogelte. Van de kliniek wordt

van heinde en ver gebruik gemaakt. Talrijke dieren, poliklinisch
onderzocht, worden voor nader onderzoek, behandeling of ver-

pleging stationnair opgenomen; voor een aanzienlijk deel ge-
schiedt dit op verzoek van dierenartsen. Dieren, welke inde

kliniek zijn gestorven of op advies zijn afgemaakt, worden door-

gezonden met opgave van klinische diagnose naar het Patholo-

gische Instituut; ook materiaal verkregen na operatie (b.v. ge-

zwellen), worden naar dit Instituut verzonden voor nadere diag-
nose. Pluimvee, zoowel dood als levend materiaal, wordt bij ver-

dacht van besmettelijke ziekte, gebracht naar het Instituut voor

Parasitaire- en Infectieziekten. Na het bekend worden van den

uitslag van het onderzoek, wordt advies in zake verder te treffen

maatregelen ten opzichte der andere dieren gegeven.
In dit verslag kan uiteraard alleen een overzicht worden gege-

ven van de ziekten van pluimvee en konijnen. Voor zoover betreft

de hoenders valt op te merken, dat het aantal dieren de laatste ja-
ren aangeboden, zeer aanzienlijk is; over 1922—1924 bedroeg
dit 3290 stuks, inde meeste gevallen vertegenwoordigde het aan-

geboden dier een ziekte, welke meerdere exemplaren had aan-

getast. Bij de dieren aangeboden van het platteland, overwogen



veelal die ziekten, die economisch schade berokkenden aan den

hoenderstapel, doordat ze meerdere dieren productief onwerk-

zaam maakten of doordat sterfte het geheele bedrijf lam sloeg.
De dieren uit de stad aangeboden, werden behalve voor besmette-
lijke ziekten, vaak onderzocht op individueele, op zich zelf
staande aandoeningen, welke dus uit economisch oogpunt weinig
belangrijk waren. Niettemin kon het zeer frequent optreden van

een bepaald ziektebeeld als b.v. der verlammingen, telkens bij
een enkel dier van één eigenaar, maar bij zeer vele koppels, we-

tenschappelijk zoowel als economisch, een belangrijk gegeven
leveren.

Onder de duiven namen de postduiven een belangrijke plaats
in en de statistiek der kliniek wijst uit, dat de duivenhouderij een

bloeiperiode doormaakt. Daarentegen is het aantal konijnen, in

de oorlögsjaren zeer aanzienlijk, nadien dusdanig geslonken, dat
practisch inde kliniek geen nutdieren meer werden gezien. De

dieren, die inde magere oorlogsjaren een economische vleeseh-

waarde hadden, zijn nu vrijwel uitsluitend van belang voor den

sportfokker, die dus voor liefhebberij de dieren houdt en verzorgt.
Een groot aantal kippen, hetwelk over 1923—’24 circa 200 be-

droeg, werd na poliklinisch onderzoek voor een deel als ongenees-
lijk, voor het meerendeel echter als verdacht van besmettelijke
ziekten, gedood door chloroform inhalatie en doorgezonden. In

het laatste geval werd getracht door lijkschouwing of door het

aanleggen van culturen een therapie aan te geven voor de andere
dieren van den koppel, waar de kliniek daartoe niet in staat bleek.

Van de besmettelijke ziekten, die economisch vanzelfsprekend
van het meeste belang waren, kwam diphtherie, eventueel pok-
ken, verreweg het meeste voor. Het aantal eigenaars bij wier

koppels deze ziekte was binnengeslopen, bedroeg over 1922
’24 355. De ziekte werd het geheele jaar waargenomen, maar

bereikte in najaar en winter haar hoogtepunt. Naast de gewone
medicamenteuse, deels desinficieerende behandeling werd vooral

nadruk gelegd op verbetering der hygiëne en werd aangeraden
de dieren te doen enten, waartoe binnen Utrecht verwezen werd

naar het Instituut voor Parasitaire- en Infectieziekten en buiten
Utrecht naar den dierenarts ter plaatse. Over het algemeen kwa-
men diphtheroide membranen in keel- en mondholte en oogholte
meer voor dan pokken; niet zelden werden, zooals bekend, beide

aandoeningen naast elkaar aangetroffen. Inde meeste gevallen
werden de dieren eerst aangeboden op een tijdstip, dat de ziekte
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al meerdere slachtoffers had gemaakt. Controle op entingen lag
buiten den werkkring van de kliniek en kon dus niet worden ge-

houden, zoodat hieromtrent geen gegevens zijn verzameld.

De ziekte, welke in het begin-stadium soms moeilijk van diph-
therie te onderscheiden is, de coryza coniagiosa of „snot” kwam
eveneens veel, n.l. 268 keer, voor, vooral in het najaar. De ziekte

verliep meestentijds vrij goedaardig, zoodat massa-sterfte door
deze infectie blijkbaar niet vaak voorkwam. Niettemin berokken-
de zij zeer vaak belangrijke schade aan het bedrijf, door haar

slepend karakter, waardoor de koppel langdurig minder produc-
tief werd gemaakt. Opvallend was, dat zelfs kippenhouders van

100 en meer dieren, ondanks het veelvuldig voorkomen dezer

ziekte en de duidelijke voorlichting in pluimveebladen, de ziekte
vaak niet onderkenden en tijdige maatregelen ter bestrijding ver-

zuimden te nemen.

Eveneens talrijk bleek het aantal koppels te zijn, besmet met

tuberculose. De diagnose werd veelal eerst gesteld bij de sec-

tie, alhoewel het vermoeden op dit lijden klinisch met groote
waarschijnlijkheid kon worden vastgesteld. De dieren werden

meestal in cachectischen staat aangeboden, hadden dus reeds

een langdurig lijden achter den rug en waren geruimen tijd een

bron van infectie geweest, daar, zooals bekend, darmtuberculose

bij hoenders een gewoon beeld is. Naast de sectie werd ook bij
sommige dieren de tuberculinatie met vogeltuberculine toege-
past, echter mag niet verheeld worden, dat in enkele gevallen
bij tuberculeuse dieren een negatieve reactie optrad en omge-
keerd, zoodat deze methode niet in alle opzichten bevredigde,
om de diagnose met zekerheid vast te kunnen stellen. Al-

hoewel een enkelen keer de reactie niet geheel betrouwbaar bleek

te zijn, mag men de intradermale tuberculinatie als onderken-

ningsmiddel der vogeltuberculose als een waardevolle diag-
nostische methode beschouwen. Waar de diagnose vaststond,
konden niet anders dan de bekende maatregelen worden aange-
raden.

Het aantal dieren aangeboden met verschijnselen van Kleinsche

ziekte of van cholera, was zeer gering. Wel werd herhaaldelijk
een ter onderzoek aangeboden kip als verdacht vaneen dezer

zeer besmettelijke ziekten voor sectie en cultureel onderzoek door-

gezonden. Vrijwel steeds bleek de diarrhee, de sterfte, kortom het

geheele verdachte symptomen-complex door andere oorzaken in

het leven te zijn geroepen.
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Veelvuldig was het aantal koppels kippen dat besmet bleek te
zijn met leucaemie. In veel gevallen kon reeds bij het levende dier
het vermoeden op deze ziekte worden uitgesproken, daar anam-
nese en klinisch aspect van het dier zelf daartoe aanleiding ga-
ven. Het besmettelijk karakter dezer bloedziekte, het chronisch
ondermijnen van den hoenderstapel en het ontbreken vaneen af-
doende therapie tegen de nog niet bekende smetstof gaven aan-

leiding tot het advies, de dieren te doen afmaken. Het ware te
wenschen, dat ook tegen deze economisch belangrijke ziekte goede
bestrijdingsmaatregelen konden worden aangegeven.

Ook parasitaire ziekten, welke tot verliezen aanleiding gaven,
werden meermalen bij de ter onderzoek gezonden dieren vastge-
steld.De diagnose bij deze meestal cachectische dieren werd veelal
gesteld na den dood, daar typische symptomen, die voor diffe-
rentiaal diagnostiek van belang zijn, meest ontbraken. Het maakt
den indruk, dat veel meer dan tot nu toe, aandacht dient te wor-
den gevestigd op de gewone darmwormen (lint- en ronde wor-

men), die vaak in groote massa worden aangetroffen bij sterk
vermagerde dieren, waarbij een onderzoek van het cadaver een
andere doodsoorzaak moet uitsluiten. Waar een besmet dier
noodwendig een geheelen koppel zal aansteken, is faeces-onder-
zoek daar gewenscht, waar sporadisch sterfte optreedt, waar
de dieren vermageren en waar men chronisch diarrhee kan con-
stateeren.

Hoewel minder vaak, werd ook meermalen de sectie-diagnose
coccidiose van den darm gesteld. Eigenaars van kippen, aange-
tast door deze ongeneeslijke ziekte, werd o.a. aangeraden tot af-
maken der dieren.

Als oorzaak van vermagering, productie-achteruitgang en zelfs
van sterfte, werd menigmaal een luizeninvasie geconstateerd.
Wanneer bij het optreden van deze verschijnselen een geseceerd
dier overigens geen aanwijzing geeft, is ook aan deze ectopara-
sieten als oorzaak te denken. Gevallen van eileider-trematoden-
infectie en van infectie van de trachea met Syngamus trachealis,
beide oorzaken van massa-besmetting, werden niet waargenomen.

Opvallend vaak kwamen voor overigens gezonde kippen met

verlammingen, waarbij vooral de achterbeenen waren betrokken.
Over 1922—1923 alleen werden vooral inde maanden Januari—
Maart 404 dieren daarvoor aangeboden. Vooral in verband met
het voortdurend streven naar verhooging van de productie van

het leghoen, is voor de toekomst van de pluimveeteelt het vraag-
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stuk der verlammingen zeer actueel. De aetiologie van deze

symptomen is nog niet voldoende bekend; ook het materiaal der
kliniek geeft reden tot de meening, dat meerdere oorzaken daar-
aan ten grondslag liggen. Opvallend is, dat slechts een klein

aantal der dieren vaneen koppel (meestal één) aangetast wordt
en dat vooral vastzittende dieren vatbaar blijken te zijn. Ook is

opvallend, dat het dier overigens gezond blijft, eerst op den duur
sterft door chronische inanitie en dat de verschijnselen der ver-

lamming vaak plotseling optreden. De gist-levertraan-therapie,
gebaseerd op de veronderstelling, dat de ziekte een avitaminose
is, geeft slechts zeer zelden succes. De preparaten, daarvoor ge-
bruikt, konden bij dieren, welke experimenteel geparalyseerd
werden, snel genezing geven. In verreweg de meeste gevallen kon
daarom gebrek aan vitaminen worden uitgeschakeld. De moge-
lijkheid, dat de voortdurende hoogere productie-eischen, welke
men aan de dieren stelt, hier een rol spelen, mag zeer zeker niet
uit het oog worden verloren. In ieder geval werd er steeds op
gewezen, dat dergelijke dieren, mochten ze herstellen, althans
voor de fokkerij uitgesloten dienden te worden.

Naast dezen vorm van verlamming werden meermalen onder-
zocht dieren, die verlammingsverschijnselen vertoonden als ge-
volg vaneen algemeen ziektebeeld. Dat dit voor kan komen,
mag als bekend worden verondersteld.

Talrijk waren de dieren, die vooi gezwellen ter behandeling
werden aangeboden. Meestal bleken de tumoren het sarcoom-

type te vertoonen; gezwellen van andere structuur bleken zeer

sporadisch bij dit dier te ontstaan. Niet zelden werden dergelijke
gezwellen bij meerdere dieren uit eenzelfden koppel waargeno-
men. De gezwellen werden vaak aangetroffen aan den kop, in
de buurt van den oogbol of inde onderkeelstreek. Echter was het
aantal dieren, dat niet uitwendig maar ook of alléén in-

wendig sarcomen herbergde in tal van organen, eveneens niet ge-
ring. In verreweg de meeste gevallen werd tot opruimen gead-
viseerd.

Van de ziekten, die meer een enkel dier uiteen koppel aan-

tasten, en die dus economisch weinig belangrijk zijn, kwamen

stoornissen inde eierproductie door ziekelijke afwijkingen ter

plaatse, kropovervullingen, traumatische stoornissen als been-
breuken en bevriezingsnecrose het meeste voor. Inde meeste ge-
vallen was het advies, het dier te slachten, op zijn plaats, omdat
kon worden verondersteld, dat ook bij herstel een minderwaardig



dier zou overblijven. De bevriezingsnecrose kon in alle stadia en

alle graden worden vervolgd; vastgesteld kon daarbij worden,
dat niet zelden de dood intrad, doordat ernstige bevriezing van

kam en lellen had plaats gehad.
Eén opmerking mag niet achterwege blijven, dat over het al-

gemeen het gehalte der dieren slecht was. De indruk werd ver-

kregen, dat grootendeels tengevolge van onkunde, huisvesting en

hygiënische verhoudingen niet evenredig waren aan de eischen,
die men in ’t algemeen aan de dieren stelde. Grondige voorlich-

ting in dezen, alsmede inde onderkenning en bestrijding van de
meest voorkomende besmettelijke ziekten zal daarom economisch

nut stichten.
Voorzoover betreft de ziekten, welke bij de duiven konden wor-

den waargenomen, diene de opmerking, dat verreweg de meeste
dieren werden aangeboden, lijdende aan diphtherie of pokken.
Pokken werden bij deze dieren relatief meer gezien dan bij
kippen, althans in vergelijking met diphtherie; veelvuldig waren

echter ook de gevallen, waarbij verwaarloosde, diepe diphthe-
roide membranen een deel van de mondholte misvormden of
waar het mondslijmvlies door het ondoelmatig cautheriseeren
der zweren met b.v. helsche steen, ernstig was beleedigd.

Eveneens werden nogal eens duiven onderzocht, welke een

vleugelverlamming, meestal eenzijdig, vertoonden. Aetiologisch
zal een aantal oorzaken hier wel hetzelfde symtomen-complex in

het leven kunnen roepen. Een paar maal kon met zekerheid een

arthritis deformans als oorzaak worden aangetoond, hetgeen
röntgenologisch kon worden vastgesteld of bevestigd.

Bij konijnen bleek coccidiose zeer veel voor te komen, zooals

ook vorige jaren werd vastgesteld. Bij de bestrijding werd uit-

sluitend beoogd het doen verdwijnen van de secundaire verschijn-
selen zooals tympanie, verstopping, diarrhee enz., waardoor de

dieren overeen kortstondige, moeilijke periode werden heenge-
holpen. Konijnen lijdende aan geslachtsspirochaetose werden zel-

den aangeboden, hoewel het aantal daarmede besmette dieren vrij
groot is. De oorzaak daarvan moet gezocht worden in het feit,
dat de aangetaste dieren daarbij niet ziek zijn en geen opvallende
verschijnselen vertoonen. Niettemin is bestrijding van deze ziekte

uit sanitaire overwegingen raadzaam.
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Bestrijding van Pluimvee-Ziekten in Nederland
door de Rijks-Seruminrichfing.

dr. b. j. c. te hennepe.

Grondbeginsel van elke ziekte-bestrijding moet zijn, toepassing
van de moderne wetenschappelijke gegevens. Dit wordt vooral

bij de bestrijding van pluimvee-ziekten nog al te vaak uit het
oog verloren.

Tot de wetenschappelijke bestrijding van ziekten behoort aller-
eerst de onderkenning der ziekte. Pas daarna kan de behandeling
der ziekte beginnen. Vooral bij de bestrijding van besmettelijke
ziekten is snelle onderkenning van het grootste belang, omdat bij
niet onderkenning dergelijke ziekten snel om zich heen kunnen
grijpen en enorme schade aan kunnen richten.

Bij het optreden van ziekten en sterfte is het vaak zeer moeilijk
aan het dier zelf den aard der ziekte vast te stellen. Hiervoor is
meestal voortgezet chemisch en bacteriologisch onderzoek noodig
en daarom is het voor doelmatige bestrijding van besmettelijke
ziekten van groot belang, dat bij elk sterfgeval onmiddellijk een

onderzoek in deze richting ondernomen wordt.
Voor den deskundige is het meestal mogelijk aan de hand van

een onderzoek ter plaatse (zieke dier en omgeving) ondersteund
door het onderzoek van het gestorven dier, eene diagnose te
stellen, waarop een rationeele behandeling gebaseerd kan zijn.

Het werk der Rijksseruminrichting te Rotterdam berust er nu

eendeels op den dierenarts bij dit stellen der diagnose behulp-
zaam te zijn, terwijl het er anderdeels op berust de beste genees-
wijzen te bestudeeren en de biologische middelen, die daarvoor

noodig zijn, te bereiden en voor de dierenartsen verkrijgbaar te

Bij de onderkenning der ziekten kunnen inde praktijk twee
wegen gevolgd worden. Inden regel zal de eigenaar bij een apart
optredend geval niet direct geneeskundige hulp inroepen, tenzij
het een dier van hooge waarde betreft. In zulke gevallen kan dan
de eigenaar zelf het gestorven dier ten onderzoek naar de Rijks-
seruminrichting opzenden. Dit onderzoek geschiedt gratis. Al
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naar den aard der ziekte zal dan het advies aan den eigenaar
verschillen.

Meer en meer komt echter, bij den tegenwoordigen enormen

groei der belangstelling inde pluimveehouderij het betere systeem
naar voren, waarbij de dierenarts direct te hulp geroepen wordt

en deze in gevallen waar hij niet direct eene diagnose kan stellen,
de dieren ten onderzoek opzendt. Beschouwt men den aard der

inzendingen der laatste jaren, dan blijkt daaruit hoe enorm snel

het percentage inzendingen door dierenartsen in dien tijd geste-
gen is, hetwelk dus wijst op het verblijdende feit, dat het contact

tusschen pluimveehouders en dierenartsen veel nauwer gewor-

den is.

Door het beschreven stelsel is het mogelijk geworden de meeste

besmettelijke ziekten direct bij haar begin te onderkennen en te

bestrijden. Hoewel de besmettelijke ziekten, vooral inde moderne

pluimveehouderij, een voortdurende bedreiging van den pluinr-
veestapel vormen, is door de groote populariteit, die dit onder-

kenningssysteem onder de Nederlandsche pluimveehouders ver-

kregen heeft, bereikt geworden, dat ernstige besmettelijke ziekten

geen kans krijgen zich over groote streken te verspreiden. Overal

waar de pluimveehouders met de deskundigen in dezen geest sa-

menwerken, worden de ernstige ziekten in bedwang gehouden.
Bij het opstellen van dit rapport is 1924 nog niet ten einde,

zoodat ik volstaan moet met enkele cijfers 1923 betreffende.

Deze cijfers betreffen gegevens verkregen uit inzendingen van

1923. Zij geven natuurlijk geen zuiver beeld omtrent het voor-

komen van alle ziekten, doch wel een algemeen overzicht. Uit dit
totaal aantal inzendingen blijkt tevens, als we dit met het buiten-

land vergelijken, hoe in Nederland zeer veel gebruik gemaakt wordt
van deze wijze van ziekte-onderkenning, terwijl daarbij nog te be-

denken valt, dat ook te Utrecht jaarlijks een groot aantal dieren

onderzocht wordt.

Bij de opgaven van de doodsoorzaak moet men er steeds om

denken, dat bij lijkopening verschillende ziekten kunnen blijken.
Inde maanden October en November b.v. treden zeer veel plotse-
linge sterfgevallen op, doordat de dieren stikken aan diphtherie.
Bij lijkopening vindt men dan naast diphtherie vaak tuberculose,
chronische eierstok-degeneratie door Kleinsche bacillen, lever-

degeneratie en talrijke andere ziekten. Vandaar, dat een zuivere

klassificatie der gevallen niet mogelijk is en als doodsoorzaak
meestal de voornaamste ziekte genoemd wordt.
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Zoo kunnen op grond van de bevindingen van 1923 de volgende
tabellen opgemaakt worden:

Volwassen kippen: Totaal Ziekten bij kuikens: Totaal

Besmettelijke ziekten . 598 Besmettelijke ziekten . 39
Parasieten

.... 30 Parasitaire ziekten 92

~.
. 628 131

Vergiftigingen . . . 16 Ziekten der spijsverte-
Stofwisselingsziekten . 50 ringsorganen . . 43
Ziekten derLegorganen 310 Andere ziekten . . 5

~ ~ Spijsverte- 4g

ringsorganen . . 321 Negatief resultaat . . 89 89
Ziekten der Nieren . 3

.. ~
Borstor- 268

ganen .... 23 Zi ekte n bij E end en :
n ere ziekten . . 8 Besmettelijke ziekten . 19

kt .. ,

731 Andere ziekten . . 19
Negatieve resultaten . Negatief resu]taat |7

1575 Totaal . 55

Totaal werden onderzocht in 1923:
Volwassen Kippen . . i37 s

ixuikens 268
Eenden

Kalkoenen, ganzen, duiven 130

2028

Tevens werden nog onderzocht verschillende andere vogels,
zooals kanaries, papegaaien, enz. In 1924 zal het totaal de 3000
zelfs overschrijden.

Bekijkt men deze cijfers, dan ziet men, dat de besmettelijke en

parasitaire ziekten een zeer groote rol spelen. Bij de kippen onge-
veer 40 %, bij de kuikens zelfs 49 %. Bedenkt men nu hierbij, dat
van de niet besmettelijke ziekten doorgaans slechts enkele ge-
vallen zich op het bedrijf voordoen, doch van de besmettelijke
doorgaans veel meer, dan blijkt uit deze cijfers duidelijk, van hoe
groot belang dit onderkenningssysteem der pluimveeziekten is
en hoe de besmettelijke en parasitaire ziekten verreweg het meeste
aantal slachtoffers eischen. Tevens blijkt duidelijk het groote ge-
vaar van leeken-inmenging bij de onderkenning van pluimvee-
ziekten.
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Omtrent den aard der ziekten lijkt het mij, dat bespreking der

afzonderlijke ziekten te veel ruimte in dit verband zou eischen.

Ik wil alleen wijzen op enkele ziekten, die inden laatsten tijd meer

aandacht gaan vragen en noem dan o.a. lympho-sarcomatosis bij
kippen, jicht bij kippen, bacillaire kuikensterfte, tuberculose,

diphtherie en levercirrhose bij eenden. (Een geheel nieuwe, snel

groeiende tak van onderzoek heeft zich ontwikkeld door het

moderne onderzoek op smetstof dragers der kuikenziekten. Tal-

rijke bloedmonsters zijn dit jaar reeds onderzocht).
Naast de onderkenning der ziekten rust op de Rijksserum-

inrichting de taak der bestudeering van ziekten. Het onderzoek

der ingezonden dieren wijst daarbij als vanzelf den weg aan,

daar bij dit onderzoek blijkt, welke ziekten van meer of minder

belang zijn inden tegenwoordigen tijd.
Zoo is gedurende de laatste jaren veel studie gemaakt van de

verschillende bacteriën, welke tot de Typhus-coli groep behooren

en welke o.a. de Klein’sche kippenziekte en de kuikensterfte ver-

oorzaken. Tevens zijn onderzoekingen aan den gang over lympho-
sarcomatosis, tuberculose en levercirrhosis bij eenden, pest bij
kippen en het bacteriophagen-probleem volgens d’Hérelle, terwijl
voortdurend nieuwe onderkennings- en geneesmiddelen bestu-

deerd worden, mede in verband met de gegevens van de talrijke
buitenlandsche instituten, welke ook in deze richting arbeiden.

(In verband hiermede kan de bloed-agglutinatieproef, ter onder-

kenning van kuikenziekten genoemd worden.)
Ten derde worden door de Rijksseruminrichting verschillende

diagnostische- en geneesmiddelen bereid.

Tot de diagnostische middelen behoort o.a. de tuberculine, met

behulp waarvan de dierenarts met vrij groote zekerheid kan on-

derzoeken of een dier al of niet lijdende is aan tuberculose.

Tot het diagnostisch onderzoek behoort verder, het verwerken

der ingezonden bloedmonsters van kippen, welke verdacht worden

smetstofdraagsters te zijn van de oorzaak der kuikensterfte.

Tot de geneesmiddelen kan men ook rekenen de voorbehoedende

middelen. Als zoodanig zijn te noemen:

Entstoffen tegen diphtherie en pokken, tegen cholera en

Klein’sche ziekte, terwijl als geneesmiddelen te noemen zijn:
Serum tegen cholera en Klein’sche ziekte, benevens entstof

tegen diphtherie en pokken.
Een vierde afdeeling inden strijd tegen de pluimvee-ziekten

wordt gevormd door wat men zou kunnen noemen: publicatie



van gegevens en verspreiding van kennis omtrent ziekten onder
de pluimveehouders.

De wetenschappelijke gegevens worden uit den aard der zaak

inde Jaarverslagen der Rijksseruminrichting vermeld en zijn ver-

der gepubliceerd in Congres-berichten, het Tijdschrift voor Dier-

geneeskunde, Folia Microbiologica. Als laatste verhandelingen
op dit gebied zijn te noemen, verschenen in het Tijdschrift voor

Diergeneeskunde:
Dr. K. Büchli: Bloedzuigers inde neusholte van Eenden,

terwijl van de hand van ondergeteekende verschenen zijn:
De Pluimveehouderij en wij, Dierenartsen,
Snot, Diphtherie en Pokken bij Pluimvee,
Een geval van Hoenderpest,
Eenige opmerkingen over Kuikenziekten.
Ter verspreiding van kennis worden door de Rijksseruminrich-

ting verschillende lezingen gehouden, waar de pluimveehouders
door woord en voorbeeld omtrent de algemeene beginselen der

ziektebestrijding ingelicht worden.
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Coccidiose bij Pluimvee en Konijnen.
Dr. o. c. h. nieschulz.

Onder coccidiose verstaat men een voor de pluimvee- en

konijnenteelt even belangrijke ziekte, welke onder bepaalde om-

standigheden meer offers onder de jonge dieren eischt dan

alle bacteriënziekten tezamen. Haar naam heeft zij te danken

aan de parasieten waardoor ze veroorzaakt wordt, de z.g.

coccidiën. Dit zijn op zijn hoogst 5/100 m.M. lange, dus micros-

copisch kleine, met het bloote oog onzichtbare organismen,
welke tot de groote groep der ééncellige dieren of protozoën be-

hooren. Zij maken hierin tezamen met vele andere parasieten
van oeconomische en hygiënische beteekenis, o.a. de verwekker

van de menschelijke malaria, deel uit van de ondergroep der

sporozoa, welke o.rn. gekenmerkt is dooreen vrij gecompliceerde
ontwikkelingscyclus. Alvorens op de ziekte zelf en hare bestrij-
ding in te gaan, is het voor een juist begrip er van noodig, dezen

ontwikkelingskring in groote trekken te schetsen.

Een dier, b.v. een kuiken, dat lijdende is aan coccidiose, scheidt

met de faeces z.g. oocysten uit, welke rond tot ovaal van vorm

zijn, een zeer sterke schaal bezitten en waar in het midden het

protoplasma als een groote bol is samengetrokken. Soms kan

men in dit protoplasma de kern als een helle, centrale plek op-
merken. De schaal heeft aan de eene pool meestal een opening,
de z.g. micropyle (fig. 1).

Na enkele dagen begint het protoplasma zich in vier dochter-

bollen, de sporoblasten, te deelen (fig. 2 en 3), waarbij meestal

nog een restlichaampje overblijft. Inde sporoblasten vindt nu

een verdere differentiatie plaats: er vormen zich in iedere

sporoblast 2 wormachtige sporozoieten, welke aan hun uiteinden

2 vakuolen en in hun centrum een blaasvormige kern bevatten.

Bij deze deeling blijft eveneens een gedeelte van het protoplasma
als restlichaam over. (fig. 4.) Met dit stadium, dat in het alge-
meen onder gunstige omstandigheden in 3 tot 5 dagen bereikt

wordt, is de ontwikkeling buiten den gastheer, de sporogonie,
afgesloten, de cysten zijn nu rijp en infectieus.

Worden deze rijpe oocysten met het voedsel dooreen ge-
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schikten gastheer opgenomen, dan lost in diens dunnen darm de

micropyle onder invloed van de darmsappen op, en de sporo-

zoieten kruipen door de ontstane opening uit het oocystenomhulsel
(fig. 5). De sporozoieten dringen vrij vlug een epitheelcel van

den darm binnen (fig. 6), ronden zich af (fig. 7) en groeien ten

Ontwikkelingscyclus vaneen coccidium (Ei me r ia). Halfschemafisch.

Verklaring inden tekst. Origineel,

koste van de epitheelcel, terwijl tegelijk door herhaalde twee-

delingen hun kernen in aantal toenemen (fig. 8 en 9). Zij wor-

den nu schizonten genoemd. Is de groei geëindigd, dan vallen



de schizonten in evenveel wormachtige dochter-individuen,

merozoieten, uiteen, als er kernen aanwezig waren, waarbij
meestal nog een restlichaam overblijft (fig. 10). De schizogonie,
zooals de wetenschappelijke term voor de ontwikkeling van spo-

rozoiet tot merozoieten luidt, kan zich verschillende keeren her-

halen, tot de merozoieten zich, onder invloed van ons nog

niet nader bekende factoren, in geslachtelijk gedifferentieerde
organismen veranderen. De mannelijke exemplaren of microgame-

tocyten lijken in het begin van hun ontwikkeling veel óp de

schizonten (fig. 11 tot 13), de vermeerdering van het aantal

kernen is echter veel sterker (fig. 14) en ten slotte ontstaan uit

de kernen zeer kleine kommavormige lichaampjes, de microga-

meten, welke zich aan de peripherie van de moedercel rang-

schikken (fig. 15). De rijpe microgameten komen vrij inde

darmholte en zijn voorzien van 2 lange, fijne, aan het vooreinde

insereerende zweepdraden, waarmee zij zich vrij vlug, maar

eenigszins tuimelend voortbewegen. De vrouwelijk gedifferen-
tieerde exemplaren, de macrogametocyten, blijven éénkernig.

Zij zijn o.m. gekenmerkt dooreen groot aantal vacuolen met

reservestoffen, welke in hun protoplasma ontstaan en zich later

peripheer rangschikken (fig. 13’ tot 14'). De rijpe macrogameto-

cyten, macrogameten genoemd, worden dooreen microgameet
bevrucht (fig. 14’), precies als bij de hoogere dieren de eicel door

een spermatozoïde. Onmiddellijk na de bevruchting scheidt de

macrogameet een dikke membraan aan zijn oppervlakte af, en

wordt zoo tot oocyste. De oocyste valt uit het darmepitheel inde

darmholte en komt met de faeces buiten den gastheer. Hiermede

is dus de ontwikkelingskring gesloten.
De coccidiën zijn in het algemeen tot den darm, bij het pluim-

vee meestal tot ’t begin van den dunnen- en blinden darm beperkt.
Bij konijnen vinden wij ze ook inde galgangen der lever, waar-

heen zij waarschijnlijk als merozoiten vanuit den darm via de

galgang geraken. Deze leveraandoeningen zijn meestal gemak-
kelijk macroscopisch als witte haardjes te herkennen. Bij de

ganzen kan ook inde nier een coccidiënsoort voorkomen, waar-

van de infectieweg nog niet nader bekend is. Vermeld zij ten

slotte nog, dat in het bloed coccidiën, behoorende tot het geslacht
Leucocytozoon, aanwezig kunnen zijn, welke echter weinig oeco-

nomische beteekenis schijnen te hebben, waarom wij ze hier bui-

ten beschouwing willen laten.
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Waarin bestaat nu de schadelijke invloed, welken de coccidiën

op hun gastheer uitoefenen? De coccidiën zijn, zooals wij hebben

beschreven, intracellulaire parasieten. Door hun belangrijken groei

vernietigen zij mechanisch, zonder daarbij blijkbaar toxische stof-

fen af te scheiden, de cel, waarin zij zijn binnengedrongen, en

meestal ook de naburige cellen. Zijn nu slechts weinig coccidiën

aanwezig, dan is de schade voor den gastheer niet belangrijk, de

beschadigde cellen worden door nieuw gevormde spoedig ver-

vangen. Bij massa-infecties worden echter groote stukken van de

epitheellaag gedestrueerd en de darmfuncties zoodoende sterk

belemmerd. Hierbij komt nog, dat door de vernietiging van het

beschermend epitheel de diepere lagen van den darmwand bloot

komen te liggen, waardoor soms vrij sterke bloedingen optreden
en bovendien pathogene bacteriën vanuit den darm door deze

laesies gemakkelijk inde bloedcirculatie geraken.
Onderzoekt men nauwkeurig de faeces van volwassen, kli-

nisch gezonde kippen of konijnen, zoo zal men inde meeste ge-

vallen enkele coccidiëncysten aantreffen, de dieren zijn z.g. coc-

cidiëndragers. Zij ondervinden zelf geen merkbare schade van

deze parasieten; voor hunne omgeving, in het bijzonder voor de

jongere dieren, leveren zij echter als infectiebron een gioot ge-

vaar op. Karakteristiek is namelijk voor de coccidiosis, dat ze

vooral de jonge dieren aantast. Hierbij moet ook in het oog

worden gehouden, dat de sterkte der infectie niet alleen afhangt

van het aantal opgenomen oocysten, maar eveneens van de ver-

meerdering der parasieten door de schizogonie inden gastheer
zelf. Bij het opnemen vaneen gering aantal rijpe oocysten kan

dus toch een uitgebreide infectie plaats hebben.

Hoe kan de coccidiosis worden bestreden? Wij hebben gezien,
dat alle ontwikkelingsstadia der coccidiën inde cellen van den

gastheer leven: dus zijn zij, zooals gemakkelijk te begrijpen valt,

voor medicamenten moeilijk bereikbaar. Immers, ieder medica-

ment waardoor de coccidiën gedood zullen worden, moet eerst

de gastheercel passeeren, voordat het de parasiet bereikt. Daar-

om moet het voor de cellen absoluut onschadelijk zijn. Een der-

gelijk praeparaat is echter tot nu toe niet ontdekt. Theoretisch

is dit wel mogelijk, wij hebben namelijk voor de bestrijding der

menschelijke malaria een dergelijk geneesmiddel, de chinine, dat

de malariaparasieten doodt, zonder eenige schadelijke werking

op de bloedlichaampjes uitte oefenen.



Is een therapeutische behandeling der coccidiose tot nu toe
onmogelijk, door prophylactische maatregelen laat zich de ziekte
met het meeste succes bestrijden. Wij hebben boven beschreven,
dat de ontwikkelingskring der coccidiën in twee gedeelten te
splitsen is, één inden gastheer en één buiten den gastheer en
dat bij de ontwikkeling buiten den gastheer, de sporogonie, een
zeker aantal dagen (meestal 3 tot 5) noodig zijn, voordat de rijpe
oocysten, welke alleen een infectie kunnen bewerkstelligen, ge-
vormd zijn.

Wordt nu den dieren de gelegenheid tot het opnemen der rijpe
oocysten ontnomen, dan kunnen geen nieuwe gevallen van

coccidiose optreden. Theoretisch is dit zeer gemakkelijk te doen.
Verwijder om de twee dagen de faeces van aangetaste dieren
(na twee dagen zijn nog geen rijpe oocysten aanwezig), doe dit
drie weken lang (zoolang duurt in het algemeen het oocystenuit-
scheiden van besmette dieren) en gij zult geen coccidiëninfecties
meer onder den pluimvee- of konijnenstapel hebben. Inde prak-
tijk zal dit wel is waar niet altijd nauwkeurig door te voeren zijn,
het moet echter als richtsnoer voor iedere bestrijding dienen.
Loopen de kippen vrij, dan moet opgelet worden, dat zij zoo
min mogelijk op bepaalde vaste plekken hun faeces deponeeren,
waardoor deze plaatsen bijzonder sterk besmet worden. De faeces
moeten, indien mogelijk, worden verbrand, tegen uitdrogen en

hooge temperatuur zijn de oocysten weinig bestand, terwijl zij,
beschermd door hun sterke schaal, met de meeste desinfectie-
middelen niet zijn te dooden. Laat zich de verbranding van de
faeces niet doorvoeren, dan is begraven onder bijvoegen van on-

gebluschte kalk aan te bevelen.
Ten slotte zij nog vermeld, dat de coccidiën vrij streng speci-

fiek voor hun gastheer zijn, dat wil zeggen, ieder coccidiënsoort
kan slechts in één gastheer leven. Het konijnencoccidium kan dus
b.v. geen kippen infecteeren en omgekeerd. Echter worden zeer

nauwverwante gastheeren, b.v. kip en kalkoen, door één coccidium
aangetast; kip en duif daarentegen hebben weer verschillende coc-

cidiënsoorten. Ook met deze feiten moet bij de bestrijding reke-

ning worden gehouden.
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Verteringscoëfficiënten van eenige voeder-
middelen bij hoenders.

Door Dr. G. M. v.d. PLANK.

(Uit het Zoötechnisch Instituut der Veeartsenijkundige Hooge-
school, dir. Prof. H. M. Kroon.)

Doot de welwillende hulp van Prof. Dr. B. Sjollema, van wien
ik verschillende raadgevingen ontving en op wiens laboratorium
de stikstofbepalingen zijn gedaan, is dit onderzoek mij mogelijk
gemaakt. Voor zijn hulp en interesse betuig ik hem hier mijn dank.

De rationeele voeding der landbouwhuisdieren dateert voor-

namelijk van den tijd, dat de voedertabellen in gebruik kwamen.
Met behulp dezer tabellen werd het mogelijk rantsoenen voor de
dieren te berekenen. Aangegeven werd, hoeveel der verschillende
voedselbestanddeelen een bepaald dier per 1000 K.G. lichaams-
gewicht en bij een bepaalde productie (een koe b.v., welke een

zeker aantal liters melk geeft), noodig had en verder de samen-

stelling vaneen groot aantal voedermiddelen. Daarnaast was

door die proeven bepaald, welk percentage der samenstellende
deelen dier voedermiddelen verteerbaar was bij de verschillende
diersoorten.

Dit percentage noemt men den verteringscoëfficient.
Het waste voorzien, dat de verteringscoëfficienten bij de ver-

schillende diersoorten verschillend zouden zijn, daar de bouw
van het digestieapparaat ook erg uiteenloopend is. (Men
aenke in dit verband aan de meerdere magen der herkauwers.)

Tot voor kort misten wij inde pluimveeteelt geheel de tabellen
van verteringscoëfficiënten en was het onbekend hoeveel van de
verschillende bestanddeelen der voedsels werkelijk in het hoen-

deriichaam opgenomen werden. En deze hoeveelheden zijn juist
van het allergrootste belang! Wat kan het ons schelen of een

bepaald voedsel al een bijzonder hoog eiwitgehalte heeft, wan-

neer van deze groote hoeveelheid slechts een klein gedeelte wordt

opgenomen en een belangrijk deel inde faeces het lichaam ver-

laat?

Het groote onderscheid kennend tusschen vogels en zoog-
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dieren in bouw van het digestieapparaat (krop, spiermaag, groote
blinde darmen), kunnen zonder meerde bij zoogdieren gevonden
coëfficiënten niet bij het pluimvee gebruikt worden.
Toch is langen tijd, bij gebrek aan andere gegevens, de kip ge-
lijkgesteld met het varken wat betreft de vertering van voedsel-
bestanddeelen. Dat de verteringscoëfficiënten bij pluimvee niet
reeds eerder bepaald zijn, vindt zijn oorzaak inde gemengde uit-

scheiding van faeces en urine door deze dieren.
Om b.v. de verteerbaarheid van tarwe-eiwit, te bepalen, moe-

ten wij een bepaalde hoeveelheid tarwe voeren, waarvan het ei-

witgehalte te onderzoeken is, wij weten dus de hoeveelheid eiwit,
welke het dier binnengekregen heeft. De hoeveelheid eiwit, welke

nog inde faeces uitgescheiden is, daarvan afgetrokken, geeft de
hoeveelheid opgenomen of verteerd eiwit.

Het eiwitgehalte, althans het ruweiwitgehalte, wordt verkre-

gen door de bij het chemisch onderzoek gevonden hoeveelheid
stikstof met 6,25 te vermenigvuldigen.

Inde urine nu komen velerlei stikstofhoudende verbindingen
voor, welke in het lichaam gevormd zijn uit de opgenomen eiwit-
ten: bepalen wij dus het stikstofgehalte van faeces plus urine,
dan wordt de hoeveelheid stikstofhoudende bestanddeelen, ont-
staan uit de opgenomen eiwitten, medegerekend en zouden we

dus een te lagen verteerbaarheidscoëfficiënt vinden.

Bij andere huisdieren is het betrekkelijk gemakkelijk om de

urine en faeces afzonderlijk op te vangen, met behulp van gummi-
zakken, bij het pluimvee, waar beide stoffen gezamenlijk uitge-
scheiden worden, moeten bijzondere maatregelen getroffen
worden.

Toen het vorige jaar het Zoötechnisch Instituut eenige hoen-
derstallen rijk werd en met pluimvee geëxperimenteerd kon wor-

den, was een van de eerste onderwerpen welke ik uit wilde
werken, de bepaling van verteringscoëfficiënten. Inde voedings-
leer voor pluimvee werd als ’t ware een schakel gemist; wel
vonden de nieuwste begrippen omtrent vitaminen al spoedig toe-

passing, doch omtrent de benoodigde hoeveelheden en de inder-
daad gevoederde kwantiteiten der veel meer bekende bestand-
deelen, was nog niet veel vastgesteld, mede door het ontbreken
van gegevens over de verteerbaarheid der voedsels.

Direct staande voor de moeilijkheid bij deze proeven de urine
van de faeces te scheiden, probeerde ik eerst bij gestorven kippen
de urine-afvoerende buizen, welke inde cloaca uitmonden, te
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verplaatsen en naast het staartbeentje aan de huid te hechten.
Zelfs bij het gestorven dier bleek dit door de fijnheid van ge-
noemde buizen, uiterst bezwaarlijk en zag ik de onmogelijkheid
in, bij het levende dier met eenige kans op succes deze operatie
te verrichten.

Bij het nazoeken der literatuur kreeg ik toen een artikel in

handen van den Duitschen Physioloog prof. Völtz (1), waaruit

bleek, dat hij op dit gebied reeds eenige proeven gedaan had

en enkele verteringscoëfficiënten vaststelde. Völtz loste de moei-

lijkheid om faeces en urine gescheiden op te vangen, als volgt op.
Inden buikwand, ongeveer midden tusschen het uiteinde van het
borstbeen en de beide legbeentjes, maakte hij een opening, knipte
den endeldarm door en hechtte nu het eene einde inde wond. Het

andere stuk, dus feitelijk het vooreinde der cloaca, werd afge-
hecht en inde buikholte teruggebracht. Doordat de urine-afvoe-
rende buizen inden bovenwand der cloaca uitmonden, vrij ver

naar achteren, blijven deze ongedeerd. Na de operatie komen dus
de faeces door de buikwond (anus praeternaturalis) en de urine
wordt normaal door de cloaca uitgescheiden. Hanen op deze

wijze behandeld, bleven maandenlang inleven.

Na Völtz en prof. Lehman (die ongeveer gelijk met Völtz soort-

gelijke proeven deed) vond ik inde literatuur slechts spaarzame
gegevens, waarbij nog een publicatie van W. Völtz en W. Dietrich

(2) te noemen is.

Den allerlaatsten tijd echter kwam ik in bezit van nieuwe ge-
gevens. In Mei van dit jaar promoveerde te Halle, H. Löszl op
een dissertatie, getiteld: Untersuchungen über die Verdaulichkeit
des Proteins und der Rohfaser verschiedener Futtermittel beim

Haushuhn (4), kort nadat ik een exemplaar van deze nog niet

indruk verschenen dissertatie in handen had, ontving ik vaneen

buitenlandsch collega een deel der rapporten van het internatio-
naal congres voor pluimveeteelt te Barcelona, waarvan één ge-
titeld is: Principes nutritifs des aliments de la volaille tels qu’ils
sont déterminés par des expériences de laboratoire, door B. F.

Kaupp. (3)
In laatstgenoemd rapport publiceert K. een lijst van verterings-

coëfficiënten verzameld ineen tijdvak van acht jaar. Door wel-

willendheid van den heer Gerlings te Apeldoorn, had ik ineen
nummer van Poultry Science al iets over deze proeven kunnen

lezen.
Uit het feit, dat op verschillende plaatsen aan dit onderwerp
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den laatsten tijd zooveel aandacht is geschonken, blijkt wel de

groote behoefte aan de tabellen van verteringscoëfficiënten voor

het pluimvee. Om verschillende voedsels te vergelijken, rantsoenen

samen te stellen en te controleeren, zijn deze gegevens dan ook

onmisbaar.

Zoowel Löschl als Kaupp zien af van de operatie volgens Völtz,

doch houden de proefdieren in kleine kooien. Laatstgenoemde
onderzoeker geeft de dieren iederen dag beweging op een be-

perkte ruimte. Eerstgenoemde bindt de dieren vast met behulp
vaneen tuigje, op den zitstok van de kleine kooi. De faeces val-

len dan altijd op dezelfde plaats in het bakje. Ik sta hier eenigs-
zins uitvoerig stil bij de methoden van andere onderzoekers om

te doen uitkomen, dat bij al deze proeven de dieren niet onder

de natuurlijke omstandigheden gehouden kunnen worden; hoe-

wel de beschreven operatie het meest abnormaal lijkt, heeft mij de

ervaring geleerd, dat de eenzijdige voeding tijdens de proeven,
de dieren meer kwaad doet dan het verplaatsen der anus. Wan-

neer n.l. normaal gevoerd wordt en ook het groenvoer niet wordt

onthouden, blijven de hanen in goede conditie.

Titel en inhoud der dissertatie van Löszl kloppen niet geheel,
daar hij niet de verteringscoëfficiënten berekent, doch de hoe-

veelheid eiwit ,welke in het lichaam blijven bij een bepaald voed-

sel, hij behoeft dus urine en faeces niet te scheiden.

Uit het voorgaande overzicht blijkt wel, dat anderen mij vóór

geweest zijn bij het publiceeren van cijfers, ik meende echter toch

te moeten doorgaan, daar alleen een groot aantal gegevens be-

trouwbare, voor de practijk bruikbare tabellen kunnen opleveren.

Beschrijving eigen proeven.

Na de operatie werden de hanen ieder afzonderlijk ineen hok

geplaatst, bestaande uiteen klein nachthokje met zitstok en een

uitloop van ongeveer een halven vierkanten meter. De bodem van

dit verblijf is van hout of dun plaatijzer, zoodat de dieren abso-

luut niets kunnen oppikken wat hun niet met opzet gegeven

wordt. Het kwam er nu op aan alle faeces op te vangen. Völtz

deed dit door bevestiging vaneen gummi-zakje onder de ge-

maakte opening door middel vaneen tuigje om het lichaam. Ik

probeerde dit ook, doch ineen minimum van tijd hadden de ha-

nen dit zakje stukgepikt. Deze moeielijkheid loste ik op dooreen

stukje gummibuis inde wond te hechten en dit met een kurkje
af te sluiten. leder uur of iedere twee uur wordt het kurkje ver-
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wijderd, de faeces verzameld en het kurkje weer op het buisje

geplaatst. Op deze wijze ging niets verloren.

De vraag of grit bijvoeren noodzakelijk was, ja dan neen, moest

ook eerst worden beantwoord.

Kan grit gedurende de proeven gemist worden, dan is dit een

groot gemak, daar anders gewicht van opgenomen en uitgeschei-
den grit gecontroleerd moet worden. (De verzamelde faeces zijn
zooveel mogelijk nog op grit nagezien.)

Nu heeft Kaupp door proeven aangetoond, dat kippen, welke

geen grit-bijvoer krijgen, na een jaar nog evenveel steentjes in

de spiermaag houden als dieren, die volop steentjes ter beschik-

king hadden. Het schijnt, dat dit bijvoer onder normale omstan-

digheden voortdurend wordt opgenomen en uitgescheiden, doch

dat bij onthouding er van de benoodigde hoeveelheid kan worden

teruggehouden.
Daar een proef met een bepaald voedermiddel slechts onge-

veer een week behoeft te duren, achtte ik bijvoeren van grit over-

bodig, temeer daar inde dagen tusschen twee proeven nog steen-

tjes verstrekt zijn.
Voorloopig was het mij alleen te doen om de vertering te be-

palen van het ruw eiwit, zoodat alleen het stikstofgehalte van

een bepaalde, door de dieren gegeten hoeveelheid voedsel werd

bepaald en het stikstofgehalte der faeces afkomstig van deze hoe-

veelheid voer.

Alvorens de proef met een voedermiddel te beginnen, worden

de dieren een paar dagen met dat middel gevoerd, teneinde zeker

te zijn, dat geen bestanddeelen van het normale voedsel inde te

onderzoeken faeces komen, waardoor anders een foutieve bepa-

ling gemaakt zou worden.

Op den eersten dag der proef krijgen de dieren dan ’s morgens

een lepeltje houtskoolpoeder en eerst de afgewogen hoeveelheid

voedsel wanneer de houtskool inde faeces gevonden is.

De afgewogen hoeveelheid van het te onderzoeken voedsel

wordt ineen bakje voorgezet, waaruit morsen haast onmogelijk is.

Stikstofbepalingen worden dan gedaan van het voedsel, de

faeces zooals zij worden uitgescheiden en de faeces na te zijn

gedroogd.
Als voorbeeld van de proeven door mij verricht geef ik hier de

gevonden cijfers bij een tarwe-proef met een wit Leghorn haan,

broed 1924.
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Hoeveelheid opgegeten tarwe gedurende de proef: 529 gram
Gewicht faeces: 235.20

„

Eiwitgehalte monster tarwe 1.162 X 6.25 = 7.2625 %.
Hoeveelheid met het voer opgenomen eiwit :

...
38.4186 gram

Hoeveelheid eiwit met de faeces uitgescheiden
(voor iederen dag afzonderlijk berekend) totaal: 8.5272

„

Hoeveelheid verteerd eiwit dus: 29.8914
„

29 8914
Opgenomen in het lichaam is dus

oc
X 100 % = 77.80 %.

00.4186

Voor gerst en mais vond ik resp. 64.89 % en %.
Door Kaupp worden als verteringscoëfficiënten van eiwit (ruw

eiwit) opgegeven: voor tarwe 69.82

„ gerst 75.90

„
mais 72.20

(Gebroken mais, welke ik ook gebruikte).
Völtz heeft voor tarwe-eiwit een verteringscoëfficiënt gevonden

van 77.12.

Daar ik nog een gering aantal proeven nam, is het mogelijk,
dat de uitkomsten meer op de Amerikaansche gegevens zul-

len gaan lijken. Ik herhaal wat ik reeds eerder opmerkte, slechts

een groot aantal bepalingen kan hier een juist gemiddelde geven.
De gedroogde faeces zijn bewaard gebleven, zoodat andere be-

palingen daarin nog gedaan kunnen worden.
Hoewel dit rapport door het geringe aantal cijfers slechts als

een voorloopige mededeeling is te beschouwen, meende ik, vooral
omdat er in ons land op pluimveeteeltgebied nog zoo weinig
wetenschappelijk gewerkt is, op dit congres al reeds de gevonden
cijfers te moeten mededeelen.

Later hoop ik uitgebreider materiaal te kunnen publiceeren.
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Enkele punten uit de moderne inzichten

inde Pluimvee-Voedingsleer.
dr. b. j. c. te hennepe.

In het moderne pluimvee-bedrijf staat het voedingsvraagstuk
in het brandpunt der belangstelling. Geen wonder. Aan den

eenen kant n.l. tracht men steeds er naar te streven de dieren

zoo economisch mogelijk te voederen, zoodat de productie der

dieren, die der onkosten zoo ver mogelijk overtreft. In Spanje
gold lang het rijmpje: Animal de pico, no haee al amo rico,
d.w.z. een dier met een snavel maakt zijn meester niet rijk. Thans

is men er over de geheele wereld van overtuigd, dat de pluimvee-
houderij een groote bron van inkomsten voor bepaalde streken

oplevert.
Aan den anderen kant echter treden bij de moderne bedrijfs-

voering steeds meer en meer ziekten op en is bij onderzoek ge-

bleken, dat doelmatige voeding eender beste middelen is ter ver-

betering van den gezondheidstoestand der dieren.

Langen tijd heeft men zich er mede tevreden gesteld de voe-

dingsleer te bestudeeren op allerlei kleine dieren, zooals ratten,
marmotten en konijnen, of grootere, zooals varkens en koeien, doch

pas inden laatsten tijd wordt algemeen gewerkt aan een voe-

dingsleer, speciaal voor pluimvee, zoodat men thans wel degelijk
kan spreken vaneen eigen pluimvee-voedingsleer, welke door

specialisten bestudeerd wordt. Ook daarmede is men er echter

nog lang niet, want bij de moderne uitbreiding, waarin de een-

den- en kalkoenen-houderij zich mag verheugen, treedt ook direct

de wenschelijkheid naar voren om voor elk dezer diersoorten apart
een voedingsleer op te bouwen. Ook hieraan wordt inden laat-

sten tijd reeds ijverig gewerkt. Elk dezer pluimvee-soorten heeft

aparte bewerking noodig, aangezien zij onderling belangrijke ver-

schillen vertoonen zoowel anatomisch als physiologisch.
Men kan dus spreken vaneen algemeene pluimvee-voedingsleer

en vaneen speciale pluimvee-voedingsleer.
Mijn doel is het in deze beschouwing alleen de algemeene voe-

dingsleer in het kort te bespreken.



104

Bij de beschouwing der voedingsleer kunnen wij den nadruk
leggen op de economische zijde van het vraagstuk, dus letten op
voedingskosten en productie, doch we kunnen ook den nadruk leg-
gen op de bevordering van den gezondheidstoestand der dieren en

het voorkomen of genezen van ziekten, welke door onoordeelkun-
dige voeding ontstaan. Indirect brengt verhooging van den ge-
zondheidstoestand ook betere economische toestanden mede, doch
dit behoeft lang niet altijd samen te gaan. De voeding op eipro-
ductie zal daarom vaak anders zijn dan de voeding der foktoomen.

Het moderne bedrijf brengt tal van verzwakkende factoren
mede, die nog lang niet alle goed bekend zijn, doch die
ernstig de aandacht van deskundigen vragen, zooals: fokken met
dieren van hooge productie, familieteelt, inteelt, kunstmatige
broed- en opfokmethoden, ondoelmatige huisvesting enz.

Tot voor korten tijd beschouwde men het voedingsprobleem
hoofdzakelijk van den scheikundigen kant. De ontdekking van be-

paalde stoffen, welke langs scheikundigen weg niet aangetoond
kunnen worden, doch die voor de gezondheid absoluut noodig zijn,
heeft inde voedingsleer een geheele revolutie teweeg gebracht.
Niet langer kan men volstaan bij de beoordeeling vaneen voe-

dingsmiddel met een scheikundig onderzoek ineen laboratorium,
de moderne voedingsleer eischt daarnaast bestudeering van de

werking van het voedingsmiddel op het levende dier. Naast den

chemiker, treedt dus inden laatsten tijd de bioloog op.
Ook andere factoren worden nog hierbij betrokken, o.a. de phy-

sische werking der voedingsmiddelen, die zuiver door hun ge-
halte, aan z.g. onverteerbare stoffen de darmwerkzaamheid prik-
kelen en de gezondheid bevorderen en daardoor van groot belang
zijn.

Bij de scheikundige beschouwing wordt inden laatsten tijd
vooral veel aandacht gewijd aan de z.g. minerale zouten. Vooral
de kalkzouten (koolzure- en phosphorzure zouten) spelen bij het

pluimvee een groote rol. Velen beschouwen thans de zouten van

even groot belang inde voeding als de eiwitten.
Men is er langzamerhand aan gewend ons pluimvee als eier-

machines te betitelen en is dan geneigd ook bij het voedingsvraag-
stuk aan een soort brandstof voor machines te denken. Daartoe

gaf de voedingsleer, welke de voedingsstoffen beoordeelde naar

hun verbrandingswaarde, aanleiding. Niets is echter minder waar.

Bij den mensch zou men er niet aan denken kunnen een algemeen
geldend standaard-voer samen te stellen, omdat de menschen on-
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derling te veel verschillen, doch voor ons pluimvee geldt dat

evenzeer, al is men gewend bij pluimvee niet op het individu, doch

op de massa te letten. Het zijn geen' machines, die alle met

een zelfde brandstof, benzine, steenkolen of olie gedreven worden,
doch elk dier is een apart individu, dat bepaalde eischen aan de

voeding stelt, wil het op volle kracht arbeiden. Naast de samen-

stelling treedt dan ook de smaak van het voedsel naar voren, de

kwestie of de dieren het al of niet gaarne lusten. Tevens hebben
tal van andere factoren invloed, zooals klimaat, jaargetijde, leef-

tijd, omgeving, ras enz. De aandachtige pluimveehouder zal onder

de dieren van eenzelfde broedsel vaak heel interessante verschil-

len kunnen opmerken.
Van te voren is het dan ook dwaasheid van z.g. „beste recep-

ten”, onder alle omstandigheden heil te verwachten. Het eene

recept zal op de eene plaats best voldoen en elders minder goed,
dit hangt geheel van de omstandigheden af. Hoe meerde recep-
ten aangepast zijn aan de omstandigheden, hoe beter de voeding
zal voldoen.

Het gaat niet aan, in dit schetsmatig overzicht de geschiedenis
van de ontwikkeling der moderne pluimvee-voedingsleer te be-

schrijven.
In het kort moet volstaan worden met te vermelden, dat men

eenige jaren geleden ontdekt heeft, dat bij gebrek aan sommige
stoffen in het voedsel, menschen en dieren ziek worden en

sterven.

De Nederlandsche arts, Prof. Eijkman, heeft zulks in Indië het

eerst bewezen voor de zoo gevreesde beri-beri. Later bleek dat

Engelsche ziekte, scheurbuik, oogontsteking, groeibelemmering,
ook ontstonden door gebrek aan dergelijke onbekende stoffen.
Voor deze, voor het leven absoluut noodzakelijke stoffen, heeft

men allerlei namen uitgevonden. De meest populaire naam op he-

den is echter die van „vitamine”, omdat men dacht met een schei-

kundige verbinding te maken te hebben, behoorende tot de „ami-
nen” en daaraan toevoegde de Latijnsche naam van „leven”:
„vita.” Gebleken is, dat deze naam scheikundig onjuist is, doch

hij is nu eenmaal ingeburgerd en wij zullen hem daarom ook ge-
bruiken. Men kent dus niet de „vitaminen” zelf, doch alleen de

ziekten, welke ontstaan, als zij niet in het voedsel aanwezig zijn,
de z.g. gebreks-ziekten. Naar deze ziekten heeft men de vitami-

nen ook wel een naam gegeven en zoo spreekt men van beri-beri

vitamine, scheurbuik vitamine, Engelsche ziekte vitamine. Inden

105
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laatsten tijd schijnt men nog meer vitaminen op het spoor te zijn.

Men noemt de vitaminen ook wel naar de letters van het alpha-
bet en onderscheidde tot voor kort:

A-vitamine. Dit bevordert den groei der jonge dieren. Bij gebrek
er aan, staat de groei stil en ontstaan oogziekten.

B-vitamine. Bij gebrek ontstaat beri-beri en zenuw-verlammin-

gen bij dieren.

C-vitamine. Bij gebrek hieraan ontstaat bij den mensch scheur-

buik. Dit vitamine blijkt voor pluimvee niet noodig te zijn,
zoodat wij er ons verder niet mee behoeven te bemoeien.

D-vitamine. Bij gebrek hieraan ontstaat Engelsche ziekte.

E- of X-vitamine. Dit schijnt bij de voortplanting een rol te spelen.
Het B-vitamine wordt door den Nederlandschen arts, Dr. Jan-

sen nog weer verdeeld in B 1, dat tegen de zenuwziekte werkt en

B 2, dat de beri-beri geneest, doch deze verschillen zijn voor ons

pluimvee nog niet nader uitgewerkt.
Pas inden allerlaatsten tijd leest men inde literatuur, dat

scheikundigen er in geslaagd zouden zijnde vitaminen af te zon-

deren. Zoo leest men, dat Dr. Eddy, een Amerikaan, het B-vita-

mine bereid heeft, terwijl de Japansche scheikundigen Takahashi

en Kawakami, uit levertraan een halfkristallijne stof bereidden,

welke daarin in zeer kleine hoeveelheid voorkomt, n.l. slechts

0.1 %. Deze stof heeft aldehydachtige eigenschappen, wordt door

licht en zuurstof ontleed en is oplosbaar in alcohol, aether en

benzol, echter onoplosbaar in water. Zij bevat zuurstof, water-

stof en koolstof, echter geen stikstof. Een uiterst geringe hoeveel-

heid dezer stof, n.l. 0,08 m.gr. bleek in staat een muis, die leed

aan gebrek aan A-vitamine, te genezen.

De onderzoekingen, welke omtrent de vitaminen gepubliceerd

worden, zijn thans na enkele jaren reeds niet meer bij te houden.

Enkele boeken van den laatsten tijd geven een tamelijk goed over-

zicht, o.a. de werken van Ellis en Macleod, de beide Plimmers en

Ragnar Berg. Dit laatste boek noemt in 1922 reeds 1556, zegge

ongeveer vijftienhonderd studies over vitaminen. De opgave der

titels alleen beslaat 54 bladzijden.
Voor ons doel zijn alleen van belangde onderzoekingen op

pluimvee-gebied en moet ik er nogmaals op wijzen, dat men op

pluimvee niet zonder meerde resultaten mag toepassen op an-

dere dieren of menschen verkregen. De mensch b.v. heeft minder

B-vit. noodig dan de kip, zoodat rantsoenen, die bij den mensch

geen bezwaren veroorzaken, bij kippen reeds verlamming opwek-
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ken. Aan den anderen kant zal een rantsoen, dat bij den mensch

scheurbuik veroorzaakt, bij pluimvee geen schadelijke gevolgen
hebben.

We kunnen direct vooropstellen, dat al deze vitaminen voor

gewoon pluimvee ruim voorhanden zijn in jong, versch groen-
voer. Bezwaren door tekorten ontstaan pas, als men zich inde

pluimveehouderij van de natuur verwijdert. Dit nu gebeurt in het
moderne pluimveebedrijf langs talrijke wegen, wat o.a. uit de vol-

gende overwegingen blijken kan.
Om te beginnen, behoort de kip in ons land niet thuis, doch is

een dier, dat in wilden toestand inde tropen leeft. De eend daar-
entegen leeft wel wild in ons land en bevindt zich uitstekend in

onze koude, natte, moerassige streken. Een enorm verschil in na-

tuurlijken aanleg dus tusschen deze beide diersoorten.
De wilde vogels paren inde lente en leggen in het voorjaar,

als de geheele natuur opbloeit na langen winterslaap, enkele

eieren. Zij bebroeden deze eieren zelf en de jongen komen in

kleinen getale ter wereld onder gunstige klimaats- en voedsel-

verhoudingen. Overvloed van zonlicht, frissche lucht en versch,
jong groenvoer. Gevolgen van inteelt enz. worden inde natuur
snel uitgeroeid en alleen de sterkste dieren blijven over inden

natuurlijkenstrijd om het bestaan en paren zich naar keuze.
De mensch paart de dieren, die hij voor een bepaald doel

wenscht, vraagt vaak niet, of ze voldoende weerstandsvermogen
hebben, doch tracht dit verzwakte weerstandsvermogen door al-

lerlei kunstmiddelen te hulp te komen. De natuurlijke strijd om

het bestaan is uitgeschakeld. Evenzeer de natuurlijke, vrije
parings-keuze. De vogel moet het geheele jaar dooreen flink
aantal eieren leggen, terwijl het bekend is, dat de eieren enorm

veel krachten aan het lichaam onttrekken. De eieren zullen dus
veel minder levenskrachten bevatten, de jongen zullen minder

goed zich kunnen ontwikkelen. De jongen worden kunstmatig
gebroed, komen ter wereld als de natuur nog slaapt, moeten vaak

binnenshuis opgefokt worden met allerlei kunstmethodes, groen-
voer, zonlicht en frissche lucht ontbreken. De kuikens komen
zwak ter wereld als ze al geboren worden, groeien onder ongun-
stige omstandigheden op in groote koppels bijeen en sterven vaak
als ratten bij de geringste besmetting. Als men nagaat hoeveel
eieren men noodig heeft om een bepaald aantal gezonde, ge-
slachtsrijpe vogels te krijgen, staat men vaak versteld. Naast
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talrijke andere, verzwakkende factoren, speelt dan ook ondoel-

matige voeding een enorme rol.

Ook van andere dieren is het bekend, dat zij met hunne melk

veel vitaminen afgeven, die vaak aan het lichaam onttrokken

worden. . ,

In 1916 heeft Prof. Scheltema in Groningen gewaarschuwd

tegen het gebruik van geitenmelk voor jonge kinderen. Door het

gebruik dezer melk ontstond ernstige bloedarmoede. Verstrekte

men aan de geiten vitaminerijk voedsel, dan verdwenen de ver-

schijnselen weder.
. .

Bij natuurlijk gevoede kinderen op de Philippijnen trad beri-beri

op als de moeders in hare voeding niet genoeg vitaminen opna-

men, terwijl de zuigelingsziekte genas als de moeders vitamine-

rijk voedsel ontvingen.
Een zeer bekwaam pluimveekenner slaagt er wel in, de dieren,

die min of meer door bovengenoemde oorzaken verzwakt zijn,

eenige generaties op peil te houden. Komen zulke veredelde, vei-

fijnde dieren echter in minder bekwame handen, dan zijn geringe

invloeden in staat het geheele onnatuurlijke kaartenhuis ineen te

doen storten.
.

Beschouwt men de genoemde factoren, dan ziet men, dat doel-

matige voeding daarin wel een voorname rol speelt, doch lang

niet de eenige rol. Ik wijs hier vooraf reeds uitdrukkelijk op,

omdat de ervaring geleerd heeft, dat vooral waar het betieft

het vitamine-probleem, onder de leeken veel misverstand heerscht
.

Een leek is altijd geneigd slechts op enkele punten te letten of aan

enkele ervaringsfeiten uit zijn omgeving een te groote algemeene

waarde toe te schrijven. Ook de handelaren hebben tot deze ver-

keerde opvatting aanleiding gegeven door allerlei onjuiste ad-

vertenties. Het publiek is de vitaminen als wondermiddelen gaan

beschouwen, dacht er alles mede te kunnen bereiken, hooge pro-

ductie, snellen groei, genezing van ziekten en was vaak teleurge-

steld als dit niet uitkwam. Op deze zucht der leeken om aan

eenzijdige resultaten een algemeene waarde toe te schrijven, be-

rust ook de geheele, zeer bloeiende handel in kwakzalvers-midde-

len. Het publiek gelooft gaarne aan de wonderbaarlijke werking

van bepaalde stoffen en daarvan maken de kwakzalvers nuttig

gebruik. Heeft een middel bij een enkel geval resultaat gegeven,

bv een bepaalde vorm van verlamming, dan wordt de roem direct

uitgebazuind en is men zeer teleurgesteld, als het wondermiddel

in andere gevallen, die voor den leek er veel op lijken, doch een
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heel andere oorzaak hebben, niet helpt. Zoo is het ook met de

vitaminen gegaan. Verlamming door gebrek aan vitaminen ge-

neest men er mee, maar verlamming door wormen niet. De rol

der vitaminen is bij mensch en dier geweldig overdreven en daar-

om moet er van te voren op gewezen worden, dat alleen waar on-

gunstige toestanden ontstaan zijn door onvoldoenden vitamine-

toevoer, men met de bijvoedering van vitamine-rijke preparaten
succes kan verwachten. Bij een goed leggende kip, die goed ge-

voed wordt, en goede uitloopruimte heeft, behoeft men van vita-

mine-overvoedering geen groot succes te verwachten, evenmin als

bij goed groeiende kuikens onder goede omstandigheden. Dit is

inden laatsten tijd door verschillende onderzoekers duidelijk be-

wezen.

Men kan de moderne onderzoekingen dan ook verdeelen in drie

groote groepen, n.1.: le. proeven met voedsel, dat te weinig vita-

minen bevat;
2e. proeven met voedsel, dat te weinig vitaminen bevat en

aangevuld wordt met bepaalde vitaminen;

3e. proeven met normaal voedsel, normale omstandigheden en

overmaat van vitaminen.

Men kan ook hierbij onderbrengen de proeven met normaal voed-

sel en vitamine-bijvoedering op dieren, die onder abnormale om-

standigheden gehouden worden, zooals kuikens in kleine kooien,

binnenshuis, hennen in groote koppels op kleine oppervlakten enz.

Enkele dezer proeven zullen nader beschreven worden.

Men kan ook nagaan den invloed van te kort aan vitaminen,
welke zich direct uit door allerlei ziekten of welke zich langzamer-
hand pas wreekt.

Tot de ziekten, welke spoedig ontstaan bij gebrek aan bepaal-
de vitaminen, behooren o.a. beenzwakte, Engelsche ziekte, ver-

lamming, oogziekten en de ziekte door Prof. Beach in Amerika

beschreven als voedings-diphtherie, welke voor den leek veel lijkt
op gewone diphtherie.

Van veel meer belang lijken mij echter voor onzen pluimvee-
stapel de gevolgen van langdurige vitamine-ondervoedering, waar-

bij dus niet direct vitamine-gebrek optreedt. Zooals reeds ver-

meld is, heeft ons pluimvee veel vitaminen noodig en bij onoor-

deelkundige behandeling treedt al spoedig vitamine-ondervoeding

op. Op de gevolgen van dezen chronischen ondervoederings-toe-
stand heeft o.a. Dr. Cramer inden laatsten tijd gewezen, evenals

verschillende Amerikaansche onderzoekers. Deze ondervoede-
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ring veroorzaakt namelijk niet altijd duidelijk waarneembare

ziekten, doch geeft aanleiding tot onvruchtbaarheid, slechte pro-

ductie, slechten groei der afstammelingen, onregelmatigheden in

den rui en vooral verhoogde gevoeligheid voor ziekten. Mac. Col-

lum, Osborne en Mendel wezen er op, dat de gevolgen soms in

eenige geslachten weinig zichtbaar kunnen zijn, om dan tenslotte

opeens ineen der afstammelingen ernstige verschijnselen te ver-

oorzaken.

Hoe de vitaminen eigenlijk in het lichaam werken, is niet be-

kend. Wel heeft men in verband met vitamine-onthouding en toe-

voeging eenige verschijnselen opgemerkt, die eenig licht op aller-

lei ervaringen werpen.
Het A-vitamine schijnt veel invloed te hebben op den normalen

groei en werking der cellen van het darmslijmvlies. Onder nor-

male omstandigheden bevinden bacteriën en protozoën zich in

het centrum van den darminhoud, terwijl zich inde nabijheid van

den darmwand zelf geen bacteriën bevinden. Zij worden daar

blijkbaar door de afscheidingsproducten der darmcellen gedood.
Bij gebrek aan A-vitamine nu wordt de werking der darmslijm-
vlies-cellen belemmerd en vindt men de bacteriën direct op de

cellen en zelfs er tusschen en er in.

Hierdoor zou te verklaren zijn de gunstige werking, welke

levertraan heeft op den algemeenen gezondheidstoestand bij ver-

zwakte individuen en chronische infectie-ziekten.

Het B-vitamine wekt den eetlust sterk op en schijnt overigens
meer op het lymphklierstelsel zijn invloed uitte oefenen, hoewel

het ook de werking van het darmkanaal bevordert. Het prikkelt
de witte bloedlichaampjes tot verhoogde werking en ontvouwt

daardoor een gunstige werking bij infectie-ziekten.

Hoe de vitaminen ontstaan, is ook niet bekend. De gistcellen
bevatten zeer veel B-vitaminen en schijnen deze zelf te vormen,

terwijl tuberkelbacillen en stikstofbacteriën in voedingsbodems,
welke geen vitaminen bevatten, ook geen vitaminen vormen.

Wat er van de vitaminen in het lichaam wordt, is ook niet be-

kend. Het schijnt, dat het dierlijk lichaam de vitaminen slecht in

voorraad kan opzamelen, daar bij gebrek aan vitaminen in het

voedsel, spoedig bezwaren optreden. Vooral het B-vitamine

schijnt moeilijk te worden vastgehouden. Het A-vitamine treft

men wel in orgaan-vetten aan (levertraan), echter niet in bind-

weefselvet (nierenvet enz.) Het schijnt, dat de vitaminen bij de

stofwisseling uitgescheiden worden, althans in urine, maag- en
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darmsap van dieren, die voldoende vitaminen opnemen, komen ze

wèl voor, terwijl ze bij vitamine-arme voedering niet daarin voor-

komen, volgens de onderzoekingen van Cooper in Chicago.

Men heeft de gele kleurstof in bek en pooten van sommige

kippenrassen wel in verband gebracht met vitaminen. Dit blijkt

echter onjuist te zijn, al komt A-vitamine vaak voor samen met

het gele pigment. Palmer en Kempster beweren, dat de gele kleur

van snavel, beenen en dooiers te danken was aan het xanthophyll,
dat uit planten, vooral gele mais en groenvoer opgenomen werd.

Bij voedering met witte mais en geen groenvoer, verdween de gele
kleur en werden de dooiers bleek. Zelfs havermeel bevatte ge-

noeg pigment om de dooiers te kleuren. Door voedering met

witte rijst, gedroogde karnemelk en marmite kreeg men witte

dooiers, die bij hard koken der eieren niet van het wit te onder-

scheiden waren. Uit eieren met witte dooiers konden zich echter

normale kuikens ontwikkelen, die geen pigment bevatten.

In het voedsel moet dus voortdurend vitamine-aanvoer plaats
hebben bij het gezonde dier en zooveel temeer natuurlijk bij die-

ren met hoog vitamine-verbruik, zooals ons pluimvee. Op deze

manier is dan ook te verklaren de gunstige werking en daardoor

de snelle toename in het verbruik der vitamine-rijke voedsels van

den laatsten tijd. Zoo bewees Garrison, dat sterke vogels moeilijk
te besmetten zijn met diphtherie-smetstof, doch bij gebrek aan

vitaminen, zeer gemakkelijk.
Van eenige der moderne proeven geef ik hieronder een kort

overzicht. We zullen beginnen met eenige proeven bij abnormale

omstandigheden, dat wil dus zeggen, waar aan het voer bepaalde
stoffen ontbraken of veel dieren in zeer kleine ruimten gehouden
werden.

Halpin en Steenbock vonden dat:

Witte mais + caseïne bij foktoomen 15,3 % bevruchte eieren gaf.

Gele mais + caseïne bij foktoomen 23,6 % bevruchte eieren gaf.

Witte mais + vitaminerijk voedsel 53,2 % bevruchte eieren gaf.

Gele mais + vitaminerijk voedsel 62,2 % bevruchte eieren gaf.

Gele mais en vitaminerijk voedsel hadden dus sterken invloed

op de bevruchting. In geen enkel geval werden gunstige resultaten

verkregen bij gebrek aan A-vitamine.

Dr. L. C. Dunn te Storrs (Connecticut) slaagde er in kuikens

tot 10 weken op te fokken, geheel binnenshuis op planken vloeren

met het gewone rantsoen -)- 2 % levertraan. Alle andere kuikens

met dat rantsoen zonder levertraan stierven aan beenzwakte. Zijn
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conclusie luidde: Een rantsoen dat voldoende is om kuikens, die

buiten de vrije ruimte hebben, op te fokken, moet voor kuikens
binnenshuis aangevuld worden met 1 tot 2 % levertraan.

Aan het Pluimveeproefstatiön van den Staat Illinois vond men

hetzelfde en bleek, dat kuikens uitstekend groeiden bij afwezig-
heid van C-vitamine in het voedsel, doch veel A-vitamine noodig
hadden. Zij kregen spoedig te kort aan dit vitamine, vertoonden

beenzwakte, doch konden prompt genezen worden met levertraan.
Contróle-kuikens stierven alle.

Prof. Horace Atwood aan de Universiteit van West-Virginia,
nam een proef met 800 kuikens. Hij zag, dat in het vroege voor-

PLAAT 1.

Leeftijd in weken.

jaar bij jvroegbroed-kuikens en gebrek aan groenvoer, levertraan

uitstekende resultaten gaf.
Aan de Cornell Universiteit vond men door het gebruik van

levertraan, dat kuikens een verhoogden weerstand tegen coccidio-

sis vertoonden.

Talrijke proeven, ook van anderen, hebben nu bewezen, dat

men kuikens binnenshuis op planken vloeren zonder bezwaren kon

opfokken, mits zij bijgevoederd werden met levertraan.
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Op de wereldtentoonstelling te Barcelona (1924) werden

groote graphische voorstellingen gedemonstreerd omtrent proe-

ven inden Staat Ohio.

Zestig witte Leghorn kuikens werden binnenshuis opgefokt en

verdeeld in vier groepen van vijftien. Ze waren bij het begin der

proef 14 dagen oud. Zij ontvingen alle hetzelfde contröle-meel-

voer, bestaande uit gelijke deelen maismeel en tarwegries. Als

graanvoer werd gegeven een weinig gebroken gele mais.

Groep I kreeg het contröle-meelvoer met 16% caseïne, 5%

levertraan en 4 % zouten.

Groep II kreeg het contröle-meelvoer met 16% caseïne, 5 %

varkensreuzel en 4 % zouten.

Groep 111 kreeg het contröle-meelvoer met gekiemde haver en

zooveel karnemelk als ze lustten.

Groep IV kreeg hetzelfde rantsoen als groep 111. Bij groep I, II

en 111 was de vloer echter bedekt met zand en bij groep IV met

haverkaf.

Figuur I geeft een beeld van de resultaten. Duidelijk blijkt, dat

alleen groep I der levertraan-kuikens, normaal groeide. Groep II

en 111 bleven achter, zoowel de varkensreuzel als de gekiemde ha-

ver konden dus niet voorzien inde vitamine-behoefte der groei-
ende kuikens. Bij groep IV bleek bovendien het verschil tusschen

bodembedekking met zand, dat veel minerale zouten bevat en

haverkaf. De kuikens groeiden slechter dan die van groep 111 met

hetzelfde voer. Na 8 weken ontving de helft der kuikens het

rantsoen 1 met levertraan en ging direct goed groeien. De andere

helft ging door onder de vroegere omstandigheden en stierven

alle.

Bij groep 1 kwam geen sterfte voor, en geen beenzwakte, bij
de andere groepen wel volgens onderstaande opgave:

Sterfte: Groep 1: geen; groep 2: 3 stuks; groep 3: 2 stuks;

groep 4: 12 stuks.

Beenzwakte: groep 1: geen; groep 2: alle, behalve één; groep
3: alle; groep 4: alle.

Figuur 2 geeft een overzicht vaneen verdere serie proeven.

Hierbij waren de kuikens één dag oud bij het begin en bestond

elke groep uit 20 stuks. Als contröle-meelvoer werd gegeven

hetzelfde mengsel als bij proef I. Ze kregen geen graan; de vloe-

ren waren bedekt met houtkrullen.

Groep I kreeg nu het contröle-mengsel met 15 % rauwe ei-

dooier.
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Groep II kreeg nu het contróle-mengsel met 2/2 % levertraan.

Groep 111 kreeg alleen het contröle-mengsel.
Tot 4 weken waren de hokjes voor eiken toom 2X2 voet groot

met een kunstmoeder van l'/2 X2 voet voor ’s nachts. Na 4 we-

ken werden de hokken totaal 2X6 voet groot.

Lijn 1 op deze teekening geeft aan de normale groeilijn van

Wit Leghorn kuikens volgens het Pluimveeproefstation in Storrs.

Lijn 2 geeft aan de groeilijn van groep I, lijn 3 die van groep
II en lijn 4 die van groep 111. De kuikens van groep 111 stierven

alle na beenzwakte vertoond te hebben. De kuikens van groep I

en II groeiden beter dan de normale groei volgens het instituut

in Storrs. Groep II vertoonde na 12 weken 100 % aanwinst, groep

111 zelfs 112% aanwinst. Geen dezer twee groepen vertoonde

beenzwakte.

Hier bleek dus, dat 15 % rauwe eidooier of 2/2 % levertraan vol-

doende was kuikens in zeer kleine ruimten binnenshuis uitste-

kend te doen gedijen.

PLAAT 2.

Leeftijd in weken.
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Prachtige photo’s van de kuikens werden te Barcelona vertoond,

terwijl de conclusie luidde: Levertraan bevordert den groei der

kuikens onder deze omstandigheden.
Men heeft zich afgevraagd waaraan het gunstig effect van

levertraan toegeschreven moest worden. Oorspronkelijk dacht

men, dat dit alleen aan het A-vitamine lag, doch verschillende er-

varingen toonden aan, dat er nog een andere factor in het spel
moest zijn.

Proeven in het proefstation van Wisconsin toonden aan, dat

met zonlicht bij kuikens met beenzwakte eveneens zeer gunstige
resultaten verkregen werden. Kuikens kregen binnenshuis been-

zwakte, terwijl contröle-kuikens met hetzelfde recept gevoerd, in

het zonnelicht geen beenzwakte kregen. Een derde toom, welke

binnenshuis gehouden werd, doch extra levertraan kreeg, bleef

eveneens gezond. Levertraan kon dus zonneschijn vervangen en

men noemde haar daarom „bottled sunshine”, gebottelde zonne-

kracht!

Het proefstation in Kansas kon deze proeven bevestigen. Waar

kuikens in het vroege voorjaar opgefokt werden binnenshuis en

zonder zonlicht, kregen zij beenzwakte en waren alle met lever-

traan te behouden.

Nu blijkt deze beenzwakte overeenkomst te hebben met Engel-
sche ziekte (rhachitis). De Engelsche onderzoeker Mellanby,
dacht evenals de anderen, dat het A-vitamine uit de levertraan, de

rhachitis genas. Neemt men echter levertraan en vernietigt hier-

in het A-vitamine door haar met zuurstof te behandelen, dan ge-

neest zij toch nog rhachitis, zooals de Amerikanen Steenbock,

Hart en Jones aantoonden. De rhachitis genas wel, doch de kui-

kens bleven achter in groei, doordat het A-vitamine vernietigd

was. Er moest dus in levertraan een andere stof zitten, die de

rhachitis genas.
Dit blijkt ook uit andere feiten.

Melk bevat veel A-vitamine, toch ontstaat bij kinderen na hot

gebruik soms Engelsche ziekte, welke verdwijnt als men de melk

verdunt en de kinderen dus minder A-vitamine krijgen. Boter, die

veel A-vitamine bevat, heeft geen invloed op Engelsche ziekte,

terwijl vleesch en plantenoliën, die geen A-vit. bevatten, wel op

rhachitis werken.

Zoo kwam men er toe om een nieuw vitamine D aan te nemen,

dat dus speciaal tegen Engelsche ziekte werkt en veel voorkomt
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in groene bladeren en levertraan. (Onderzoekingen van Dr. Bau-

dette in Amerika).
Toch schijnt groenvoer vaak niet voldoende D-vitamine te be-

vatten. Proeven van Hughes toonden aan, dat groenvoer bij kui-

kens geen rhachitis voorkwam, levertraan en zonlicht wel.

Op grond van dergelijke overwegingen komt Prof. Beach er

ook toe de door hem beschreven voedings-diphtherie te wijten
aan een gebrek aan A-vitamine. Uit deze proeven blijkt tevens

de gunstige invloed van zonlicht op kuikens. Zonlicht vergoedt
een groot deel van het tekort aan vitaminen. Het zonlicht moet

echter direct inwerken, de gunstige stralen worden door glas
tegengehouden, zooals Hess door proeven met ratten, welke aan

rhachitis leden, bewees.

Een partij fatten onder glas inde zon gezet, genas niet van

de ziekte, terwijl een partij ratten direct aan de zon blootgesteld,
wel genas.

Aan het probleem beenzwakte bij kuikens komen echter nog

veel meer factoren te pas en al naar omstandigheden zal men

met gist, levertraan, kalkzouten, zonlicht en frissche lucht, resul-

taten kunnen bereiken.

Parkhurst en Neidig onderzochten den invloed van vitaminen

op de eiproductie. Zij namen een rantsoen, dat niet voldoende

was voor een flinke legproductie en voegden hieraan overmaat

en te kort aan vitaminen toe.

Het droogvoer bestond uit: zemelen, gries, maismeel en gema-

len haver, gelijke deelen en als graan gaven zij tarwe. Er werd

geen groenvoer gegeven en de bodem der hokken was bedekt met

een dikke laag sintels.

De levertraan-toom legde meer eieren en de dieren waren veel

beter gezond. De dieren inden vitaminen-armen toom waren

zwak en leden veel aan ziekte. Na eenige maanden trad de voe-

dings-diphtherie van Beach op en stierven hieraan 16 van de 25

kippen. (De proeven begonnen 1 Nov. 1922 en in Maart trad deze

ziekte op.) Van den levertraan-toom stierven totaal slechts 3

kippen.
In Engeland hebben in dit verband vooral de proeven van Plim-

mer, Rosedale en Raymond veel aandacht getrokken. Zij betroffen

hoofdzakelijk de behoefte aan B-vitamine voor kuikens, die

onder laboratorium-omstandigheden gehouden werden, doch le-

verden ook interessante gegevens omtrent A-vitamine op.
Reeds in 1922 hadden zij bewezen, dat kuikens zoowel in het
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laboratorium als op de boerderij uitstekend opgefokt konden

worden, mits de voeding vitaminen genoeg bevatte

Het bleek, dat kuikens meer B-vitaminen noodig hadden dan

duiven. Als eiwitbron voor hunne proeven gebruikten zij wit

vischmeel, aangezien vischmeel geen B-vitamine bevat Zij hiel-

den de vogels meer dan een jaar gezond bij afwezigheid van U-

De proefkuikens werden ondergebracht in kunstmoeders met

houten vloeren, welke boven op het dak van het laboratorium

stonden. ledere proef werd met 12 kuikens genomen.

Proef len II werd gedaan om uitte maken of kuikens met een

volledig rantsoen ineen laboratorium op te fokken waren. Dit

bleek zeer goed mogelijk met behulp van levertraan en gist. Te-

vens bleek, dat te veel levertraan de conditie der kuikens niet ver-

beterde, zij kregen ruwe veeren en hangende vleugels. Gaf men

nu bij het levertraan rantsoen weer marmite of cerema, dan knap-

ten de kuikens weer op. De fout lag dus niet aan de levertraan

zelf maar het bleek, dat overmaat van vettoevoer schadelijk werkt

en verhoogde B-vitamine-toevoer noodig maakt. Vervolgens wer-

den proeven genomen om na te gaande waarde van caseïne,

secwa (gedroogde wei), havermeel, rijst en gedroogde karnemelk.

(Proef 111, IV en V.)
. . .

. .

Proef VI diénde om de onderlinge waarde van de beide gist-

extracten: cerema en marmite te vergelijken, terwijl proef VII

diende om de waarde van cerema en gedroogde gist te bepalen.

Uit deze proeven bleek, dat cerema en marmite ongeveer van

gelijke waarde zijn. 5 gram cerema komt, wat vitaminegehalte

betreft, overeen met 3,75 gram marmite en 12 gram gist bij een

voedering van 90 gram rijst met 45 gram karnemelk per dag.

Als marmite, dat zeer constant in samenstelling bleek te zijn op

100 gesteld werd, was de waarde van cerema 75 en van gedroogde

a[sf

De kuikens kwamen tot rijpheid met rijst of havermeel + mar-

mite. Havermeel behoefde veel minder toevoeging van B-vitami-

ne dan rijst, doch bevatte op zich zelf toch niet genoeg om inde

behoefte der kuikens te voorzien. Bij rijstvoedering was noodig

8,6% marmite of 17% gist, bij havermeelvoedering 1,5% mar-

mite of 3 % gist.
. ..

De proeven VIII en IX werden genomen om nogmaals te bewijzen,

dat overmaat van levertraan of vet schadelijk werkt en uitgeba-

lanceerd moet worden door extra gisttoevoer. Eveneens werden
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proeven genomen met eenden, ganzen en kalkoenen. Van al deze
pluimveesoorten bleek, dat zij evenmin als kippen, C-vitamine

noodig hadden. Dit volgt ook wel uit het feit, dat eieren zelf geen
C-vitamine bevatten. Tevens bleek, dat jonge eenden, ganzen en

kalkoenen meer B-vitamine noodig hebben voor den normalen

groei dan kip-kulkens. Volwassen duiven hebben zeer weinig
noodig, jonge duiven echter veel meer.

De eerste verschijnselen bij tekort aan vitaminen deden zich

altijd voor van de zijde van het darmkanaal en kwamen tot uiting
in onverteerd voedsel, dat met den mest het lichaam verliet.

Uit de proeven XI en 111 bleek, dat vischmeel uitstekend melk
kan vervangen en dat een toevoeging van 10% voldoende was.
Wordt echter de dosis vischmeel verhoogd, dan moest ook het
B-vitamine verhoogd worden.

Hoofdzakelijk van belang bij deze proeven is dus het feit, dat
zoowel eiwitten als koolhydraten en vetten in bepaalde verhou-
dingen onderling, moeten voorkomen en dat verbreking dezer
verhouding tot ziekten voert, welke weer door toevoeging van

vitaminen voorkomen kunnen worden, vooral van B-vitamine.
Hierin kan eender oorzaken gelegen zijn van het ervaringsfeit,

dat men bij de voedering van jonge dieren voorzichtig moet zijn
en men ze juist met te veel krachtig voer (te hoog vleeschmeel-,
vischmeel- of vetgehalte), zoogenaamd „van de beenen” voert.

Deze onderlinge verhoudings-regelmaat van eiwitten, vetten,
vitaminen, is hoogst belangrijk, doch men is pas enkele der wetten

op het spoor, welke haar beheerschen. Zij werpen een nieuw licht

op tal van andere proeven, die genomen zijn met z.g. overmaat
van vitaminen, vooral van levertraan en waarbij ongunstige resul-
taten bereikt werden. Hiervan zullen nu enkele feiten besproken
worden.

Hebben we tot nu toe gezien, dat bij tal van proeven met pluim-
vee onder abnormale omstandigheden gehouden (ik versta daar
steeds onder omstandigheden, die van de natuurlijke afwijken,
dus bepaalde rantsoenen, kuikens of kippen binnenshuis, zonder

groenvoer enz.), levertraan en gist zeer gunstig werkten om het
tekort aan vitaminen aan te zuiveren, en zagen we bij de proeven
van Plimmer reeds, dat men met overmaat van levertraan voor-

zichtig moet zijn, zoo blijkt dat nog duidelijker, uit de proeven
onlangs in Schotland genomen aan de vier Schotsche pluimvee-
proefstations en gepubliceerd door Dr. Orr van het Rowett In-

stituut. Men wilde den invloed nagaan van extra levertraan-toe-
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en foktoomen. Ook hier bleek, dat te veel levertraan beslist on-

gunstig werkte op alle drie soorten van pluimvee-productie.
Jammer genoeg hebben deze proeven zelf van andere zijde aan-

leiding gegeven tot ernstige kritiek op de technische uitvoering

en de conclusies, die uit den foutieven opzet getrokken zijn, doch

mijns inziens blijft toch ook bij de talrijke onjuistheden het feit

bestaan, dat de invloed van overmaat van levertraan niet gun-

stig was.

.
.De vitaminen moeten dus in bepaalde verhouding staan tot de

toegevoerde eiwitten, vetten enz. In verband hiermede zijn de

proeven van den Nederlandschen arts, Dr. Jansen in Indië, van

groot belang.
Dr. Jansen heeft onderzocht of bij den vitamine-toevoer gerekend

moest worden op een bepaalde hoeveelheid per dag, dan wel of

de hoeveelheid vitaminen afhing van de hoeveelheid en samen-

stelling van het voedsel.

Uit zijne uitvoerige proeven bleek, dat dit laatste het geval is,

dat namelijk de benoodigde hoeveelheid vitaminen afhangt van

de hoeveelheid en den aard van het voedsel, evenals van de ver-

teerbaarheid daarvan.

Deze conclusies komen dus overeen met die door anderen ge-

vonden. Zelfs blijkt inden laatsten tijd, dat de werking der vita-

minen ook afhangt van de al of niet aanwezigheid van overmaat

van basen in het voedsel. Zoo kan B-vitamine polyneuritis niet

genezen, zonder overmaat van basen in het voedsel. Ook A

* werkt niet zonder basen, vooral kalium en calcium.

Ook door Knox en Lamb in lowa zijn in 1923 proeven geno-

men met vitamine-bijvoedering bij normale rantsoenen.

Zij wijzen er ineen kort literatuur-overzicht op, dat Hart, Hal-

pin en Steenbock, evenals Mitchell, Kendall en Card, door toevoe-

ging van levertraan aan de rantsoenen, beenzwakte bij kuikens

genazen en konden voorkomen, evenals oogziekten.
Emmett en Peacock kregen bij gebrek aan A-vitamine wel oog-

ziekte bij hun kuikens, echter geen beenzwakte, terwijl Plimmer

en Rosedale beenzwakte zagen optreden bij gebrek aan B-vita-

mine. Hieruit blijkt wel, dat de z.g. beenzwakte verschillende

oorzaken heeft.

Knox en Lamb plaatsten 20 kuikens in hokjes van 2 bij 3 voet

en voederden normaal rantsoen. Zij zagen, dat door overmaat van

levertraan, geen beteren groei verkregen werd dan bij de controle-

119
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toornen. Zelfs groeiden de kuikens, die apart vet kregen (lever-
traan of botervet) niet zoo goed als de contröle-kuikens.

De toornen, die echter extra B-vitaminen kregen, groeiden
beter dan de contröle-kuikens. Zoowel in 1922 als 1923 bleek de

gisttoom de beste te zijn. Hun conclusie was ook, dat kuikens

blijkbaar moeilijk vet verteren.

Bij de contröle-proeven genomen op kuikens, die buiten liepen
in begroeid terrein, werden met levertraan en gist geen betere

resultaten verkregen dan met het gewone rantsoen.

Uit hunne proeven blijkt dus, dat geen der toevoegsels noodig
is als de kuikens buiten loopen op gras.

Ook uit de proeven van Lee was al gebleken, dat gist weinig
invloed had bij normale rantsoenen.

Verscheidene onderzoekers hadden echter bewezen, dat gebrek
aan B-vitaminen zeer ongunstig werkte, vooral op de legorganen
(Funk, Douglas, Mc. Carrison, Dutcher en Wilkins, Souba.)
Daarom hebben Souba, Knandel en Dutcher nog eens den invloed

nagegaan van overmaat van B-vitaminen. Zij namen 10 toornen

van 45 hennen elk, n.l. 8 toornen jonge hennen en 2 toornen oude.

Ze werden gevoed met het gewone voer + 25% en 15% gist,
terwijl dit voer weer gevoerd werd nat en droog, bij winterver-

lichting en zonder wintervelichting.
Het schema der proeven was als volgt opgezet:

Voedering
Percentage van het Verlichting

' gist meelvoer

Jonge hennen. Toom 1. 25% droog wèl

yy yy yy
2.

~
Wèl

„ „ „
3. 25 % „ geen

yy yy yy
4. 15 % ~

F)
yy yy yy yy yy

„ „ „
6. 25 % nat

» )> »
7.15 % ~ ~

j» ï) jï ï>

Oude hennen. Toom 9. 25% droog „

jj
b.

~ ~

Toom len 11 beide verlicht en droog voer. Toom 1 met 25 %
gist was in alle opzichten veel beter en vertoonde duidelijke ver-

schillen in eiproductie, eigrootte en lichaamsgewicht. De eetlust

en voedselopname was grooter dan in toom 11. Dit komt overeen

met de ervaring van anderen en van mij zelf, dat gist den eetlust
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zeer aanwakkert, (wat vooral ook bij zwakke kippen met weinig

eetlust van belang is.)
Toom 3,4 en 5 verkeerden onder dezelfde omstandigheden, uit-

gezonderd het verschil in gistpercentage. Toom 3 gebruikte meer

voedsel, legde meer en grooter eieren dan 4 en 5.

Deze zelfde verschillen werden bij toom 6,7 en 8 gevonden,
die het voer nat kregen. De conclusies waren:

le. De toornen, welke gist extra kregen, aten meer, produceer-
den meer eieren en behielden hun lichaamsgewicht beter dan de

andere toornen.

2e. Gist had een duidelijk gunstigen invloed als de toornen op

den leg geforceerd werden met verlichting. Onder deze omstan-

digheden groeiden de jonge hennen beter uit, legden meer eieren

en grooter en zwaarder eieren. Waarschijnlijk is onder deze om-

standigheden het bedrag aan B-vitaminen, ook in normale rant-

soenen niet groot genoeg.
We zien dus, dat alle onderzoekers het eens zijn, dat onder

normale omstandigheden bij goed voer de vitaminerijke bijmeng-
sels niet noodig zijn. Zoodra echter de omstandigheden niet nor-

maal zijn (weinig ruimte binnenshuis, ondoelmatig voer, geen

groenvoer enz., enz.), dan werken deze bijvoedsels zeer nuttig en

zijn zelfs onmisbaar.

Alvorens nu deze bijvoedsels zelf te bespreken, lijkt het mij

gewenscht nog even op eenige onderzoekingen omtrent het z.g.

Bevruchtingsvitamine te wijzen.
Evans en Bishop zagen, dat ratten bij een contröle-dieet, met

voldoende A- en B-vitamine onvruchtbaar waren. Bij toediening

van slabladeren was er goede bevruchting. Oorspronkelijk werd

gedacht, dat dit door de C-vitamine kwam. Het bleek echter, dat

de bladeren na droging op 100 gr. C. nog werkzaam bleven. Ver-

der deed onontbolsterde tarwe en haver, die geen C-vit. bevat, toch

de onvruchtbaarheid verdwijnen. Zij vonden verder, dat de onbe-

kende stof oplosbaar was in 80 % alcohol en aether.

Tarwekiemen, na behandeling met heeten alcohol, uitgetrokken
met aether, gaven een donkerbruine vloeistof, die sterk werkzaam

was. Evans en Bishop noemden deze onbekende stof voorloopig

X-vitamine.

Ook Sure deed deze ervaring op. Ratten, opgefokt met boter

en tarwe-kiemen (A- en B-vitaminen), groeiden goed, doch de

wijfjes waren onvruchtbaar of niet in staat de jongen groot te

121



122

brengen. Werd gepolijste rijst bijgevoerd, dan was de bevruchting
goed.

We zullen nu eenige der voor de pluimvee-voedering meest ge-
schikte vitaminerijke bijvoedsels van nabij beschouwen. Alle vi-
taminen tezamen komen, zooals meermalen gezegd is, voor in

jong, versch groenvoer.

Levertraan.

Als beste bron van A- en D-vitaminen is de levertraan te noe-

noemen, mits de traan goed bereid is. Dit laatste vooral is een

zeer voorname factor.
Tot de beste levertraan behoort die der Lofoten en van Ijsland.

Zij is afkomstig van kabeljauw- of schelvischlevers. De samen-

stelling hangt af van den tijd van het jaar, de herkomst en de

bereidingswijze.
De kabeljauw Gadus Morrhua wordt van Januari tot April veel

gevangen inde buurt der Lofoten, waar zij kuitschiet. Daarna
trekt de visch noordelijker en komt in het gebied van Finmarken

en de Moermankust. Men vangt daar van Mei tot Augustus naast

de kabeljauw ook schelvisch (Gadus Aeglefinus) en koolvisch

Gadus virens.) De Lofotentraan is dus van één soort visch af-

komstig, de Finmarksche traan is een mengsel van meerdere

soorten.

.Vooral de JJslandsche traan is zeer mooi van kleur en hoe-

danigheid.
De levers worden öf op de vischvaartuigen zelf direct verwerkt

of in bepaalde fabrieken. Ons land heeft geen trawlers, die zelf

traan stoken, andere IJslandvaarders wel. Deze trawlers verhitten

de ketels, waarin de levers saamgebracht zijn, met stoom, vangen
alleen de eerste traan op, die bij lage verhitting verkregen wordt

en werpen de rest overboord. Deze traan is zeer mooi, lichtgeel
van kleur. Deze trawlers verkoopen hun traan direct in vaten te

IJmuiden.
In Nederland zelf wordt ook levertraan bereid, hoofdzakelijk

van levers van IJslandsche kabeljauw, schelvisch en koolvisch.

Deze levers komen in IJmuiden aan de markt en worden vandaar

uit door de fabrieken opgekocht.
Bij het nieuwere procédé inde fabrieken worden de levers

eveneens in zeer groote ketels verzameld, waar zij zacht verhit

worden onder voortdurend omroeren. Daarbij scheidt zich spoe-

dig een lichtgeel gekleurde traan af, die men af laat vloeien en op

bepaalde manier in tanks reinigt. Deze traan, die slechts heel
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weinig verhit is, wordt afgeleverd in lichtgele kleur, ziet glas-
helder en is alleen voor ons doel geschikt. Zij komt inden handel
als Heil Blanke, z.g. H. B. traan.

Zoodra deze H. B. traan afgevloeid is, wordt de ketel pas
flink verhit. Daardoor begint af te vloeien een donkerbruine,
troebele traan, die wel helder gemaakt kan worden, doch voor

ons doel minder geschikt is. Deze traan heet Braun-Blanke of
B. B. traan. Thans blijftin den ketel overeen dikke, vettige mas-

sa, die ongeveer 60 % water en nog 15—17 % traan bevat. Deze

massa wordt „droes” genoemd. Deze droes bevat nog een ta-

melijk eiwitgehalte, doch loont over het algemeen verdere ver-

werking niet. De traan kan er nog uitgehaald worden door ben-

zine of „tri”. Deze'traan is zeer donker van kleur en heet extrac-

tief-traan. Uit de „droes” ontstaat na droging dan een bruin

poeder, het z.g. levermeel. Dit levermeel wordt door zijn lagen

prijs gebruikt als vervalschingsmiddel van vischmeel. De traan

kan verder door uitvriezen, bleekingsmiddelen enz. nog verder

„gezuiverd” worden, doch hoe meer zuivering, hoe slechter de

traan voor ons doel. In sommige fabrieken worden wel levers

gebruikt, die niet geheel versch meer zijn. Zulke traan krijgt dan

een zeer onaangenamen reuk en is voor ons doel ongeschikt.
Uit het voorgaande is gebleken, dat de traan voor ons geen

waarde heeft op grond van haar scheikundig te bepalen vetge-

halte, doch alleen op grond van haar vitamine-gehalte. Dit nu

is alleen langs proefondervindelijken weg op dieren te probeeren,
en dit onderzoek kost veel aan tijd en proefdieren. De eenig
waardevolle beoordeeling van levertraan ligt dan ook inde con-

trole van de bereiding, niet in die van het product zelf. Lever-

traan-controle moet plaats hebben inden geest van de boter-

contröle door den Staat. De bereiding, grondstoffen enz. moeten

voortdurend onder controle staan, wil het product de vereischte

samenstelling kunnen garandeeren. Levertraan is dus thans, waar

een dergelijke controle van staatswege nog niet bestaat, geheel
een vertrouwensartikel. Goede, zuivere traan wordt bij de berei-

ding niet veel verkregen en dit product is dus veel hooger in prijs
dan de minder goede soorten. Tevens moet er aan gedacht wor-

den, dat levertraan in meelvoeder steeds zoo versch mogelijk ge-

mengd moet zijn. Zij mag niet te veel aan de lucht blootgesteld

zijn en er moet gewaakt woiden voor ranzig worden.

De traan kan bovendien vervalscht worden met andere vetten,

o.a. Sardinentraan. Deze komt hoofdzakelijk uit Portugal en
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wordt bereid van heele visschen. Het is dus geen levertraan, even-

min als de volgende „tranen.”

Haringtraan. Zoodra de eerste haring, maatjesharing, in Mei-

Juli in vaten gepakt is, komt boven op de vaten een laag traan

te staan, die uit de haringen perst. Dit is een donkerbruine visch-
traan.

Extractie]-traan. Bij ontvetting van vischmeel, haringmeel
enz., door chemische middelen, ontstaat de z.g. extractief-traan,
die een zwarte kleur heeft.

Walvisch- en Robbentraan. Deze komt vrij als product van de

walvisch- en robbenindustrie, waarover straks meer. Deze „tra-
nen” worden tegenwoordig verhard langs chemischen weg en bij
de margarinefabrikatie gebruikt.

Gist en Cerema.

.. Goed bereide gist en cerema bevatten veel B-vitamine. De gist
wordt als waterige massa verkregen inde bierbrouwerijen en

wordt op groote verwarmde rollen gedroogd. Zij vormt op deze

rollen een soort perkamentachtig droog vel, dat afgeschraapt
wordt en fijngemalen. Er ontstaat dan een geelbruin, aange-
naam riekend en bitter smakend poeder. Dit poeder zelf zet den

eetlust sterk aan en is om zijn hoog eiwitgehalte van hooge voe-

dingswaarde. Voor ons doel wordt daarop echter minder gelet,
doch voornamelijk op het vitamine-gehalte. Nu kan uit gist door

allerlei middelen de vitamine-houdende stof uitgetrokken wor-

den. Deze geconcentreerde vitamine-bron komt nu onder den

naam Cerema of Marmite inden handel en is een uitstekend pro-
duct voor ons doel. Als rest blijft echter overeen gistpreparaat,
dat zeer vitamine-arm is en voor ons doel waardeloos is. Het is

daarom bij den aankoop dezer middelen van het grootste belang,
dat men absoluut op den fabrikant en handelaar vertrouwen kan,
evenals bij levertraan. Of men voor het doel Cerema of onuitge-
trokken gist prefereert, hangt geheel van den prijs dezer artike-

len af.

Minerale-Zouten.

Naast de behoefte aan vitaminen, is ook die aan minerale

zouten zeer groot bij het moderne pluimvee. Bij het oude sy-

steem met minder intensieve cultuur en productie, had men niet

zooveel last van tekorten als thans. Er zijn zelfs inden laatsten

tijd publicaties verschenen, welke aan de mineralen een even-

groote, zoo niet grooter rol toeschrijven dan aan de vitaminen.

Dit is nu eigenlijk niet geheel zuiver, het gaat niet aan in dit
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geval van vergelijking te spreken, doch men kan volstaan met

aan te nemen, dat ook de rol der mineralen bij het moderne be-

drijf hoogst belangrijk is. Zeker is wel, dat vele ziekten en on-

gunstige ervaringen te wijten zijn aan het gebrek aan deze stof-
fen. Van de vijftien elementen, waaruit het lichaam bestaat, zijn
er tien mineralen en elk van deze mineralen vervult een rol, die
door de andere niet vervuld kan worden.

Het gaat niet aan in deze beschouwing de minerale zouten ook

maar zeer schematisch te behandelen, zooals dit tot nu toe voor

de vitaminen geschied is. Daarom zullen slechts enkele voorname

zouten even aangestipt worden en wel de calcium-zouten. Het

lichaam vaneen volwassen kip bestaat uit 21.6% eiwit, 17%
vet, 55,8 % water en 3.8 % minerale zouten. Van deze laatste
vormt het calciumphosphaat het hoofdbestanddeel, n.l. 90 %.
Voor de leggende hen is echter het calcium-carbonaat van het

grootste belang.
Calcium-phosphaat nu vindt men het beste in gemalen been-

deren, terwijl inde calcium-carbonaat-behoefte voorzien kan
worden door gemalen schelpen. Een groot deel der z.g. behoefte
aan grit is te wijten aan kalkbehoefte van het lichaam.

Het groeiende dier heeft echter voor de beenvorming zeer veel

calcium-phosphaat noodig. Van ouds is reeds bekend, dat gema-
len beenderen een uitstekend pluimveevoeder-bijmengsel zijn. Het

bezwaar is echter, dat de versche beenderen spoedig bederven en

dan als voedingsmiddel ondeugdelijk zijn. Waar men echter ge-

regeld over versche beenderen beschikken kan en over eene ge-
legenheid ze goed fijn te malen, daar heeft men in dit product
een uitstekend voedsel.

Kan men om een of andere reden niet tot de voedering van ge-
malen beenderen overgaan, dan heeft men inde phosphorzure-
voederkalk eveneens een uitstekende phosphaat- en kalkbron, die
zich als fijn wit poeder, heel gemakkelijk met het meelvoer laat

mengen.
Waar men mengsels samenstelt met vleeschmeel, daar moet

men er wel degelijk op letten het kalkarme vleeschmeel bij te

staan met eender genoemde producten. Bij kuikens moet men

echter weer voorzichtig zijn met te veel beendermeel, evenals bij
kippen met te veel versche beenderen. Deze bezwaren kunnen

voorkomen worden door het gebruik van vischmeel. Goed visch-

meel bevat naast een hoog eiwitgehalte een hoog zouten-gehalte
en is dus als pluimvee-voeder onze aandacht volkomen waard.
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Vischmeel.
Ook hier zal het vischmeel weer minder uit het oogpunt van

eiwitbron dan wel als bron van voor het lichaam onmisbare zou-

ten beschouwd worden. Vischmeel kan gemaakt worden van vet-

arme-visch, schelvisch, kabeljauw, rog enz., of van vetrijke visch,
zooals haring, sardinen, makreel. De onaangename nevenwer-

king, waarvoor het groote publiek vaak bang is, berust op de

bijmenging met meel van deze laatste soorten. Goed vischmeel

geeft geen onaangenamen reuk of smaak aan vleesch of eieren.

Van de soort van visch en bereiding hangt veel de kleur van het

vischmeel af. De groote fabrieken in Engeland drogen de visch

betrekkelijk snel in open pannen direct op het vuur. Daardoor

krijgt het product een bruine kleur. Deze fabrikatie kan alleen

toegepast worden in streken, waar de fabrieken ver van de be-

woonde wereld verwijderd zijn. Het reukelooze systeem berust

hierop, dat de visch gedroogd wordt in groote buizen, wier wand

door stoom verhit wordt. De temperatuur blijftin deze buizen

veel lager, waardoor het product geen ongunstige omzettingen
ondergaat, zooals bij de directe hooge verhitting boven het vuur.

De dampen, die zich bij de droging inde buis ontwikkelen, wor-

den afgezogen en door aparte buizen inde fabrieksvuren geleid,
zoodat bij dit systeem geen reuk ontstaat en het vischmeel zelf

van betere hoedanigheid blijft.
Bij de verwerking van vetvisch wordt de visch soms eerst ver-

hit en daarna uitgeperst, om de olie er uitte halen, of de visch

wordt eerst gedroogd en daarna langs chemischen weg het vet

er uit gehaald. Deze vischtraan of extractieftraan wordt weer

gebruikt voor technische doeleinden of als vervalschingsmiddel
van levertraan.

Vóór den oorlog was het vooral Duitschland, dat enorm veel

vischmeel gebruikte. In 1913 leverde Engeland ongeveer 40.000

ton vischmeel en 30.000 ton hiervan ging naar het continent en

wel voornamelijk naar Duitschland, waar het gebruikt werd als

voedingsmiddel voor varkens en pluimvee.
Thans wordt vischmeel over de geheele wereld voor vee en

pluimvee zeer veel gebruikt. Hoewel ik hier alleen over pluimvee

spreek, wijs ik er echter op, dat het inden laatsten tijd ook bij

paarden, koeien en konijnen als eiwit- en zoutenbron met veel

succes gebruikt is.

Vischmeel is dus eigenlijk een soortnaam, men maakt n.l. ook

apart sardinen-meel, makreel-meel, haring-meel, schelvisch-meel,



rog-meel enz. Verder wordt vischmeel ook al weer op talrijke wij-
zen met minderwaardige meelsoorten vervalscht.

Als zoodanig moet men ook beschouwen vermenging met on-

ontvet haringmeel. Door den eigenaardigen scherpen reuk van de

haringtraan wordt n.l. het vischmeel ongeschikt als voedsel voor

leggend pluimvee en slachtdieren.
Een ander vervalschingsmiddel is het straks reeds besproken

„levermeel”, dat eveneens van visschen afkomstig is, doch door
allerlei bewerkingen en afwezigheid van „zouten” vrijwel waar-

deloos is.

Ook walvisch- en robben-meel wordt vee! als vervalschings-
middel gebruikt. Dit meel wordt bereid van de van spek bevrijde
lichamen van walvisschen, walrussen, zeehonden en andere rob-

bensoorten. De stukken worden in ketels gekookt, hetzij met

stoomverhitting, hetzij direct boven het vuur. Daardoor wordt de

traan afgescheiden en blijft het droge meel over. Dit meel lijkt
veel op vleeschmeel of diermeel van gestorven dieren.

Trekken we tenslotte eenige conclusies uit het besprokene, dan

blijkt, dat inde moderne pluimveevoederings-wetenschap groote
waarde toegekend wordt aan vitaminen en minerale zouten. Uit

voldoende goed groenvoer kan de behoefte meestal bestreden

worden. In het moderne bedrijf is het echter vaak door allerlei

omstandigheden moeilijk aan voldoende groenvoer te komen.

Zoowel uiteen gezondheidsoogpunt als uit.een oogpunt van

productie is het dan gewenscht tot de bijvoedering van vitamine-

en zoutenrijke stoffen over te gaan. Als zoodanig worden te-

genwoordig levertraan, gist of cerema en vischmeel op hooge
waarde geschat.

Er moet echter op gewezen worden, dat eenzijdige overmaat

vaneen dezer stoffen niet aan te bevelen is, terwijl bovendien de

beoordeeling dezer artikelen op hunne waarde voor de genoemde
doeleinden, voor leeken zeer moeilijk is.
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Hef onderzoek van Pluimveevoeder.

ÖR. b. r. de bruyn.

Het is zeker van belang, dat er gelegenheid bestaat het voeder

van het pluimvee, dat tegenwoordig hier te lande in groote hoe-

veelheden wordt gebruikt, op zijne waarde te beoordeelen.

Voor de beoordeeling van de waarde van voeder is het inde

eerste plaats noodig te weten wat het voeder is. Voor mengsels
van ongemalen hard voeder kan dit wel door den verbruiker ge-

schieden; anders staat het echter met de vele mengsels van ge-

malen producten, die in groote verscheidenheid worden verhan-

deld. Het onderzoek, waaruit dergelijke mengsels bestaan, moet

met behulp van den microscoop plaats hebben; de omstandigheid,
dat aan het Rijkslandb.proefstation voor veevoederonderzoek te

Wageningen eene afdeeling verbonden is voor microscopisch on-

derzoek, waarvan het personeel, doordat het zich steeds met dit

onderzoek bezig houdt, daarin is gespecialiseerd, maakt het mo-

gelijk, dat de samenstelling van de dikwijls ingewikkelde pluim-
veevoeders aan dat station op betrouwbare wijze kan worden

vastgesteld.
Ter toelichting uit welke bestanddeelen het hier te lande ver-

handelde pluimveevoeder alzoo bestaat, diene het volgend over-

zicht, waarin wordt aangegeven hoeveel malen ieder bestand-

deel werd aangetroffen bij het onderzoek van 146 monsters van

als ochtendvoeder verhandelde mengsels, dat in het verslagjaar
1923—1924 aan dit proefstation plaats had.

vleeschmeel 109 cocosmeel 15 cicermeel 2

diermeel 39 soyameel 21 tarwezemelen 46

vischmeel 24 maanzaadmeel 7 tarwegrint 98

garnalenmeel 18 maiskiemmeel 7 tarwegries 14

gem. beenderen 13 maisglutenvoer 30 roggegrint 2

bloedmeel 3 tarwemeel 12 roggegries 2

melkeiwit 5 roggemeel 1 gerstepelmeel 2

melkpoeder 5 gerstemeel 114 boekweit-

lijnmeel 58 havermeel 17 voermeel 12

raapmeel 2 maismeel 92 rijstvoedermeel 101

katoenzaadmeel 6 gemalen gierst 3 tarwekiemen 2

grondnotenmeel 88
„

kafferkoren 1 havermout 20
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sesammeel 60 ] erwtenmeel 36 hjnzaad 1

hennepzaad 3 bietenzaad 2 klaverzaad 9

tapiocameel 1 ! spinaziezaad 1 gedr. aardappels 3

onkruidzaden 2 gedroogde pulp 8 graszaad l

kleingraanmeel 1 i gedroogd brood 13 melasse

biscuitafval 10 lucerne- gemalen beschuit 4

havervoermeel 6 klaverhooi 24 gerstevoermeel 1

schelpen 4 grondnotendoppen 1 voederkalk 143

zan(j 1 keukenzout 10 mergel

Het blijkt dus, dat vleeschmeel, grondnotenmeel, rijstvoëder-

meel, gerstemeel, maismeel, tarwegrint en voederkalk het grootst

aantal malen in deze monsters werden aangetroffen.

Over enkele van dein het pluimveevoeder voorkomende be-

standdeelen wil ik nog iets meer zeggen:

De naam vleeeschmeel mag alleen worden toegekend aan het

gemalen gedroogde spierweefsel. Het meeste vleeschmeel is af-

komstig van het vleesch waaruit vleeschextract bereid is; bijna

alle voedende bestanddeelen der spiervezels komen hierin nog

voor. Bij een vetgehalte van ongeveer 10 % bevat het vleeschmeel

ongeveer 80 % eiwitachtige stoffen; het vetgehalte schommelt

iets - is er wat meer vet aanwezig, dan is het eiwitgehalte wat

lager en omgekeerd. Producten, die geheel of ten deele van

andere deelen van het dierlijk lichaam dan het spierweefsel a

komstig zijn, moeten diermeel genoemd worden. Het diermeel, dat

hier thans aan de markt is, is voor een groot deel afkomstig van

de slachterijen in Zuid-Amerika; dit is dus bereid uit allerlei

deelen van het lichaam van gezonde dieren. Er is echter ook dier-

meel, dat in daartoe bestemde inrichtingen door grondige sterili-

satie bereid wordt uit dieren, die voor de consumptie zijn afge-

keurd. Het gehalte aan bestanddeelen der beenderen loopt bij de

verschillende diermeelen sterk uiteen. Hoe meer beenderen aan-

wezig zijn, hoe hooger het gehalte aan phosphorzuur is. Toch krijgt

men nog wel eens den indruk, dat velen ten onrechte een hoog

phosphorzuurgehalte van diermeel als een kenmerk van hoogere

waarde beschouwen. Het gehalte aan eiwitachtige- en vetachtige

stoffen is in verschillende soorten diermeel nogal uiteenloopend.

Daar men voor voedering der hoenders »vooral de eiwitachtige

stoffen zal wenschen, doet men goed dit voedermiddel te koopen

met eene garantie voor eiwitachtige- en vetachtige stoffen afzon-

derlijk (niet voor de som dezer twee bestanddeelen), en te doen
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controleeren of aan de garantie voldaan is. Men moet echter dan

nog bedenken, dat de waarde van alle eiwitachtige stoffen niet

gelijk is en dat de eiwitachtige stoffen in diermeel bij die van'

vleeschmeel kunnen achterstaan en omdat misschien niet alle

bestanddeelen, waaruit een volledig eiwit is opgebouwd, aan-

wezig zijn en omdat de verteerbaarheid dikwijls kleiner is. Ter-

wijl de verteerbaarheid der eiwitachtige stoffen in vleeschmeel

boven 90 % is, vonden wij in diermeel 65 % tot 83 %.
De naam vleeschmeel wordt dikwijls onjuist gebruikt. Velen mee-

nen blijkbaar hiermede alle producten van dierlijken oorsprong
te mogen aanduiden, tot gemalen beenderen toe; het Koninklijk
besluit tot uitvoering van de wet tot bestrijding van bedrog in

den handel in meststoffen, zaaizaden en veevoeder verbiedt echter

onder dezen naam eene waar, die niet uitsluitend van de vleesch-

deelen afkomstig is, aan verbruikers te koop aan te bieden, te

verkoopen of af te leveren. Nu diermeel geen vleeschmeel ge-
noemd mag worden, geeft men er soms den naam vleeschdiermeel

aan; deze naam duidt volstrekt niet aan, dat men met een

diermeel te maken heeft, dat dichter bij vleeschmeel komt dan
andere diermeelen. Gemalen beenderen mag men noch vleesch-

meel, noch diermeel noemen; het gebruik van beide namen voor

gemalen beenderen komt echter voor.

Daar het vleeschmeel thans moeilijk te verkrijgen is, zal men

veelal in plaats hiervan diermeel gebruiken; men lette op de

samenstelling van het meel, dat men ontvangt.
Van de meelen verkregen door koek uit oliehoudende zaden te

malen geniet blijkbaar grondnotenmeel de voorkeur, daarna ko-

men sesammeel en lijnmeel. Het is eigenaardig, dat het sojameel,
dat toch zeer eiwitrijk is, en dat in groote hoeveelheden aan het
melkvee wordt gevoederd, zoo weinig in het pluimveevoeder wordt

aangetroffen.
Van de meelen verkregen door vermaling van granen geeft

men blijkbaar de voorkeur aan gerstemeel en dan aan maismeel.
Havermeel wordt blijkbaar hier te lande in het meelvoeder weinig
gebruikt, terwijl het inde Amerikaansche pluimveevoeders een

zeer gewoon bestanddeel is.

Naast erwtenmeel, dat vrij veel voorkwam, werd een paar maal

gevonden het meel van de zaden van cicer arietinum. Deze zaden

komen inden laatsten tijd inden handel voor onder den

naam Karachi gram. Het is dus te verwachten, dat men wegens
den lageren prijs het meel hiervan ook dikwijls in het pluim-



133

veevoeder zal aantreffen inplaats van erwtenmeel. De voeder-

waarde zal iets lager zijn dan die van erwten; wel is het vetge-

halte (ongeveer 4 %) wat hooger, maar het eiwitgehalte (onge-

veer 19.5 %) is wat lager dan bij de erwten, waarmede de cicer-

zaden overigens nauw verwant zijn.
Zeer belangrijk zijn voor de pluimveevoedering de bijproducten

van de tarwemaalderij. Inde moderne meelfabrieken maalt men

tarwe in 5 tot 8 opeenvolgende walsstoelen, waarbij de walsen

nauwer gesteld zijn naarmate de bloembereiding voortschrijdt.
Na elke maling wordt op zeven gesorteerd in griezen (dit zijn

de nog niet geheel vermalen kerndeelen van den korrel), bloem

en schildeelen. Bij de eerste malingen noemt men de schildeelen

zemelen. De griezen gaan naar een volgende wals, waarbij ont-

staan wat fijnere griezen, bloem en schildeelen. Deze schildeelen

noemt men grint. Bij de laatste vermaling houdt men een gries

over, waaruit geen bloem meer kan worden verkregen, daar de

verschillende deelen van gelijke grootte zijn en dus niet meer

door zeven te scheiden. Dit is het product, dat als tarwegries in

den voederhandel komt. De handel kent het aan de fijnheid en,

daar het nog al wat meeldeeltjes bevat, aan de blankheid.

Het verschil in prijs van gries en grint is schommelend; is het

groot dan maakt een fabriek meer gries door de laatste maal

minder uitte malen.

Tarwegrint en -gries zijn dus beide van eenigszins wisselende

samenstelling en gaan geleidelijk in elkander over. Bij voeder-

proeven op de Proefzuivelboerderij te Hoorn bleek voor de voe-

dering van varkens tarwegries in het algemeen voordeeliger te

zijn dan tarwegrint, ook bij vrij groot prijsverschil. Het zou be-

langwekkend zijn als uit goed genomen voederproeven kon blij-
ken, welke van deze twee voederstoffen voor pluimvee het voor-

deeligst is.

In het gemengde pluimveevoeder worden meermalen eenige

procenten rijstdoppen aangetroffen, die geen waarde voor de

voeding hebben. Het vermoeden ligt voor de hand, dat die rijst-

doppen er in gekomen zijn met het rijstvoedermeel, dat zeer vaak

een bestanddeel van het gemengde voeder uitmaakt; zij zijn

daarom in bovenstaande lijst niet vermeld. Van dit rijstvoeder-
meel moeten zij dan somtijds een aanzienlijk percentage gevormd
hebben.

Er is bijna geen gemengd pluimveevoeder of het bevat phos-

phorzure voederkalk. Het komt mij voor, dat men de phosphor-



zuurtoediening in dezen vorm overdrijft. Vooreerst bevatten vele

gemengde voeders nog al wat phosphorzuur inde beenderen, die

in het diermeel voorkomen en verder zijn de bijproducten der

tarwemaalderij, sesammeel, lijnmeel en rijstvoedermeel ook rijk
aan phosphorzuur. Kalk hebben de kippen in veel grooter hoe-

veelheid noodig dan phosphorzuur, maar die kan haar goed-
kooper op andere wijze ter beschikking gesteld worden.

De bestanddeelen, die de onderzochte monsters voeder be-

vatten, zijn over het algemeen goede voedermiddelen. Enkele

komen mij als voedsel voor pluimvee minder gewenscht voor. Zoo

bestaat havervoermeel voor een groot deel uit haverdoppen, die

voor pluimvee niet veel voedingswaarde zullen bezitten; gerste-
voermeel bestaat uiteen mengsel van gerstepelmeel met veel

gerstdoppen, die men ook geschikt kon weglaten. Ook grond-
notendoppen zijn waardeloos.

Een bedenkelijk verschijnsel is het echter, dat blijkbaar in het

pluimveevoeder dikwijls bestanddeelen verwerkt worden, die niet

meer frisch zijn. Ineen groot aantal der monsters toch werden

veel levende mijten gevonden.
Vaneen aantal der bedoelde monsters ochtendvoeder werd

ook het gehalte aan één of meer scheikundige bestanddeelen be-

paald. Een overzicht over de uitkomsten van dit onderzoek geeft
de volgende tabel.

Eiwitachtige stoffen. Vefachtige stoffen. Vocht. Ruwe celsfof.

142 o; 0 1 monster 3.5-4% 5 monsters 8.6 % 1 monster 5«/ o 1 monster

15.1 —2O 0/0 5 monsters 4.15% 19 5.16 «/o 5 monsters

20.1 «0 20 51—6 %23 10.4 11 0/0 5 monsters 6.1—7 % 6 ~

25.1 %35 ~
6.1—70/0 11

..
11-1—l2 «/o 15

„
7.1 8 0/„ 3

30.1 O/o 14
„

7.18 O/o 9
„ 12.1—13°/017

35.139.9 % 7 „
8.1—9 «/o 3 .

13.1—14 0/0 3 „ 9.3% 2

9.2 «/o 1 „
14.2 «/o 1

Totaal 82 monsters. Totaal 73 monsters. Totaal 42 monsters. Totaal 17 monsters.

Gemiddeld gehalte Gemiddeld gehalte Gemiddeld gehalte Gemiddeld gehalte

27.3 «/o 3.8 0/0 12«/ o 6.6 <%

Voor de beoordeeling is wel het gehalte aan eiwitachtige stoffen

inde eerste plaats van belang; men ziet, dat hierin schomme-

lingen voorkomen van 14.2 tot 39.9 %; inde andere bestanddee-

len kwamen veel minder schommelingen voor. Een onderzoek

naar het eiwitgehalte heeft dus zeker beteekenis.

Toezicht op den aard der bestanddeelen, waaruit gemengde
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voeders zijn samengesteld bestaat in zooverre, dat de Wet van

31 December 1920 (Staatsblad no. 957) tot bestrijding van be-

drog inden handel in meststoffen, zaaizaden en veevoeder ver-

biedt deze mengsels aan verbruikers te koop aan te bieden, te

verkoopen of af te leveren, indien niet op de verpakking is ver-

meld uit welke bestanddeelen het mengsel is samengesteld.
Wordt het voeder los uitgewogen verkocht, dan kan men er mede

volstaan de samenstelling te vermelden op eene duidelijk lees-

bare opgave, aangebracht op de verkoopplaats. De opsporings-
dienst der Rijkslandbouwproefstations houdt er dan ook voort-

durend toezicht op, dat de aard der bestanddeelen van gemengd
voeder op de verpakking of op de verkoopplaats wordt vermeld.

Bij de veelheid van menschen, die gemengd pluimveevoeder ma-

ken, zal het eenigen tijd kosten de naleving dezer wetsbepaling
algemeen te doen zijn.

Voor alle voederstoffen, zoowel enkelvoudige als gemengde,
die aan verbruikers te koop aangeboden, verkocht of afgeleverd
worden, stelt genoemde wet ook eenige eischen, namelijk dat zij
frisch en gezond moeten zijn en dat zij geen schadelijke bestand-

deelen mogen bevatten. Voldoen zij niet aan deze eischen, dan is

de verkooper verplicht van de afwijking mededeeling te doen.

Volgens genoemde wet mag men geen voedermiddelen aan

verbruikers te koop aanbieden, verkoopen of afleveren als uit

den naam niet duidelijk de aard blijkt. Enkelvoudige voeder-
stoffen moeten dus met haar waren naam aangeduid worden; zij
mogen geen bestanddeelen bevatten, die vreemd zijn aan de nor-

male samenstelling, zonder dat daarvan mededeeling wordt ge-
daan.

De verbruiker van voedermiddelen geniet dus een zekere be-

scherming, door de preventieve werking, die van genoemde wet

uitgaat.
Grootere zekerheid, dat hij goede waar ontvangt, kan hij zich

verschaffen dooreen monster aan het Rijkslandbouwproefstation
voor Veevoederonderzoek te laten onderzoeken. Dit onderzoek

zal hij ook moeten laten verrichten, als hij weten wil welk gehalte
aan verschillende scheikundige bestanddeelen als eiwit, vet enz.

een voeder heeft.
De kosten van onderzoek bedragen voor de eerste bepaling in

een monster ƒ 3.—, voor iedere volgende bepaling in hetzelfde
monster ƒ 2.—. Wil men dus b.v. alleen weten of een enkelvoudig
voedermiddel vreemde bestanddeelen bevat of uit welke bestand-
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deelen een gemengd voeder is samengesteld, zoo zijn de analyse-
kosten ƒ 3.—; wil men het gehalte aan eiwit en vet kennen, zoo

zijnde kosten voor deze twee bepalingen ƒ 5.—.

Bij de kleine hoeveelheden, waarin men pluimveevoeder koopt
zullen deze kosten spoedig te hoog geacht worden, al zal men

inzien, dat een dergelijke controle zeer nuttig moet zijn. Een

middel tegen dit bezwaar heeft men inden gezamenlijken aan-

koop; is deze niet mogelijk, zoo zal men toch ook al veel kunnen

bereiken door bij wijze van steekproef enkele malen een monster

te doen analyseeren.
Wageningen, 17 November 1924.
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Hermaphrodisie bij kippen en eenden.

Door Prof. Dr. G. KREDIET.

Het is een algemeen bekend verschijnsel bij kippen, dat er

meerdere zijn, die, als ze ouder worden, haneveeren, grooten kam,

lellen en sporen krijgen, pogingen doen om te kraaien, andere

kippen te treden en met hanen een gevecht aandurven. Niet steeds

zijn alle verschijnselen duidelijk aanwezig, soms gaan er bij een

rui enkele verloren en komen andere voor den dag. Ook kunnen

kuikens en jonge kippen reeds zulke kenmerken van het andere

geslacht bezitten. Bij eenden zijn overeenkomstige verschijnselen

waargenomen.
Het spreekt van zelf, dat dergelijke dieren van oudsher de aan-

dacht hebben getrokken. Zoo beschrijft Aristoteles reeds kippen,
die haneveeren hadden, kraaiden en andere kippen traden. Titus

Livius haalt zelfs de verandering vaneen kip ineen haan aan als

een van de booze voorteekens, welke aan de Romeinen den inval

van Hannibal voorspelden. Dat dergelijke geslachtsveranderin-
gen iets kwaads moesten voorspellen, zal niemand verwonderen,
die van de mentaliteit der oudheid en middeleeuwen eenig idee

heeft. Werden eierleggende hanen niet veroordeeld tot den brand-

stapel? En wie zou durven tegenspreken, dat er in West-Europa
ook thans nog geen eigenaren zijn, die uit bijgeloof een kraaien-

de kip den nek omdraaien. Alles wat met het geslacht in verband

staat, heeft bij het groote publiek dadelijk iets mystieks en iedere

bovennatuurlijke verklaring vaneen of ander sexueel verschijnsel
vindt onbeperkt geloof.

Dank zij vooral het experimenteel en het biologisch onderzoek,
behoeft men thans voor de verklaringen, voor zoover zij zijn te

geven, niet meer te grijpen naar het bovennatuuriijke, maar is men

over de meeste sexueele verschijnselen en hunne oorzaken thans

vrij behoorlijk ingelicht.
Zooals bekend, komen in het lichaam organen voor, waarvan

men een goede twintigtal jaren terug de beteekenis vrijwel niet

kende. Hun bouw en aanleg wezen er op, dat het epitheelformaties
en dat zij vermoedelijk klieren waren, maar dan zonder afvoer-

Pr. 10
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buis. Gebleken is, dat deze opvatting juist is; dat het ldierpro-

duct inde bloed- en lymphbanen wordt opgenomen en het ge-

heele lichaam doorstroomt. In tegenstelling met de gewone klie-

ren, die dooreen buis afvoeren naar de lichaamsoppervlakte of

naar de inwendige ruimten van organen, die met een opening naar

buiten uitmonden en daarom organen met uitwendige afscheiding

of exocrine klieren worden genoemd, heeten deze endocrine klie-

ren of organen van interne secretie (inwendige afscheiding). Het

product wordt met den naam van hormonen, harmazonen of in-

creta aangeduid.
Deze organen van interne secretie zijnde schildklieren, bijnie-

ren, epitheellichaampjes, de thymus of zwezerik, de hypophysis
cerebri of hersenaanhangsel, de epiphysis of pijnappelklier, de

insulae of eilandjes van LANGERHANS inde alvleeschklier, de ge-

slachtsklieren en misschien nog enkele andere.

Aan de producten van deze klieren worden in hoofdzaak twee

werkingen toegeschreven; a. regelen van de metabolische of stof-

wisselingsprocessen van het lichaam; b. vormgevende of morpho-

genetische invloeden op het lichaam. Hier deze functies uitvoerig
te bespreken ligt niet in het kader van het onderwerp, maar toch

moet ik met een enkel voorbeeld de bedoeling nader toelichten.

Zoo oefenen de eilandjes van LANGERHANS in het pancreas een

beslissenden invloed uit op de suikerstofwisseling van het indivi-

du. Zijn ze ziek, dan is dat proces inde war en kan suikerziekte

het gevolg zijn. Het is allen fokkers bekend, dat na vroegtijdige
castratie een dier opgroeit van anderen vorm en lichaamsbouw

dan normaal. Na wegname of ziekten van schildklier, thymus, bij-

nier, hypo- en epiphysis, zijn ook wijzigingen in vorm, bouw,

structuur en gestalte van het lichaam gezien, die gedeeltelijk al-

thans ook met het geslachtsapparaat in verband staan. Zij vor-

men met de geslachtsklieren een systeem, onder invloed, waarvan

de somatisch- en psychosexueele kenmerken ontstaan en worden

in stand gehouden. Onder hen alle is de geslachtsklier, de gona-

de, in dit opzicht de voornaamste. Het vermoeden, dat de andere

onder opperheerschappij of via testikel en ovarium hun werking

uitoefenen, is waarschijnlijk onjuist.
Van de meeste kent men het hormon als zoodanig niet, maar

wel zijne werking, voor zoover deze uit experimenten is op te

maken, of uit pathologische processen is kunnen blijken. De toe-

gepaste methoden zijn vooral geweest: wegname van de klieren,

transplantatie er van van het eene dier op het andere, injecties van
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orgaanextracten, voederen der organen als zoodanig. Hiervan

zijnde beide eerste methoden van het grootste belang gebleken
en heeft de laatste het minste succes opgeleverd.

Het castreeren van hanen is een operatie, die reeds lang bekend

is, zoodat het geen verwondering behoeft te baren, dat de gevol-
gen in veie opzichten goed bekend zijn. De gecastreerde haan of

kapuin behoudt niet alleen de veeren van het mannelijke dier,
maarde kleurenpracht kan zelfs nog mooier en hals-, zadel- en

staartveeren kunnen langer worden, zoodat verdedigd zou kun-

nen worden, dat de testikel de lengte-ontwikkeling eenigszins remt.

De sporen blijven. De kam wordt kleiner en bleeker, evenals de
lellen. De witte oorlappen nemen zeer sterk in ontwikkeling af en

kunnen tot een klein verschrompeld wit vlekje worden. Ook in ander

opzicht gaan die kenmerken, die voor specifiek mannelijk worden

gehouden, achteruit, n.l. de lust om te treden wordt minder, het

kraaien wordt heescher, het vechten geschiedt met minder energie
en ausdauer, al zijn meermalen uitzonderingen op den regel
waargenomen. (O.a. te denken aan onvolkomen castratie).

Bovendien zijn nog andere afwijkingen bij kapuinen aangetrof-
fen, die tot de castratie worden teruggebracht: de lichaamsbouw
is slanker; het strottenhoofd is kleiner en staat in zijn vorm tus-

schen een mannelijk en een vrouwelijk in; hersenen en hart wegen
minder; het lichaamsgewicht is door de grootere vetaanzetting
grooter; ook in het skelet treden meerdere veranderingen op.

(Sellheim.)
Resumeerende zijn van de secundaire geslachtskenmerken bij den

kapuin veerentooi en sporen gelijk gebleven, zijn kam, lellen,
oorlappen en psychosexueele kenmerken gewijzigd.

Het castreeren van kippen komt als gebruiksoperatie niet voor.

Bovendien, al zou dit door zoogenaamde „hoendersnijders” regel-
matig geschieden, dan zou uit wetenschappelijk oogpunt, weinig
met de zoo bewerkte dieren zijn te doen, aangezien het niet mo-

gelijk is om inden korten tijd, die een gebruiksoperatie vergt, den

eierstok geheel te verwijderen. De zoogenaamde gecastreerde kip-
pen van den handel, de poulardes, zijn jonge vette kippen, waar-

van de oviduct is doorgesneden.
Uit experimenten zijn de gevolgen van eierstokwegname bij

kippen wel bekend. Meerdere onderzoekers als PiRSCHE, Poll,
Goodale, PéZARD, Sand, Caridroit en vele anderen, hebben

deze operatie verricht. Opvallend is het resultaat, dat inden

vedertooi bemerkbaar is. Deze wordt n.l. mannelijk. Ook treden



140

sporen op. Uit het voorkomen van deze twee kenmerken na ovario-

komie heeft PéZARD geconcludeerd, dat het ovariale hormon rem-

mend op de ontwikkeling er van werkt. Waar zij den castratievorm

ter onderscheiding van mannelijk en vrouwelijk als specifieken
vorm aanduiden, is dus dat, wat men gewoonlijk als mannelijken
vedertooi aanduidt, niets anders dan de specifieke en wordt dus

niet door de werking van het testiculaire hormon veroorzaakt. Het

is dus geen geslachts-, maar een soortskenmerk. lets anders is

het met het vrouwelijke vederkleed. Dit ontstaat in gewone om-

standigheden onder invloed van het ovarium.

Wanneer men dus een zoogenaamde „haankip” ziet, die alleen

vaneen haan de veeren en de sporen vertoont, dan is dat een dier,

waarvan met reden mag worden vermoed, dat het ovarium on-

werkzaam is, zonder dat er zelfs nog maar een vermoeden be-

hoeft te zijn van verandering van dit orgaan ineen testikel of van

balformatie op andere wijze.
Naast deze verschijnselen van vedertooi en sporen kunnen nog

enkele andere worden waargenomen, waarvan wel de voornaam-

ste zijn het kleiner en bleeker worden van kam en lellen, het ab-

soluut ontbreken van eenige geslachtsdrift en het meer indolent

zijn van het dier. Het spreekt vanzelf, dat ook veranderingen in

den lichaamsbouw optreden. Hoe jonger de castratie plaatsvindt,
hoe meer het dier op een kapuin gaat gelijken. Op ouderen leef-

tijd van zijn gonade ontdaan, behoudt het te veel zijn lageren en

gedrongener bouw en doet behalve door de veeren en de sporen,

meer aan een kip denken.

Interessant zijn de resultaten geweest, die door transplantaties
van ovariën en testikels zijn verkregen. Wanneer ineen kapuin
een testikel werd ingeplant en aansloeg, kwamen kam, lellen, oor-

lappen, geslachtsdrift en vechtlust weer terug en gedroeg hij zich

volkomen als een echte haan. lets overeenkomstigs werd waarge-

nomen bij kippen, bij wie een ovariumtransplantatie gelukte of

waarbij een zeer klein restje eierstok, dat bij de castratie was ver-

geten, regenereerde en tot een klierstok van voldoende grootte

uitgroeide. De kip in haar gedaante en haar gedragingen keerde

geheel terug.
De onderzoekingen zouden niet volledig zijn geweest, wanneer

niet in alle combinaties van klieren en proefdieren transplantaties
waren verricht. Vooral Fransche en Amerikaansche en ook andere

onderzoekers als PéZARD, Caridroit, Sand, MORGAN, Boring,

Minoura e.a. hebben zich hierdoor verdienstelijk gemaakt. Voor
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evenwel op hunne onderzoekingen kan worden ingegaan, moet op

een tweetal merkwaardige feiten worden gewezen, waarop ik later

weer terug moet komen. Inde eerste plaats dan zou ik de aan-

dacht willen vragen voor de zoogenaamde gynandromorphen, in-

dividuen, die aan de eene zijde mannelijk en aan de andere

vrouwelijk zijn, gewoonlijk overeenkomende met de plaatsing van

testikel en ovarium. Vooral onder de insecten, maar ook bij vo-

gels en zoogdieren, zijn deze wezens bekend.

Het tweede feit omvat de gevallen van poecilandrie, d.w.z. van

het voorkomen van hanen met hane- of kippeveeren in hetzelfde

ras. Het Sebright-bantam ras vooral is hiervoor bekend.

Werd bij een gecastreerde kip vaneen willekeurig ras een

testikel geïmplanteerd, dan werd geen verandering inde veeren

of inde ontwikkeling van de sporen gezien, zoo deze reeds waren

opgetreden na de castratie, maar vergrootten zich kam, lellen en

oorlappen en werden als die vaneen haan. Ook de psychosexueele
gedragingen werden mannelijk. Er trad op deze wijze een individu

op, dat in meerdere opzichten doet denken aan haankippen, d. z.

dezulke, die inde vrije natuur geleidelijk aan van kip haan

worden.

Transplantatie vaneen ovarium ineen gecastreerden haan had,
wat de beveering betreft, zeer typische resultaten. Na den rui

kwamen de veeren van den haan niet meer terug, maar die van

de kip. Een bewijs dus, dat de vorming der vrouwelijke bevedering
onder invloed staat van het increet van het ovarium.

Zeer typische variaties hebben PéZARD, Sand en Caridroit op

dit thema gemaakt. Zij hebben n.l. bij 2 kippen de ovaria uitge-
nomen en den volgenden dag aan één kant geplukt. Deze zijde
kreeg haneveeren. Die veeren, die nog slechts in knop aanwezig
of groeiende waren, werden niet uitgetrokken. Deze werden aan

de boveneinden vrouwelijk, en onder mannelijk. De scheiding liep

volgens een rechte lijn, die alreeds een paar dagen na de operatie
zichtbaar was. Het omgekeerde, n.l. veeren boven mannelijk en

onder vrouwelijk, werd gezien bij de groeiende veeren vaneen

kapuin, wien een ovarium werd ingebracht.
Allermerkwaardigst zijn de resultaten die verkregen werden bij

castraties van die rassen, waarbij poecilandrie bestaat, dus bij
het Sebright-bantam ras.

PéZARD, Sand, Caridroit, Boring en Morgan castreerden

zulke hanen en zagen nu de kippeveeren verdwijnen en haneveeren

optreden. Morgan nam hetzelfde verschijnsel ook waar na onder-
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binding van het bal-schyl met de toevoerende vaten. Hierdoor

ontstond atrophie van de geslachtsklieren, die gevolgd werd door

het optreden van haneveeren. Het merkwaardige van het geval is

in deze gevallen, dat niet het ovarium den specifieken vedertooi

verhindert zich te ontwikkelen, maar dat het nu de testikel is, die

zulks doet. Het spreekt vanzelf, dat beide geslachtsklieren aan

een vergelijkend microscopisch onderzoek zijn onderworpen en

daarbij is dit resultaat verkregen, dat Boring en Morgan in

beide overeenkomstige cellen, z.g.n. „lutear cells” hebben kunnen
aantoonen aan wier interne secretie zij de remmende werking toe-

schreven. Nonidez, die de ontwikkeling van deze cellen naging,
kon ze evenals Boring ook aantoonen in testikels van jonge hanen

van andere rassen en Pease vond ze inde testikels van alle ha-

nen, behalve wanneer de spermiogenesis in vollen gang was. Ook

trof hij ze aan bij 8 van 9 hanen met haneveeren, bij 4 van 9 inter-
mediair gevederde en bij 5 van 8 met henneveeren (ontleend aan

Koehler), zoodat de opvatting van MORGAN aan een grooter ma-

teriaal ontleend, niet bevestigd is.
Interessant is ook de volgende waarneming van PéZARD, Sand

en Caridroit, die testikels van zulke Sebrights implanteerden bij
hanen vaneen ander ras en bij deze kippeveeren zagen optreden.
Zij concludeerden, dat de endocrine functie van zulke klieren dub-

bel is, n.l. zij verwekt het mannelijk instinct: gekraai, kam, lellen

en oorlappen, maar verhindert het optreden van haneveeren.

Uit de resultaten van de castraties en transplantaties is vol-

doende gebleken, dat de secundaire geslachtskenmerken voor een

groot gedeelte afhankelijk zijn van de geslachtsklieren en dat

men dus, wanneer er dieren gevonden worden, die zoowel manne-

lijke als vrouwelijke kenmerken in zich vereenigen, inde
eerste plaats een nauwkeurig onderzoek naar deze organen
moet instellen. Maar hier mag het niet bij blijven, zooals

duidelijk blijkt uiteen mededeeling van BLANCHARD, die er op

wijst, dat het optreden van virilisme (mannelijkheid) bij oude

kippen, phasanten en andere erfvogels, dikwijls teruggebracht kan
worden tot veranderingen inde bijnier. Of deze gepaard moeten

gaan met veranderingen inden bouw of functie van het ovarium,
laat hij buiten beschouwing. Het is toch een bekend feit, dat er

kraaiende kippen met een hanekam zijn, die nog eieren leggen.
Toch is het niet alleen de bijnier, die in dezen naast de ge-

slachtsklier een rol speelt, ook de andere organen van interne

secretie, met name de schildklier, gaan in dezen niet vrij uit. Hier-
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over positieve mededeelingen te doen zou evenwel te veel gevergd

zijn, aangezien hieromtrent slechts sporadische gegevens bekend

zijn.
Kom ik na deze mededeelingen van de vorming der secundaire

geslachtskenmerken tot de hermaphrodieten onder de vogels, dan

dien ik er eerst de aandacht op te vestigen, dat de hermaphro-

dieten, die experimenteel worden verkregen door bijv. een testikel

en een ovarium ineen gecastreerden haan of kip in te brengen

zoogenaamde hormonhermaphrodieten of hormonintersexen zijn.

Die, welke evenwel inde natuur worden aangetroffen, vertoonen

spontaan veranderingen inde geslachtsklieren en daarna het op-

treden van die kenmerken, waaraan de hermaphrodisie kan wor-

den waargenomen. De verschijnselen zijn dus door hormonen te

verklaren, de oorzaak voor het feit zelve zit dieper en moet, zoo-

als in analogie met vele onderzoekingen is gebleken, worden ge-

zocht inde bevruchte eicel, inde zygote, vandaar de naam zygo-

tenhermaphrodieten of beter zygotenintersexen, die door Gold-

SCHMIDT is ingevoerd.
Ten einde het inzicht in deze materie zoo duidelijk mogelijk te

doen zijn, moet een inleiding vooraf gaan over de onderzoekingen
van Goldschmidt met een vlindersoort, Limantria dispar of plak-

ker, zooals de Hollandsche naam luidt. Deze vlindersoort komt

zeer verspreid over de aarde voor en wordt o.a. ook op Japan
aangetroffen. Mannetjes en wijfjes hebben verschillende kleuren

en zijn ook overigens goed van elkander te onderscheiden. Bij

reine teelt inde verschillende rassen nam Goldschmidt niets bij-
zonders waar. Paste hij daarentegen kruising toe, dan kreeg hij

soms naast normale mannetjes wijfjes, die in meerdere of min-

dere mate mannelijke eigenschappen bezaten. Bij andere kruisin-

gen zag hij juist mannetjes optreden met vrouwelijke kenmerken.

De aanwezigheid van heterosexueele kenteekenen kan zeer ver-

schillend zijn; van zeer weinig, bijv. bij het wijfje enkele manne-

lijke kleuren op de vleugels, tot diepgaande veranderingen inde

geslachtsklieren toe. Hij fokte iederen tusschenvorm tusschen zui-

ver mannelijk en zuiver vrouwelijk.
Bij het anatomisch onderzoek bleek, dat oorspronkelijk de ont-

wikkeling inde richting van het eene geslacht ging en dan op

een zeker stadium in die van het andere omsloeg, in welke het dan

zijn vorming beëindigde. Was er slechts een geringe mate van

intersexualiteit aanwezig, dan bleek deze ineen laat stadium van

de ontwikkeling te zijn opgetreden en zich te beperken tot die
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weefsels en organen, die het laatst worden gevormd, bijv. inde

kleuren der vleugels. Werd een sterke mate van intersexualiteit

geconstateerd, dan had ineen jong stadium de omslag plaats
gegrepen en kon bijv. een ovariotestis worden gevonden, die was

ontstaan uiteen zich vormend ovarium, dat zich verder als testikel
ontwikkelde. Als regel kwam dus voor den dag: hoe sterker in-

tersexualiteit, hoe eerder de omslag, hoe geringer intersexuali-

teit, hoe later de verandering is opgetreden.
Andere onderzoekers hebben bij andere insecten overeenkom-

stige resultaten gekregen, zoodat de bij Limantria waargenomen
feiten geen toevallige waren. Het spreekt vah zelf, dat naar een

verklaring is gezocht, die, al mag ze niet ieder en in alle opzichten
bevredigen, toch een zeer aannemelijke basis vormt om op verder
te bouwen.

Zooals bekend is, worden door de MENDELrichting, waarin de

onderzoekingen op het gebied der genetica thans worden verricht,
aan de chromosomen de rol toegedacht van te zijn de dragers der

erfelijke eigenschappen. In welken vorm ze daarin aanwezig zijn,
is onbekend. Men zegt gewoonlijk als factoren of genen. Voor
een diersoort is het aantal chromosomen constant. Tijdens de

rijpingsdeelingen van het ei en de vorming van spermiën, vindt
een reductie tot op het halve aantal plaats, waaruit dus volgt, dat
het aantal chromosomen ineen cel steeds even moet zijn, m. a. w.

2n. Dit gaat evenwel niet altijd voor beide geslachten op. Het kan

voor een van beide 2n-l zijn. Stel, dat dit het vrouwelijke geslacht
is, dan zullen er bij de reductiedeeling twee soorten van eieren

ontstaan, n.l. een met n, en een met n-1 chromosomen, terwijl er

alleen maar spermiën zijn met n kernlissen. Vindt bevruchting
plaats vaneen ei met n chromosomen, dan ontstaat een zygote
met 2n en zal dus een mannetje het gevolg zijn. Bij bevruchting
vaneen n-1 ei is een 2 n-1 aantal chromosomen het gevolg en zal
een wijfje worden geboren. Het mannelijke geslacht, dat in ons

geval gelijke kiemcellen heeft, wordt homozygoot, het vrouwelijke
heterozygoot genoemd. In dezen geest opgevat, is die eene chromo-
soom de geslachtsbepaler en wordt gewoonlijk geslachts- of X-
chromosoom genoemd.

In het zooeven gegevenvoorbeeld, waar het wijfje dus hetero-
zygoot is, is de oneven kernlis de X-chromosoom; en bezit het
dus eieren met (aantal n) en eieren zonder X-chromosoom (aan-
tal n-1). Het homozygote mannetje heeft alle spermiën met n

chromosomen en heeft dus in zijn cellen 2 X-chromosomen. Aan-
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gezien bij de geslachtsbepaling, voor zoover dit morphologisch
kan worden nagegaan, die X-2X zoo’n groote rol spelen, wordt

dit het X-2X mechanisme van de bepaling van het geslacht ge-
noemd.

Al dadelijk kan worden gezegd, dat deze opvatting voor het

geslacht niet in alle opzichten bevredigt. Het is immers een vrij-
wel algemeen aangenomen feit, dat ieder normaal individu in zijn
aanleg hermaphroditisch of bisexueel is, dat in ieder zoogenaamd
ééngeslachtelijk wezen het andere geslacht latent aanwezig is.

In het X-2X mechanisme is voor deze opvatting geen plaats,
daar het wijfje met zijn eene X-chromosoom, de helft van het ge-
slacht heeft van het mannetje met zijn 2X. Het specifiek vrouwe-

lijke en specifiek mannelijke wordt hierin evenals het bisexueele
niet weergegeven. Het X-2X mechanisme voldoet uit quantitatief
oogpunt wel aan de verwachtingen, niet uit qualitatief. Jordan
neemt dan ook aan, dat de bisexueele aanleg dooreen zelfstan-

digen factor ineen der chromosomen vertegenwoordigd is, die phy-
logenetisch ouder zou zijn dan het geslachtschromosoom, dat uit

een deel vaneen ander zou zijn ontstaan en waarin de geslachts-
bepaling zich zou hebben vastgelegd. Het optreden van het man-

nelijk of vrouwelijk zijn vaneen individu zou dus voor een deel

het gevolg van het onderdrukken van het andere geslacht inden

bisexueelen factor, onder invloed van het X-2X mechanisme zijn.
Welke van de twee dus het sterkste is, wint het. Zoo bezien, is
het naast een qualitief verschil in hoofdzaak toch nog een quan-
titatief.

Langs anderen weg, die evenwel in hoofdzaken weinig van den

zooeven geschetsten afwijkt, komt Goldschmidt tot een overeen-

komstige opvatting. Wanneer een mannetje homozygoot is, dus

2X-chromosomen heeft, stelt hij dit voor door MM en voegt daar

(F) aan toe om het vrouwelijke weer te geven, dus een mannetje
is (F)MM en een wijfje met 1-X chromosoom (F)Mm, waarin in

geen waarde heeft. (F) moet grooter zijn dan M, anders kan
zich nooit een wijfje vormen, MM moet daarentegen meer waard

zijn dan (F), omdat er anders geen mannetjes zouden zijn. Welke
waarde aan (F) en M moet worden toegekend, komt er bij
reine teelt, dus fokken in hetzelfde ras, weinig op aan, als er maar

voldoende verschil is. Anders wordt het, wanneer met rassen van

verschillende sterkte van den geslachtsfactor wordt gekruist.
Wordt dan (F) grooter dan MM, dan kan zelfs bij een mannelijk
aanrelegd individu, dus ((F)MM) door onderdrukking van de
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mannelijke factoren het vrouwelijke geslacht voor den dag komen.

In zoo’n geval ontstaan dus na paring niet half om half mannetjes
en wijfjes, maar alleen wijfjes. Nu bleek, dat er een bepaald mini-

mum verschil tusschen (F) en MM aanwezig moest zijn, voor een

volkomen omslag van sexe optrad. Was het kleiner dan dit

minimum, dan ontstond een dier, dat zich bijv. als mannelijk be-

gon te ontwikkelen, maar na langeren of korteren tijd in vrouwe-

lijke richting verder ging.
Een voorbeeld met een paar getallen kan de bedoeling nader

toelichten. In ras A is (Fa) 80 en Ma (50) en in ras B (Fb) 100

en Mb 60, dus in A is «P (Fa) Mam en J (Fa) MaMa. Aange-
-80 50 80 5050

nomen is, dat een waarde- of valentieverschil van 20 voldoende

is om het normale geslacht te doen ontstaan. Voor B zijn deze

waarden

o (Fb) Mb men ■* (Fb) Mb Mb.

100 60
‘

100 60 60

Bij kruising van A mannetjes en B wijfjes ontstaan:

p (Fb) Ma men $ (Fb) Ma Mb; d.w.z. zuivere wijfjes en inan-

-100 50 100 50 60

netjes, die intersexen blijken te zijn. A wijfjes en B mannetjes
geven het volgende resultaat:

p (Fa) Mb men 5 (Fa) Mb Ma dus zuivere mannetjes en zui-

-80 60 80 60 50

vere wijfjes.
De gang van zaken bij de vorming vaneen intersex stelt

Goldschmidt zich als volgt voor. Bij de bevruchting gaat de

geslachtsbepaling volgens het X-2Xmechanisme. Daarna komt er

tijdens de ontwikkeling een periode, waarin zich het geslacht dif-

ferentieert. Dezen tijd noemt hij daarom differentiatietijd. Is deze

voorbij, dan is aan het geslacht niets meer te veranderen, maar

binnen dat stadium zal het agens, dat het geslacht differentieert,

zijn invloed kunnen laten gelden en kan in normale gevallen het

heterogene geslacht niet tot ontwikkeling komen, omdat de ver-

wekker hiervan niet in voldoende mate aanwezig is. Zijn werking
zal dus worden onderdrukt. Mocht hij na afloop van den differen-

tiatietijd sterk genoeg zijn om zich te laten gelden, dan zou de

werking geen effect meer sorteeren, omdat de periode dan voor-

bij is. Bij intersexen nu vindt de vorming van het tegengestelde
agens sneller plaats, waardoor het zijn werking inden differen-

tiatietijd kan ontplooien. Is het verschil tusschen (F) en M groot,
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dan geschiedt dit inden aanvang, is het verschil daarentegen
klein, dan pas op het einde van die periode. In ons voorbeeld is

het verschil in (Fb) Ma Mb 10, en zal dus de omslag in het an-

dere geslacht in het midden van den differentiatietijd plaats vin-

den en houdt de intersexe het midden tusschen een wijfje en een

mannetje.
De vraag, die zich thans nog voordoet, is deze, wat of dat agens

toch wel mag zijn, dat de omslag van het eene geslacht in het an-

dere tot stand brengt. Goldschmidt heeft ook hierop een antwoord
trachten te geven door aan te nemen, dat ook in het insecten-

lichaam sexueele hormonen werkzaam zijn; hij staat evenwel voor

de moeilijkheid aan te geven, waar zij moeten worden gevormd,
aangezien castratie en implantatie van geslachtsklieren hier geen
invloed hebben op de vorming van de secundaire geslachtsken-
merken en de gonaden hier dus geen interne secretie hebben. Hij
is nu tot de volgende hypothese gekomen; de erffactoren zijn in

de chromosomen aanwezig inden vorm van enzymen of van phy-
sisch-chemische lichamen, die het meest op enzymen gelijken. On-

der hun invloed vormen zich in het cellichaam hormonen, die hun

stempel drukken op de metabolische of stofwisselings-processen
inde cel. Het zijn nu deze stofwisselingsprocessen, die in laat-

ste instantie de cel mannelijk of vrouwelijk doen zijn. In gevallen
van intersexualiteit is het eene hormon inden aanvang inde

meerderheid en dwingt dus de metabolische processen in zijn rich-

ting. De vorming van het andere hormon krijgt daarna evenwel de

overhand met dit gevolg, dat het binnen den differentiatietijd in

de grootste hoeveelheid aanwezig is, de stofwisseling doet veran-

deren, daarmede het geslacht der cellen en dus van het insect.

Wanneer wede onderzoekingen van Goldschmidt van alle

hypothese ontdoen, blijft dit essentieele:
Wanneer paring bij Limantria plaats vindt van twee dieren van

verschillend ras van verschillende valentie, zooals normaal nooit

zou geschieden, kunnen mannelijke of vrouwelijke intersexen ten-

gevolge van omslag van het eene in het andere geslacht ont-

staan. De graad van intersexualiteit is afhankelijk van het quanti-
tatieve verschil tusschen de mannelijke en vrouwelijke erffactoren.

Met een minder gelukkigen naam wordt dit de tijdwet van Gold-

schmidt genoemd, omdat de graad van intersexualiteit wordt be-

paald door het tijdstip, waarop de omslag optreedt. Hoofdzaak

is, dat de mannelijke en vrouwelijke factoren niet alleen qualita-
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tief maar vooral quantitatief verschillen. De sterkste geeft het

blijvende geslacht aan.

Ik heb langen tijd bij de onderzoekingen met Limantria stil ge-
staan, maar moest dat doen omdat zij een basis geven, die ook

steun geeft aan de waarnemingen bij hoogere dieren en op het

hermaphroditisme een nieuw licht werpen. Voor ik evenwel tot

een bespreking der intersexen bij pluimvee overga, moet ik, al is

het met slechts enkele woorden, wijzen op het voorkomen van

tusschengeslachten bij visschen en amphibieën. Sommige visch-

soorten, kikkers en padden hebben in hun jeugd geen gewone

verdeeling van het aantal mannetjes en wijfjes in gelijke hoe-

veelheid, maar bezitten veel te veel van de laatste. Zijn zij vol-

wassen, dan treedt de normale geslachtsverhouding op. Vele van

de „wijfjes” worden dus tot mannetjes en worden daarom ook wel

Pfliiger’ sche hermaphrodieten genoemd. Feitelijk heeft men hier te

doen met een intersexe inden differentiatietijd. Zoodra de manne-

lijke hormonen in voldoende mate aanwezig zijn, vindt de omslag
plaats, verdwijnen de vrouwelijke elementen uit de gonaden, d.i.

zij worden door middel van phagocytose opgeruimd en kunnen de

mannelijke elementen zich ontwikkelen.

Dr. Van Oordt, conservator aan de Veeartsenijkundige Hooge-
school, stelt voor deze juveniele hermaphrodieten den naam te ge-
ven van ontogenetische intersexen. Waar in deze benaming door
de toevoeging ontogenetisch het begrip vaneen ontwikkelings-
proces wordt ingevoerd, kan ik me met dezen naam zeer wel ver-

eenigen, temeer waar bij de hooger gewervelde dieren het ge-
heele vraagstuk der intersexualiteit er een is vaneen vormings-
proces van het eene geslacht na het andere in hetzelfde individu.

Hetgeen dan ook gewoonlijk als hermaphrodiet wordt aangeduid
is een individu, dat ineen of ander stadium van dat omvormings-
proces verkeert en daarom ook beter den naam van intersex kan

dragen.
Zooals reeds inden aanvang is opgemerkt, komen intersexen

bij vogels vrij veel voor. Dat er niet reeds meerdere onderzocht

zijn, is voornamelijk een gevolg hiervan, dat zij, als zijnde waar-

deloos voor de productie en voor de fokkerij, worden opgeruimd
en opgegetën. Dit is voor de wetenschap zeer jammer, omdat zij
zoo’n buitengewoon mooi materiaal van onderzoek vormen.

Gaan we na in welke vormen intersexen bij kippen en eenden

inde natuur voorkomen, dan blijkt al heel gauw, dat ze niet

steeds gelijk zijn. Het meest voorkomende geval is dit, dat ineen
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toom kippen of ineen koppel eenden, waarin het mannetje ont-

breekt, eender kippen of eenden de taak van het mannetje op
zich neemt en leidster wordt. Als kip roept ze den troep bij elkaar

als ze iets gevonden heeft, wil hem verdedigen tegen aanvallen en

treedt als een echte haan. Bij de eenden doet ze geheel als

een woerd. Gewoonlijk blijft ze zelf aan den leg. Komt er een

haan of woerd bij, dan legt ze het leidsterschap neer en schikt
zich weer inde oude omstandigheden.

(Bij eenden is dikwijls waar te nemen, dat ze onderling treed-

manoeuvres uitoefenen, zonder dat er een woerd ontbreekt of dat

deze te lui is; dit heeft vermoedelijk evenmin als bij honden en

koeien iets uitte staan met intersexualiteit.)
Bij al deze dieren zijn geen anatomische afwijkingen gevonden,

die een grond zouden kunnen vormen voor deze bisexueele ge-

dragingen. (Pearl en Boring.)
Daarnaast bestaan dieren, die, nadat zij eenigen tijd aan den

leg zijn geweest (dikwijls 2 of 3 jaar, maar ook korter), manne-

lijke eigenschappen aannemen, doordat zij pogingen doen om te

gaan kraaien, een grooteren, breederen en steileren kam en zwaar-

dere lellen krijgen; weer andere krijgen na den rui haneveeren, het-

zij alleen kraag- en zadelveeren, hetzij deze en de mooie veeren van

den staart. Ook komt langzaam aan de spoor aan de binnen-

zijde der pooten voor den dag. Naast deze somatische kenmerken

kunnen psychosexueele optreden als lust om te treden, zorg voor

de kippen, terwijl ze met hanen gaan vechten of het gevecht niet

ontloopen.
Gewoonlijk zijn de dieren, zoodra de eerste viriliteitsverschijn-

selen voor den dag komen, opgehouden met eieren leggen. Toch

is dat niet steeds het geval. Ik heb een „haankip”, die reeds duide-

lijk aan den kop mannelijke versierselen droeg en toch nog eieren

legde. Crew maakt ook op deze groote zeldzaamheid opmerk-
zaam. Vaker komt het evenwel voor, dat de kippen, die deze ge-
slachtsverandering vertoonen, heelemaal geen eieren hebben ge-

legd, dus vermoedelijk van den aanvang af abnormale geslachts-
organen hebben bezeten.

Naast dezen vorm, waarbij geslachtsverandering in verloop van

eenigen tijd is waar te nemen, komen er ook dieren voor, waar-

van men van den aanvang af niet juist weet, waarmede men te

doen heeft. Het is wel van belang zulke „hermaphrodieten” goed
te onderzoeken; het staat m.i. lang niet vast, dat zulke indivi-
duen werkelijk dubbelgeslachtelijk zijn; zij kunnen zeer wel in
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het bezit van hypoplastische geslachtsklieren zijn, die ongeveer

op de grens staan van het minimum klier, dat er voor een ken-

baar worden der inwendige secretie moet zijn, m. a. w. dat de hoe-
veelheid van het increet ongeveer zoo groot is als de drempel-
waarde voor het ontstaan vaneen secundair geslachtskenmerk
eischt. Hebben nu deze kenmerken niet alle dezelfde drempel-
waarde, dan kan bijv. het eene zich wel, (misschien wat traag) en

het andere zich niet vormen. Als voorbeeld kan ik een Buff Or-

pington noemen, die kraag- en zadelveeren had vaneen haan,
maar overigens het voorkomen had vaneen kip. Geboren in 1923,
kwamen in 1924 geleidelijk aan sporen voor den dag, vergroot-
ten zich kam en lellen, begon het dier te kraaien (met een oe-

klank), ging het zorgen voor de kippen en verloor, voor dien tijd
zijn zelfs voor een kip, zeldzaam groote gulzigheid. In het najaar
van 1924 verdwenen die hanekenmerken en was het weer de

groote egoist van vroeger. Kort geleden gestorven, bleek het
dier twee hypoplastische testikels te bezitten, die vermoedelijk
periodiek inden zomer onder invloed van de vergrooting boven
de drempelwaarde functioneerden en in het najaar er onder en

dus de mannelijke kenmerken althans ten deele deden verdwijnen.
Heeft het vroeger een ovarium gehad? Er is geen spoor van vrou-

welijke geslachtsorganen te vinden. M.i. kunnen al deze verschijn-
selen verklaard worden door die abnormaal kleine ballen.

Ten slotte de vraag: behooren eierleggende hanen ook niet in

deze groep? Gewoonlijk zijn de eieren, die door hanen worden

gelegd, klein en zonder dooier, m. a. w., die dieren zijn ook in het
bezit vaneen functioneerend vrouwelijk afvoerend systeem, van

het geslachtsapparaat. Zij missen een eierstok. Feitelijk zijn zij
dus enkelgeslachtelijk, daar zij alleen actieve testikels bezitten.
De vraag, waar het geheele vraagstuk der hermaphrodisie
om draait, is ook weer hier te stellen: is dit dier wel van den

aanvang van zijn ontwikkeling af steeds een haan geweest? Heeft
het niet in of buiten het ei een korter of langer durend stadium

doorloopen, waarin het geslacht vrouwelijk of hermaphroditisch
was? Verzameling en nauwkeurige observatie van vele gevallen,
gevolgd dooreen pijnlijk nauwgezet microscopisch onderzoek,
kunnen in dezen den juisten weg wijzen. Voor zoo ver mij bekend,
zijn geen hanen bekend, die dooierbevattende eieren hebben

gelegd.
Er zijn reeds vele waarnemingen omtrent hermaphrodiete kip-

pen gedaan (Trichomiroff, Brandt, Shattock en Seeligmann,
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Pearl en Curtis, Pearl en Boring, Hartmann en Hamilton,
Crew en Ffll.)

Het belangrijkste zijn de onderzoekingen der laatste twee

schrijvers, vooral omdat zij zich met de vraag naar het ontstaan

hebben bezig gehouden. Inde eerste plaats wijzen zij er op, dat

in hun 8 gevallen alle dieren in het een of andere stadium waren

van geslachtsomkeer van vruchtbaar vrouwelijk tot vruchtbaar

mannelijk.
Eén er van werd zelfs vaneen vruchtbare kip tot een vrucht-

baren haan. De andere bleven op een of anderen tusschentrap
staan. Bij alle was het omvormingsproces vooraf gegaan door

atrophie of pathologische afwijking van het ovarium, waardoor

dit buiten functie werd gesteld. Een enkele had nog oöcyten in

een gering aantal. Merkwaardig was, dat de vorming van het

spermatische weefsel op overeenkomstige wijze geschiedde als in

het embryo. Het kiemepitheel verdikte zich door vergrooting der

cellen en soms door meerlagig te worden. Uit dit kiemepitheel
vormden zich invaginaties, die in epitheelstrengen overgingen en

in het onderliggende weefsel indrongen. Deze strengen konden

tot buizen worden, die met een enkele epitheellaag waren be-

kleed, maar ook tot kanaaltjes, waarin de epitheelbekleeding een

differentiatie onderging, zoodat zich zaadcellen vormden, die de

verschillende phasen van ontwikkeling doorliepen en tot rijpe
spermiën werden. In 3 gevallen vonden CREW en Fell aan de

linkerzijde een klier met rijpe zaadhuisjes. Deze 3 hadden ook

rechts een kleine testikel, waarin meer of minder rijpe zaad-

huisjes aanwezig waren, terwijl zij evenals Shattock en Seelig-

mann een enkel geval vermeldden, waarbij de rechter testikel

actief was. Meerdere waarnemingen zijn gedaan, waarbij links

een ovariotestis is gevonden met onrijpe zaadhuisjes (Shattock
een Seeligmann, Crew en Fell) of met atrophische buisjes
(Brandt, Crew en Fell) of met epitheelstrengen en invagi-
naties (Trichomiroff, Brandt, Shattock en Seeligmann,
Pearl en Curlis, Pearl en Boring,*) Crew en Fell).

Is er een rechter geslachtsklier aanwezig, dan is dat meestal

een inactieve of actieve testikel. Brandt beschrijft één geval, dat

het een ovarium was met follikels en epitheelstrengen.
Van welke groote beteekenis de verandering van het ovarium

in ovariotestis of testikel ook mag zijn, vergeten mag niet wor-

*) Pearl en Boring meenden met oernierresfen !e doen le hebben, toen zij buizen en strengen
waarnamen.
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den, dat ook deze processen secundair zijn. Zij zijn niet de ge-

slachtsomslag, maar het eerste gevolg er van. Evenals Gold-

SCHMiDT bij Limantria er op mocht wijzen, dat de bij deze insecten

optredende intersexen zygotenintersexen zijn, zoo moet er ook

hier in die richting worden gezocht. Ook voor de gevallen van

geslachtsomkeer bij kippen en eenden zijn vermoedelijk alle „her-
maphrodiete” kippen een of ander stadium van het proces en

moet de verklaring gezocht worden in het bevruchte ei. Zooals

reeds is gezegd, is ieder enkelgeslachtelijk wezen bisexueel aan-

gelegd. In gewone omstandigheden is de factor of het enzym

voor het niet tot ontwikkeling komende geslacht te weinig krach-

tig om zich te laten gelden en wordt door de andere in zijn wer-

king overvleugeld. Maar, wanneer, gedachtig aan de onderzoe-

kingen van Goldschmidt met Limantria, de factor van het

heterosexueele geslacht de overhand krijgt, dan treedt in het ge-
heele individu een omkeer op en treedt juist dit heterosexueele

op den voorgrond. Wanneer het dier nu nog ineen stadium is,
waarin het kiemepitheel nog in functie kan treden, kan onder

invloed van dezen sterker geworden factor langs den weg van de

gewone ontwikkeling een vorming ontstaan, die met de gonade
van het nieuwe geslacht de grootste overeenkomst vertoont of

een stadium inde ontwikkeling van dat orgaan voorstelt, aan-

gezien de wijze van ontstaan dezelfde is als tijdens de embryo-
genesis. Toegepast op de waargenomen gevallen, krijgt men dus

het volgende: de omslag is steeds van vrouwelijk naar mannelijk.
Oorspronkelijk is dus de vrouwelijke factor de meerdere. In

normale omstandigheden blijft hij dat en blijft het dier vrouwelijk
tot aan zijn dood. Wordt de mannelijke factor de sterkste, nadat

in het lichaam geen veranderingen meer mogelijk zijn, dan ook

houdt het de vrouwelijke kenmerken en blijft als zoodanig gelden.
Geschiedt de overheersching eerder, dan hangt het af van het

tijdstip, waarop de overmacht zich laat gelden en van de grootte
van het surplus aan mannelijken factor, wat het gevolg zal zijn.
Merkwaardig is, dat bij vogels het kiemepitheel zoo lang functio-

neel kan blijven en dat dus op vrij hoogen leeftijd, bijv. 3 jaar,
nog de vorming vaneen rijpe testikel kan plaats grijpen.

Bij de zoogdieren, waar het hermaphrodietenmateriaal zoo

buitengewoon groot is, is het mogelijk een aaneengesloten serie

van overgangen van vrouwelijk tot mannelijk te construeeren.

Dit is bij vogels wegens gebrek aan een voldoend aantal gevallen
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nog niet mogelijk. Vooral is te weinig bekend van jeugdige
hermaphrodieten.

Crew, wiens opvattingen vrijwel met de bovenstaande opvatting
overeenstemmen, meent, dat dein het ovarium aanwezige oöcyten
de ontplooiing van de werkzaamheden der mannelijke factoren

verhinderen en eerst wanneer het dier bijna is uitgelegd of wan-

neer haemorrhogiën of tumorgroei het ovarium vernietigen, eerst
dan zouden ze pas tot functioneering komen.

Het is me onbekend of de pathologische afwijkingen hierboven

genoemd, altijd met het optreden van heterosexueele kenmerken

gepaard gaan, wel weet ik uit mededeelingen van het patho-
logisch instituut der Veeartsenijkundige Hoogeschool, dat het

dikwijls samengaat. Ik betwijfel of alle kippen, die op jongen leef-

tijd geen oöcyten meer bezitten, haanachtig worden, zoodat ik het

op den voorgrond treden van de werkzaamheid der mannelijke fac-
toren niet zou willen toeschrijven aan een verminderen van den

beperkenden invloed der oöcytén, maar juist dit laatste als gevolg
zou willen aannemen vaneen grootere sterkte der mannelijke
stoffen.

Ten slotte nog een enkel woord over de bilaterale gynandro-
morphen, wier ééne zijde mannelijk en andere vrouwelijk is,
soms overeenkomende met het geslacht der gonaden, soms niet.
Veelal is aan de linkerzijde een ovariotestis aanwezig. Het ver-

schil tusschen beide helften uit zich niet alleen inde pluimage,
lellen en sporen, maar ook inde organen, o. a. inden bouw van

het skelet, zooals Macklin zoo duidelijk heeft gedemonstreerd.
Deze individuen te verklaren met behulp van de circulatie van

hormonen is niet mogelijk, aangezien beide helften hetzelfde bloed

krijgen en dus den invloed van dezelfde hormonen ondergaan. Ook
hier heeft men in navolging van Morgan de verklaring gezocht in
de chromosomen der zygote.

Volgende verklaringen zijn mogelijk:
a. Bezit de bevruchte eicel 2x-chromosomen, dan kan bij de

eerste deeling lx-chromosoom achterblijven en niet inde kern

opgenomen worden, zoodat er 1 blastomeer optreedt met lx- en 1
met 2x-chromosomen. Wanneer uit ieder van deze een lichaams-
helft uitgroeit, wordt de eene vrouwelijk en de andere mannelijk.

b. Een ei met twee kernen, waarvan de eene geen en de
andere lx-chromosoom heeft, wordt bevrucht door twee sper-
matozoïden. Er ontstaat dan een vrouwelijk (lx) en een manne-

lijke kern (2x), die ieder het uitgangspunt voor een lichaams-

helft zouden vormen.
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c. Ook is nog gedacht aan de mogelijkheid, dat een eicel en

een poollichaampje worden bevrucht, waarvan de een geen en

de ander lx-chromosoom heeft. Uit alle twee tezamen zou dan

het individu moeten ontstaan(?)

Resumeerende zijn hermaphrodieten onder de vogels zygoten-

intersexen, die ineen of ander stadium verkeeren vaneen om-

vormingsproces, waarbij het vrouwelijke geslacht verandert in

het mannelijke.
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Het oriënfeeringsvermogen der postduif
door C. J. A. C. BOL.

De geschiedenis der postduif is reeds zeer oud. Al ten tijde
der Egyptenaren en later der Perzen, Grieken en Romeinen werd

de postduif gebruikt voor het overbrengen van berichten.
Men had toen vaak heele inrichtingen en duivenslagen, waar-

door steeds een geregelde berichtendienst door middel van de

postduif werd onderhouden.
Het vermogen, om op kleinere of grootere afstanden den weg

naar huis terug te vinden, is geen eigenschap van de postduif
alleen. Uit wat wij weten van sommige vogels, van honden, van

paarden en andere dieren, mogen wij vrij concludeeren, dat het

een eigenschap is, die althans vele dieren gemeen hebben. Slechts

weinig dieren bezitten echter een zoo sterk ontwikkeld oriëntee-

ringsvermogen als de postduif. Losgelaten op honderden K.M.
van hun hok, zijn ze in staat, snel en zeker den weg naar huis te

vinden. En dan moeten wij, afgezien van het wonderbaarlijke,
dat het dier in staat is den weg te vinden, verbaasd staan over

de snelheid, kracht en uithoudingsvermogen der duiven, als we

weten, dat ze bij gunstig weer in staat zijn om 1000 en meer K.M.

in één dag af te leggen, waarbij soms snelheden van 80 K.M.

per uur bereikt worden.
Het ligt voor de hand, dat men zich al lang heeft bezig gehou-

den met de vraag, waardoor de postduif in staat is, op zulke

groote afstanden den weg naar huis terug te vinden. Niet te

verwonderen is het dus, dat men trachtte het oriënteeren te ver-

klaren in verband met gezicht en geheugen, de middelen, waar-

mee wij menschen in staat zijn den weg te vinden. En hierop be-

rustte de het aanleeren van postduiven. Men begon
jonge dieren los te laten op enkele K.M. van hun hok, de volgende
plaats, één of 2 dagen later, was 10 K.M. ver, daarna 20, 40 K.M.

enz. Men veronderstelde dan, dat de duiven zouden vliegen op

punten, die zij van hun vorige reizen zouden herkennen.
Wanneer een jonge duif, van ongeveer 5 weken oud, voor het

eerst buiten haar hok komt, zal zij zich de eerste dagen bezig



houden, de omgeving van het hok in zich op te nemen. Voor het

eerst opvliegend, zal zij haar hok terugvinden door haar gezicht.
Eenmaal na een kleine rondvlucht teruggekeerd, zullen na enkele

dagen de tochten inden omtrek van haar huis steeds langer
duren, zich verder uitstrekken en daardoor zal de naaste om-

geving in het geheugen vastgelegd worden. De eerste werking
van het oriënteeringsvermogen berust dus op gezicht en geheugen.

Als men met de aanleeringsvluchten begint, zou men denken,
dat de dieren dichtbij losgelaten onmiddellijk naar hun hok

zullen vliegen, daar ze toch in staat zijn om enkele bekende

punten inde omgeving van hun huis, direct te zien. leder, die
wel eens zelf jonge en ook oudere duiven op een paar K.M.
afstand heeft laten vliegen, zal meermalen hebben waargenomen,
dat deze veronderstelling onjuist is en er meerdere dieren bij zijn,
die juist in tegengestelde richting vertrekken, en later blijken
toch thuis gekomen te zijn. En toch was men zelf in staat, om

enkele punten uit de omgeving van het verblijf der duiven, met

het bloote oog waar te nemen. Hoe dit zij, indien men duiven

loslaat op 1000 en meer K.M. van hun hok, dan zal het zeer

zeker onmogelijk zijn, om de terugkomst alleen met behulp van

het oog te verklaren.
Men heeft nu getracht de beteekenis der gekleurde oliebolletjes

inde oogen van vogels en reptielen te verklaren. Op grond van

verschillende proeven werd aangenomen, dat deze gekleurde olie-

bolletjes in het netvlies der oogen het zien sterk beïnvloeden en

de kracht er van vergrooten. Dagvogels zouden a. h. w. alles

zien als dooreen licht oranjekleurig glas, en zouden daardoor !
dus slechts de lichtstralen met langere golflengte waarnemen,
dus stralen die beter door den nevel heendringen. Als wij met

het ongewapende oog in staat zijn bij nevelachtig weer slechts
300M. verte zien, dan kunnen wij met het met rood of oranjeglas
gewapende oog wel 2 K.M. ver zien in dien zelfden nevel. Hieruit

trok men de conclusie, dat door die gekleurde oliefilters de trek-

vogels in staat zijn, zelfs bij nevelachtig weer, vanuit Italië de

Afrikaansche kust te zien en zou de postduif hierdoor in staat

zijn haar verre reizen te volbrengen. Nu is de eerste veronder-

stelling misschien niet dadelijk te verwerpen, als we weten, dat

het eiland Sicilië slechts een groote honderd K.M. van de Afri-

kaansche kust verwijderd is. Voor de postduif is dit alleen niet
voldoende om haar oriënteeringsvermogen te verklaren. Stellen we

ons verplaatst inden toestand van de duif, die in Midden-Spanje,
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Madrid of Barcelona losgelaten, respectievelijk van 400 en 200
K.M. afstand over de Pyreneeën heen zou moeten zien. Verder
zullen duiven in Rome losgelaten op 600 K.M. van de Alpen
verwijderd zijn, en indien ze nu niet over deze hooge bergketens
willen trekken, maar zich over de Middellandsche zee naar huis
willen begeven, zullen ze toch altijd nog een duizend K.M. ver
moeten zien, om bekend terrein in Frankrijk te ontdekken. Het
zien alleen kan ons de oplossing en verklaring niet geven. Even-
min de veronderstelling, dat het gezicht en geheugen samen de
duif haar huis zouden doen vinden. Men nam dan aan, dat een

duif a. h. w. een eenmaal doorvlogen afstand in het geheugen
vast zou leggen en ze bij verdere vluchten hiervan gebruik zou

maken. Wanneer men met duiven, door geleidelijk den afstand
van het hok te vergrooten, gekomen is tot b.v. 700 a 800 K.M.
in Oostelijke richting en men laat ze daarna op een 500 a 600
K.M. in Zuidelijke richting vliegen, dan blijken ze bijna even snel
naar huis te komen als duiven, welke geregeld op het Zuiden
afgericht zijn. Herhaaldelijk heeft men deze proeven genomen,
en nog uitgebreid, door ze achtereenvolgens Zuid, Noord, West
en Oost te laten vliegen. Deze resultaten en andere overwegingen
hebben er toe geleid, de oude theorie te verlaten, hoewel natuur-

lijk het buitengewoon scherpe gezicht van de postduif wel dege-
lijk een belangrijk hulpmiddel voor haar zal zijn, bij het zoeken
van den weg naar huis.

Een andere hypothese berustte op verband, dat men zocht
tusschen de theorie van Mach-Breuer en het oriënteeringsver-
mogen.

Volgens deze theorie stelt het evenwichtsorgaan van de wer-

veldieren, gelegen in het inwendige gehoororgaan, hen in staat
het uitgangspunt van verschillende bewegingen weer te onder-
kennen. Het zou nu mogelijk kunnen zijn, dat dit orgaan bij
duiven zoo gevoelig was, dat zij daardoor de indrukken op haar
heenreis opgedaan, zouden kunnen gebruiken, om den terugweg
te vinden. Volgens Mach-Breuer is het otolithenapparaat, ge-
legen in het vestibulum van het gehoororgaan, een inrichting tot
het waarnemen van rechtlijnige bewegingen, in welke richting
ook en zijn de drie halfcirkelvormige kanalen in staat, draaiende
bewegingen om een as waar te nemen.

De duif zou nu gedurende de heenreis de richting in zich op-
nemen en bij den terugweg hiervan gebruik maken, en dus zou
de eigenschap van het vestibulum met de drie halfcirkelvormige
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kanalen hierbij de hoofdrol spelen. Inde laatste zouden door

het aardmagnetisme inductiestroomen opgewekt worden, welke

bij de dieren oriënteerende waarnemingen zouden veroorzaken;

volgens een andere theorie zou de electriciteit der atmosfeer

hierop inwerken.

Om deze hypothesen nader te onderzoeken, nam Exner om-

streeks 1900 hierover verschillende proeven.

Hij redeneerde aldus: „Indien de door de Nervus vestibularis

opgedane waarnemingen (van de bewegingen van het dier ge-

durende de heenreis) het dier in staat zouden stellen onmiddellijk
uitte maken in welke richting zich zijn hok bevindt, dan zullen

deze waarnemingen de wet volgen, dat de conclusies er uit ge-

trokken, meer of minder onnauwkeurig zullen zijn.
Als dus het dier, door alle positieve en negatieve, rechtlijnige

en draaiende bewegingen zijn plaats- en richtingskennis had op-

gedaan, dan moest de fout, waarmee deze kennis onnauwkeurig
werd, grooter worden, zelfs leiden tot absolute desoriënteering,
indien deze waarnemingen vermeerderd werden door vele andere,
zeer intensieve en van de reis onafhankelijke bewegingen.”

Dit nu trachtte Exner te bereiken, door gedurende de heenreis

de mand, waarin de proefdieren zaten, vele malen op en neer

te bewegen en met groote snelheid om haar as te draaien.

Zijn eerste proeven werden genomen met enkele
s

duiven, welke

ineen mand gepakt waren, geheel met zwart doek bedekt. Een

andere mand bevatte de controle-duiven. De tijd, die ieder der

duiven, welke afzonderlijk werden losgelaten, noodig had, om

den weg naar huis af te leggen, gaf geen enkele aanwijzing, dat

de behandeling gedurende de heenreis, de proefduiven gedes-
oriënteerd had.

De proeven werden herhaald met duiven, welke men gedurende
de heenreis, een zwakke galvanische stroom door het hoofd

leidde. Ook deze behandeling desoriënteerde de dieren niet in

het minst. Het bleek dus, dat de ondervindingen, welke de duiven

door haar statisch orgaan tijdens de heenreis opdoen, geen invloed

uitoefenen op haar oriënteeringsvermogen.
Hieruit volgt geenszins, dat deze organen bij het vliegen ge-

heel zonder nut zijn. Het is bekend, dat doofstommen (wier
vestibulair-apparaat meestal buiten functie is) geheel gedes-
oriënteerd zijn, als men hen, ook met geopende oogen onder

water ronddraait, terwijl iemand, die niet doofstom is, met ge-
sloten oogen onder water rondgedraaid, zich steeds weet te oriën-
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teeren. Men kan dus nagaan, dat ook de vogels deze organen bij
hun beweging inde lucht beslist noodig hebben. Zonder orgaan,
dat hem de richting der aantrekkingskracht der aarde verraadde,
zou een vogel, zich bevindende boven een wolk, niet weten hoe

zich te oriënteeren. Bij het voorwaarts vliegen zou hij door zijn
gevoel, dat de lucht bij het neerdrukken der veeren veroorzaakte
en door zijn spierarbeid, slechts een maatstaf hebben voor de

relatieve beweging tegen de omgevende lucht; een maatstaf voor

zijn beweging ten opzichte van de aarde heeft hij, bij uitschake-

ling van het gezicht, niet. Het vestibulair apparaat geeft dus

steeds de aantrekkingskracht der aarde aan.

Ewold verwijderde bij eenige duiven het vliezige labyrinth.
Bij het loopen over den grond of het zitten op een stok, toonden

zij geen afwijkingen; ze konden of probeerden echter niet te

vliegen.
Ten slotte werden door Exner nog proeven genomen om uitte

maken of de duif misschien andere indrukken, hoe en waar dan

ook, op de heenreis verzameld, opdeed, die haar in staat stelden

haar hok terug te vinden.
Gedurende de reis naar de loslatingsplaats werden de duiven

nu genarcotiseerd, maar ook deze proef gaf een negatief resul-

taat, zoodat met deze proeven overtuigend bewezen was, dat

gedurende de heenreis der duif geen indrukken of waarnemingen
gedaan worden, waardoor zij in staat gesteld wordt, zich te

kunnen oriënteeren.

Men trachtte, nadat gebleken was, dat genoemde hypothesen
onhoudbaar waren, op andere manier een verklaring te geven
van de wijze, waardoor een duif in staat is haar hok terug te

vinden. Het bleek, dat men niet verder kwam, dooreen fijnere
werking aan te nemen van de dierlijke zintuigen, hoewel dieren

dikwijls zoo fijn bewerktuigd zijn, dat wij soms voor mogelijk-
heden staan op het gebied van de werking der dierlijke zintuigen,
die wij niet kunnen verklaren. Zoo deelde Fabre zeer merkwaar-

dige feiten mee over den reukzin der insecten.

Twintig jaar lang had hij ineen bepaalde streek van Frank-

rijk gewoond, en er nooit een grooten nachtpauwoogvlinder waar-

genomen. Op zekeren dag komt hij in bezit vaneen pop, waaruit

een vrouwelijk exemplaar van den grooten nachtpauwoogvlinder
te voorschijn komt. Toen deze vlinder, bewaard onder een stolp,
na eenige dagen paringsrijp was, kwamen ineen week tijds
honderdvijftig mannetjes vlinders van deze soort op die uitge-
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komen pop afvliegen. En voor dien tijd had deze vlinder zich
nooit in die landstreek vertoond.
Toen men den vrouwelijken vlinder ineen doos opborg en ineen

gesloten kast plaatste, kwamen de mannetjes toch en zetten zich

op de deur. Alleen toen de naden dichtgesmeerd werden, kwam

geen enkel mannetje. De mannetjes kwamen ook af op een scho-
tel en op een tak, waarop het vrouwtje gezeten had. Uit verdere

proeven bleek, dat ze werden aangelokt dooreen geur, die, voor

menschen niet waarneembaar, voor vlinders zoo sterk was, dat

ze vanuit een gesloten doos, door de kastdeur naar buiten drong,
zeker mijlen ver. Vóór noch na dien waren deze vlinders daar
ooit gezien.

DUVIGNEAU en MAURAIN maakten een bijzondere studie van het

duivenoog en hoewel zij tot de conclusie komen, dat dit veel beter

ontwikkeld is dan bij den mensch, erkennen ze, dat het oog alleen

geen verklaring kan geven van de oriënteering op grooten af-

stand. Zij bespreken verder de gevoeligheid voor magnetisme
bij de duif, het door sommigen aangenomen en veronderstelde

magnetisch zintuig. Maurain ging den invloed na, welken het
weef heeft op den terugkeer der duiven en vond het volgende:

le. De tegenwind heeft geen anderen invloed, dan dat hij de
snelheid mechanisch belemmert; de te overwinnen weerstand

schijnt de eenige reden van de vermindering der snelheid. Van

den Oostenwind ondervindt de duif een zekere belemmering om

zich te oriënteeren, doch hier is alleen sprake van belemmering,
niet van onmogelijkheid.

2e. Magnetische onweders brengen de duiven uit haar route,
desoriënteeren hen dus.

3e. De nevel verhindert de dieren eveneens om zich snel te

oriënteeren, hetgeen wordt bewezen door den langzamen en slech-
ten terugkeer van duiven met nevelachtig weer losgelaten.

4e. Indien ze daartoe stelselmatig wordt afgericht, zal elke

postduif in staat zijn des nachts te vliegen.
se. Een duif, die op zee wordt losgelaten zal zich haasten

naar het dichtst bijgelegen land te vliegen en vandaar naar haar

hok terug te keeren.

6e. De jaargetijden oefenen geen invloed uit, alleen is de

kwestie van slechte weersgesteldheid (stormen, etc.) van invloed.
7e. Duiven vliegen meestal niet hooger dan 300 Meter, alleen

echter bij gunstigen wind. Bij tegenwind vliegen ze evenwel aan-

merkelijk lager.
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Be. Sneeuw brengt de duiven eenigszins inde war, vooral

jonge dieren verdwalen dan wel eens.

Naar aanleiding hiervan kan hier nog bij gevoegd worden,

dat er wel eens buitengewone rampvluchten voorkomen, bij
oogenschijnlijk zeer gunstig weer, en waarbij geen enkel der ge-

noemde factoren in het spel kan zijn. Dat verder de Oostenwind

den terugkeer belemmert, acht ik eveneens niet juist. Zoo meen

ik, dat in Nederland mee van de grootste snelheden, welke be-

kend zijn van de duiven, gemaakt zijn vanuit het Oosten van

Duitschland, met Oostenwind. De snelheid was toen 115 K.M.

per uur. Ten slotte zijn er gevallen bekend, dat magnetische
stormen een slecht verloop der duivenwedvluchten tengevolge
hadden, of liever dat op dagen waarop men sterke magnetische
afwijkingen constateerde, tevens de terugkeer der duiven on-

gunstig was. Het tegendeel, n.m.l. dat magnetische onweders en

een snelle terugkeer der duiven samengingen, is ook voorge-

komen.

Verder bespreekt Maurain de hypothese van de magnetische
gevoeligheid der duiven en komt na een overzicht te hebben ge-

geven van het aardmagnetisme, van het magnetisch veld en

van magnetische stormen, tot de conclusie, dat de waarschijn-

lijkheid vaneen dergelijke hypothese al zeer gering zal zijn.
Ten slotte geeft hij enkele proeven aan, welke de gevoeligheid
der duiven voor magnetische invloeden zouden moeten aantoo-

nen. Deze proeven blijken echter practisch niet uitvoerbaar.

Naar aanleiding van de door Maurain en Duvigneau in „La
Nature” uiteengezette verhandeling verscheen er kort daarop in

„La France Colombophile” een opmerking, waarin de veronder-

stelling werd geopperd, dat men het orgaan van het oriëntee-

ringsvermogen kon vergelijken met een toestel voor het opvan-

gen van bepaalde trillingen of golven. Dit orgaan zou, evenals

het gehoor- en gezichtsorgaan slechts trillingen van bepaalde

golflengte en snelheid kunnen opvangen. Men wil deze ver-

schijnselen dus identificeeren met de draadlooze telegrafie. De

z.g. trillingen of golven door de postduiven opgevangen, zouden

dan wat hoedanigheid aangaat voor ons nog onbekend zijn, en

niet gelijk of bestaande uit golven der draadlooze toestellen.

Immers zouden de dieren hiervan anders nadeel moeten onder-

vinden bij het zoeken naar den weg, en zou het zeer zeker thans,

nu de radioberichten aanhoudend uitgezonden worden, voor hen

nagenoeg geheel onmogelijk zijn zich te oriënteeren.
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Dat echter de duiven geheel voor radiogolven ongevoelig zijn
is niet juist. Zoo nam onlangs de directeur van het radio-station
te Paterna bij Valencia het volgende waar. Tijdens een draad-

looze uitzending liet hij een aantal van zijn duiven los, die bo-

ven het station bleven vliegen. Telkens wanneer zij zich vlak

boven de antenne bevonden, zag men ze aarzelen inde lucht. Ze

waren onzeker en schenen niet meer te weten waar ze thuis
hoorden. Zoodra ze buiten den invloed der antennen gekomen
waren, wendden ze zich weer dadelijk naar haar hok. Dit her-

haalde zich bij iedere golflengte die gebruikt werd; wanneer die
echter minder was dan 100 Meter, was de uitwerking minder
goed waar te nemen en konden de duiven haar weg weer ge-

makkelijk vinden, dwars door de radiogolven heen.
Een andere hypothese, afkomstig uit Bordeaux, is deze, dat

de postduif, evenals andere dieren (genoemd worden vogels,
zoogdieren en in het bijzonder de zalm) zich oriënteert door
middel van het aardmagnetisme. Daar de postduif parallel aan

de oppervlakte der aarde vliegt, zou zij om zich te oriënteeren

gebruik maken van het horizontale component van het aard-

magnetisch veld. Dit component wordt aangewezen door de af-
wijking van de compasnaald. Als bewijs voor deze veronder-

stelling wordt er op gewezen, dat inden omtrek van Bordeaux

alle loslatingen, die plaats hebben van Poitiers, Tours, enz. bij
onverschillig welk weer, steeds goede resultaten hebben gegeven,

terwijl loslatingen te Lyon, Marseille enz. slechte uitkomsten heb-
ben opgeleverd, niettegenstaande de beste atmosferische om-

standigheden. Bij nader onderzoek van de magnetische kaart

van die streken ziet men inderdaad verschillen van de genoemde
plaatsen ten opzichte van Bordeaux. De duif zou op een leeftijd
van 3 a 4 maanden, als zij volwassen is, gevoelig worden voor

het aardmagnetisme. Ze poogt altijd in dezelfde krachtgolf, on-

der welker invloed zij verkeert, te komen, om te trachten haar hok

terug te vinden. Daarom vliegt de duif ineen cirkel rond, als

zij losgelaten wordt, ten einde gewaar te worden op welk punt
van den cirkel de magnetische kracht het meest die van het hok

nabij komt en vertrekt in die richting. Mist en sneeuw zijn ern-

stige hinderpalen voor de oriënteering der duiven. Dit zou ver-

klaard worden, doordat water en sneeuw voor het magnetisme
minder doordringend zijn dan de lucht. Om deze theorie te be-

wijzen, worden dan de volgende proeven voorgesteld:
le. Gebruik te maken van de bijzondere magnetische gesteld-
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heid van Puy-de-Döme en daar loslatingen doen plaats hebben.

2e. Jonge duiven te Puy-de-Dome te kweeken en aangezien
de resultante der aardmagnetische krachten verticaal is, zal de

duif haar hok niet terugvinden als de hypothese juist is.

3e. Men brengt jonge duiven gedurende één tot vier maanden

ineen kunstmatig magnetisch veld.

Ten slotte wordt dan nog herinnerd aan de theorie van het

Od van Reichenbach, welke verband zou houden met het oriën-

teeringsvermogen der postduif.
Vignier schreef inde „Revue philosophique” een beschouwing

over het oriënteeringsvermogen der postduif. Hij neemt voor de

duif een afzonderlijk magnetisch zintuig aan, waarmee ze in

staat zou zijn, zoowel de declinatie als de inclinatie van het

aardmagnetisme waar te nemen. Dit 6de zintuig zou gezeteld
zijn inde halfcirkelvormige kanalen van het middenoor.

Jn het „Zeitschrift für Brieftaubenkunde” acht men de theorie

van den invloed der electriciteit op de vluchtrichting der duiven

van even weinig waarde, als men op anatomische en physio-
logische gronden een 6de zintuig, dat in het middenoor der duif

zou zetelen, verwerpt. Daar de spanningselectriciteit op ver-

schillende punten der aarde steeds wisselt, kan dit nooit een

veilige gids voor de duiven zijn. Als electrische invloeden de

duiven de richting van haar hok aangaven, zouden ze niet ver-

dwalen bij sterken en ondoordringbaren mist, maar steeds den

weg naar huis weten te vinden.

Nevels, die op aarde hangen of inde lucht zweven, zijn ern-

stige hindernissen voor de trekvogels en voor de postduiven.
Bekend is, als trekvogels, b.v. wilde eenden of kraanvogels, op
hun tochten plotseling door invallende nevels worden overvallen,
ze hun vlucht staken, in cirkels beginnen rond te vliegen en pas
verder trekken, als ze de kenteekenen der aarde, waarop ze hun

vlucht richten, weer kunnen zien. Bij nevels, die op aarde hangen,
terwijl de bovenlucht helder is, zetten zoowel postduiven als trek-

vogels hun weg voort. Het scherpe oog der vogels maakt, dat ze

dan de kenteekenen op het land kunnen onderscheiden. Hun ge-

zicht en hun richtingszin brengen hen dus verder.

Maar, zooals reeds eerder is aangetoond, kan het gezicht der

duif alleen het oriënteeren niet verklaren.

Belangrijk zijn ook de z.g. nachtvluchten, welke men heeft

doen plaats vinden. Het is n.m.l. gebleken, dat de postduif in



165

staat is, na goede vooroefening, ook inden stikdonkeren nacht

haar weg naar huis te vinden.
Vander Heide het oriënteeringsvermogen behandelend, be-

gint met de kwestie van het instinct te bespreken, en komt tot

de conclusie, dat het dierlijke instinct ons ook geen verklaring
geeft. Evenmin de bekende zintuigen. Deze kunnen hoogstens
aanvullen en behulpzaam, echter geen centrum van werking zijn.
Er moet echter een eenheid zijn, die hok en omgeving en de duif

bindt, samen houdt, ook op verren afstand, zoodat het dier voelt,
waarheen het zich wenden moet, om het hok te bereiken. Als
deze eenheid neemt hij dan aan de electriciteit. De stof is in

voortdurende trilling begrepen, trillingen verschillend van aard,
al naar het oord, dat de trilling uitzendt. Voelt nu de duif deze

haar instinctief bekende trilling, dan heeft zij zich slechts naar

deze te richten om den weg naar huis te vinden. Maar daartoe is

bij de duif noodig een ontvangstation in haar zenuwstelsel. Als

dus de trillingsgolven uitgaande van de streek waar het dier

woont, bij het dier het besef „huis” opwekken, dan kan men dus

den terugkeer naar huis geen instinctieve handeling noemen. Het

dier heeft dan een weten, op grond van waarnemen in zijn ze-

nuwstelsel.

Een duif bepaalt zich gewoonlijk tot één hok. Men is er echter
in geslaagd de duiven aan twee hokken te wennen; in het ééne
hok broedden zij, in het andere kregen ze haar voedsel. Zoo vlo-

gen deze duiven heen en weer, van Haarlem naar Amsterdam,
den Haag, Utrecht en omgekeerd. Werden zij op het hok waar

ze broedden, ’s morgens losgelaten, dan vertrokken ze dadelijk
naar het hok waar zij wisten, dat voedsel te vinden was en vlo-

gen daarna weer terug. Dit geschiedde soms enkele malen daags,
bij elke weersgesteldheid.

De militaire verplaatsbare postduivenhokken gaven ons even-

min nieuwe gezichtspunten in het vraagstuk der oriënteering
of het moest dit zijn, dat hierdoor bleek, dat de duiven zich

niet oriënteerden op haar hok, maar wel degelijk op de omgeving.
Zoo’n verplaatsbaar postduivenhok heeft enkele vaste stand-

plaatsen. Gekomen op een nieuwe standplaats blijven de duiven

eenige dagen binnen het hok, terwijl er voor gezorgd wordt, dat

zij de nieuwe omgeving vanuit den wagen goed in zich kunnen

opnemen, zoodat ze aan de nieuwe streek gewend raken. Dan
worden ze hongerig losgelaten, en eenmaal buiten, wordt haar

onmiddellijk het sein van eten gegeven, waarop zij spoedig haar
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wagen weer binnenkomen. Laat men hen echter dadelijk na aan-

komst op de nieuwe standplaats vliegen zonder meer, dan ge-
beurt het dikwijls, dat ze alle gelijk vertrekken naar de vorige
standplaats en daar opgevangen moeten worden. Een bewijs dus,
dat een duif niet aan haar hok, maar aan de omgeving went.

Ten slotte heeft men nog verband meenen te zien tusschen het
trekken der trekvogels en het thuis komen der duiven. Eender
belangrijkste verschillen hiertusschen is wel deze, dat een trek-

vogel uit vrijen wil trekt en de duif door ons genoodzaakt wordt
haar reizen te doen. Bovendien vertrekken de trekvogels in groote
troepen; hierdoor zullen er altijd wel bij zijn, die dezelfde reis
al eens een of meermalen hebben volbracht en hebben de nieuwe-
lingen niets anders te doen, dan met de ouderen mee te vliegen.

Indien ik het meegedeelde in het kort samenvat, kunnen we

aangaande het oriënteeringsvermogen der duiven het volgende
opmerken:

le. De bekende zintuigen kunnen geen van alle een vol-
doende verklaring geven van het oriënteeren op grooten afstand.
Daar het vogeloog in staat is buitengewoon ver en scherp te
kunnen zien, zal het oog beslist bij de oriënteering behulpzaam
zijn en speciaal dienst doen bij het herkennen van het laatste
gedeelte van den af te leggen weg.

2e. De veronderstelling, dat de duif, gedurende de heenreis
naar de plaats van loslating, in staat zou zijn oriënteerende
waarnemingen te doen, hetzij door het aardmagnetisme, hetzij
door de electriciteit der atmosfeer, of op welke andere manier
dan ook, is gebleken onhoudbaar te zijn.

3e. Zonder nadere overtuigende experimenten, is de theorie
van oriënteering met behulp van het aardmagnetisme, evenmin
te aanvaarden. Het is bekend, dat wedvluchten, gehouden tijdens
z.g. magnetische stormen, wel eens onregelmatig zijn verloopen.
Het tegendeel is echter eveneens geconstateerd. Of de door den
samensteller van deze veronderstelling voorgestelde proeven te

Puy-de-Döme gehouden zijn en welke eventueel de resultaten
waren, is mij niet bekend.

4e. De hypothese, dat door het hok en de omgeving elec-
trische trillingen worden uitgezonden, die de duif op verren
afstand zou kunnen waarnemen, en waardoor bij haar het besef
„huis” zou worden opgewekt, kan evenmin aangenomen worden.
Inde eerste plaats is de spanningselectriciteit op verschillende
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plaatsen op aarde steeds aan belangrijke schommelingen onder-

hevig. Onweders en andere electrische veranderingen inde
atmosfeer zouden dan de duiven beslist moeten verhinderen thuis
te komen of een zeer sterke belemmering zijn. Wel is waar ver-

loopen wedvluchten, met onweders onderweg gepaard gaande,
onregelmatig, maar toch komen er duiven door heen. En de

vertraging kan worden verklaard, op grond van mechanische

belemmeringen van wind, slagregens, enz.

se. Ook kan niet worden aangenomen, dat het gezicht en het

geheugen samen zouden werken om de duif thuis te brengen.
Daarvoor zijn de afstanden te groot en de bewijzen er tegen te

overtuigend.
6e. Het is beslist zeker, dat er verband moet bestaan tusschen

de duif op verren afstand van haar hok losgelaten en de land-
streek waarin ze thuis hoort. Het hok op zichzelf oefent geen
invloed op haar uit op eenigen afstand. Dit leerde ons de erva-

ring opgedaan met de verplaatsbare militaire postduivenwagens.
De veronderstelling, dat de duif, vliegend op verren afstand,

trillingen opvangt van voor ons nog onbekende hoedanig-
heid, is dan de eenige hypothese, die momenteel het meest waar-

schijnlijk lijkt. En dan zouden die trillingen eigen moeten zijn en

dus uitgaan van de landstreek waar de duif thuis hoort, de
landstreek in grooten cirkel om het hok gelegen. Nemen we het
hok als middelpunt en een straal van 20 K.M., dan komen we tot
een oppervlakte van ruim 1250 vierk. K.M. En deze oppervlakte
wordt dagelijks door de duif gezien, door- en overvlogen, en dus
zal zij aan de geaardheid en de bijzonderheden van die streek

wennen en deze in zich opnemen. Deze streek (waarvan ik de
doorsnee op 20 K.M. heb genomen, wat zeer zeker niet te groot
is) oefent nu een aantrekkingskracht op de duif uit, door het
uitzenden vaneen bepaald soort golven of trillingen, die door
de duif op grooten afstand kunnen worden herkend en waarge-
nomen. Daarop richt ze zich en vliegt op haar huis aan. Is ze

gekomen inde landstreek, ineen cirkel met straal van 20 K.M.
om het hok gelegen, dan is ze op bekend terrein en dan brengen
het gezicht en geheugen tezamen de duif naar de kleine opper-
vlakte waar zich haar hok bevindt. Daardoor kan men verklaren,
dat duiven in het Zuiden losgelaten, vanuit het Noorden arri-
veeren.

Als we ten slotte dan nog eens nagaan, welke de oorzaken zijn,
die het oriënteeren bemoeilijken of onmogelijk maken, dan komen
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kunnen aannemen, dat nevels en dus waterdamp de voortplanting
van die nog onbekende golven belemmeren of verhinderen. Dat

zou eveneens verklaren het verdwalen en inde war brengen van

duiven door de sneeuw, en het ongaarne vliegen boven groote
wateroppervlakten.

Willen we dus meer inzicht krijgen in het oriënteeringsvraag-
stuk, dan zullen we moeten beginnen, bijzondere aanteekening te
houden van de atmosferische omstandigheden tijdens de wedvluch-

ten, zoowel bij wedvluchten, die een goed als die een slecht ver-

loop hebben.

En of het dan zal gelukken den aard en de hoedanigheid van

deze alsnog onbekende golven te ontdekken, of wij zullen kun-

nen vaststellen, welk orgaan de duif in staat stelt, die trillingen
of golven op te vangen en te onderkennen, zal de toekomst ons

misschien leeren.
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Invloed van hel Nederlandsche rastype
op onze latere hoenderrassen.

R. HOUWINK Hzn.

Aangezien vaneen bepaald Nederlandsch Hoendenastype geen
sprake is, zal deze quaestie meer in algemeenen zin moeten wor-

den bezien, zoodat wij moeten spreken in het meervoud, dus van:

„Nederlandsche Rastypen”.
Immers van één Nederlandsch Rastype is noch in het verleden,

noch inde historie sprake geweest.
Bezien wij dus de geschiedenis der Nederlandsche Rastypen,

dan wil ik dit doen volgens eendoor den heer H. B. Beaufort
en ondergeteekende in 1912 uitgebracht officieel rapport, waarin
de geschiedenis der ontwikkeling der pluimveeteelt is verdeeld in
3 perioden, n.1.:

le. De periode vóór 1850.
2e. De periode van 1850—1900.
3e. De periode na 1900.

Uit dit rapport („RAPPORT over de Ontwikkeling van de
Pluimveeteelt in Nederland, naar gegevens van R. Houwink
Hzn. en H. B. Beaufort, 19 Juli 1912”), kan worden aange-
haald, dat het oudst bekende hoendermateriaal in Holland reeds
dateert uit den tijd, voordat de Romeinen in Nederland kwamen.
Julius Caesar, die Nederland doortrok naar Engeland, beschreef
een volk van Batavieren, levende op (terpen) heuvels, (Bello Gal-
lico), welk volk hoenders hield als huisvogels. Van deze hoenders
is veel materiaal inde terpen gevonden en door mij beschreven in
de „HOENDERRASSEN”, Deel I, blz. 140.

Het vechthoen, door de Romeinen naar Nederland meegebracht,
verschilt hoegenaamd niet van die huishoenders.

Inde Middeleeuwen werden hoenders uitsluitend gehouden in
kloosters en kasteden. Eerst daarna komt de invoer door Ne-
derlandsche zeevaarders, Oost- en West-Indische Compagnie,
enz., (tulpen, duiven en hoenders.)

De meeste schrijvers uit de jaren 1600—1850 beschrijven hoen-
ders en de teekenaars en schilders beelden ze af op oude schil-

Pr. 12
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derijen en platen, in vormen en kleuren, waaruit duidelijk blijkt,

dat zij overeenstemmen met de door Aldrovandi (1600), Dr.

Johnston (1660), Valmont de Bomare (1770) e.a., afgeheelde en

beschreven rassen.

De voor 1850 bekende hoenders worden genoemd: G. = Gallus;

1. G. Domesticus == Landhoen, kleine kam, soms met een klein

kuifje afgebeeld;
2. G. Turcicus = Turksche hoen, wit met zwarte vlekken,

kam als een klaproos;
3. G. Cristatus-Patavonien-Patavinus = Kuifhoen, Padua,

kuif, ook met baard;
4. G. Plumipes = Bevederde pooten tot aan de teenen;

5. G. Crispus = Krulveerhoenders;

6. G. Anglicanus = Vechthoen, hoog op de pooten;
7. G. Pumulio = Dwerghoenders, Krielrassen;

8. G. Banticus = Vechthoen met veeren aan de pooten en gier-

hakken;
9. G. Nigris = Negerhoenders uit Mozambique;

10. G. Persicus = Bolstaart hoen;
11. G. Japonica = Zijdeveer hoenders uit Japan.

De meeste van deze typen zijn terug te vinden inde na 1850

beschreven Nederlandsche rassen, waarvan de meest bekende

zijn:
1. Friesche pel;
2. Drentsche pel;
3. Hollandsche Kuifhoenders;
4. Brabanters;
5. Uilebaarden;
6. Padua’s;
7. Hollandsche Hoenders (Hamburgers) = (rozekam);
8. Assendelftsche Hoenders (Pellen), enkele kam;

9. Kraaikoppen;
10. Bolstaarten;
11. Zijdehoen;
12. Krulveerhoen;
13. Krielhoenders.

Al deze hoenderrassen met hunne verschillende overgangsvor-

men kwamen wel voor, doch waren niet zoo scherp onderscheiden

en zoo sterk gecultiveerd, als dat op heden het geval is. Zeer

zeker is echter, dat al deze hoenderrassen reeds lang voor 1850



171

in ons land bekend waren en het merkwaardigste is wel, dat
men afstammelingen van al deze uiteenloopende rassen, hoewel

in onvolmaakten vorm, bij de landbouwers kon weervinden.

Jn het Rapport wordt de periode van 1850—1900 beschreven

als de tijd van invoer van Aziatische hoenders, Cochins, Brahma’s,
Langshans, Vechthoenders; terwijl uitvoer plaats had van Neder-

landsche Rassen naar Engeland, Amerika en andere landen,
welke Nederlandsche rassen hebben meegewerkt door kruising tot
het ontstaan van vele nieuwe rassen, die later weer in Nederland

zijn ingevoerd (Wyandottes, Orpingtons, Plymouth-Rocks, enz.)
De PERIODE van 1900 tot heden wordt beschreven als een

tijdvak, waarin de rassen tot volmaking worden gebracht en het
aantal snel toeneemt, waarmede de ontwikkeling van de pluim-
veeteelt gelijken tred houdt.

Door kruising van Aziatische rassen met Nederlandsche, zijn
in Nederland nieuwe rassen ontstaan: Barnevelders, Welsummers,
Twentsche Grijzen enz.

Na de publicatie van dit Rapport is 12J4 jaar verloopen; in-

tusschen is onze gezichtskring uitgebreid en hebben wij veel
studie-materiaal verzameld, waaruit blijken kan in hoeverre de

vroegere Nederlandsche rassen van invloed zijn geweest op de
latere hoenderrassen.

Deze invloed is van zeer groote beteekenis geweest.
Na het zuiver kweeken van de meeste Nederlandsche rassen

zijn deze uitgevoerd naar alle werelddeelen, aldaar verfraaid, ge-
wijzigd en gekruist met bestaande rassen; aldus het ontstaan ge-
vende aan tallooze nieuwe vormen en kleuren. (Zie Platen en

Tabellen, die tijdens het Congres gedemonstreerd zullen worden.)
Ineen artikel in „AVICULTURA” van 26 Mei 1900, heb ik de

afstamming der Nederlandsche Hoenderrassen beschreven. Latere

onderzoekingen heb ik gepubliceerd in De Hoenderrassen 1909,
Deel I, blz. 138, Staat 6, waarin de verschillende verspreidings-
richtingen zijn beschreven.

Uit deze gegevens blijkt, dat wij een verband kunnen aantoonen
tusschen de wilde hoendersoorten en onze hedendaagsche rassen.

In mijn Proeftuin zijn inmiddels inde jaren 1912 tot 1921 proe-
ven genomen met kruising van wilde hoenders, om te zien, in hoe-
verre de daarin voorkomende kenmerken en eigenschappen in onze

hedendaagsche rassen waren weer te vinden.
Uit de gepubliceerde Resultaten in GENETICA, door Dr. J. P.



Lotsy en Dr. K. Kuiper, is aangetoond, dat door kruising van G.
Bankiva X G. Sonnerati, de z.g. Zilverfactor is ontstaan, en dat

wij aan kruising van G. Bankiva X G. Sonnerati de zwarte factor

te danken hebben. (Zie Platen en Tabellen.)
Ten einde een zoo volledig mogelijk overzicht te geven, heb ik

ineen serie platen het materiaal bijeen gebracht.
In die platen wordt het ontstaan der verschillende latere rassen

verklaard en de invloed van de Nederlandsche rassen op onze

latere Hoenderrassen aangetoond.
Meppel, October 1924. R. HOUWINK Hzn.
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Nationale organisatie der pluimveeteelt.
C. S. TH. VAN GINK.

Wanneer men spreekt over Nationale organisatie der pluim-
veeteelt, dan denkt men zich natuurlijk onwillekeurig een alge-
meene samenwerking in van alle groepen pluimveehouders en

hun vereenigingen.
Het gunstige oogenblik om dat te verwezenlijken bestond

enkele jaren terug, doch werd niet benut; integendeel, allerlei
machten werden te werk gesteld om een algemeene samenwerking
te voorkomen.

Het overschot der V. P. N. hergroepeerde zich en begon ge-
westelijk te werken, terwijl de aldus ontstane organisaties vrijwel
alle zich federatief vereenigden. Overal waar een bolwerk was

uit vroegere jaren, zag men een daaromheen spinnen van de ge-
westelijke bevordering der belangen der bedrijfspluimveehouders.
Leeuwarden, Roermond en Enschede mogen zulke hechte bol-
werken genoemd worden. Waar niets was, kwam ondanks de
bloei jaren der bedrijfspluimveeteelt niets bij. Zwakke afdeelingen
der V. P. N. gaven ook na ’t verdwijnen dezer eenmaal prachtige
organisatie, geen beter beeld te zien; de gewestelijke organisatie,
welke de V. P. N.-afdeeling opvolgde, was niets sterker. Het

tegendeel was eerder het geval. Waar vroeger inde V. P. N. de
bloeiende afdeelingen de zwakkere indirect belangrijken steun

gaven, verdween deze onderlinge bijstand na het verdwijnen der
V. P. N. ledere gewestelijke organisatie moest op eigen wieken

drijven.
Deze gewestelijke organisaties hebben ten deele inde paar

laatste jaren meer contact gekregen met de z.g. rasfokkers,
waaruit in vele gevallen een zeer goede wijl ongedwongen
samenwerking is verkregen.

Er zit wel is waar geen lijn in, doch resultaten worden er toch
verkregen.

Moge er dus geen nationale organisatie zijn, welke alle groe-
pen van pluimveefokkers en -houders in zich vereenigt, alom
vindt men reeds samenwerking tusschen de verschillende groepen,



d. w. z. tusschen de rasfokkers en de bedrijfspluimveehouders.
Er zijn trouwens inde laatste jaren enkele vereenigingen naar

voren getreden, die zich zoowel wijden aan de belangen der

bedrijfsfokkers, als aan die der rasfokkers. Zoo heeft men het

zien gebeuren, dat b.v. de Nijmeegsche Pluimvee-vereeniging
eenerzijds met succes tentoonstellingen organiseert en anderzijds
legwedstrijden houdt, die alleszins de vergelijking met andere

legwedstrijden kunnen doorstaan. In Barneveld ziet men ook al

een veelzijdig bevorderen der pluimveeteelt. In het Noorden des

lands is de samenwerking ook al aardig gevorderd.
Stuk voor stuk gaande rasfok-vereenigingen haar programma

verrijken met aangelegenheden, welke voor de bedrijfspluim-
veehouders van belang zijn. Zoo is verleden jaar in rasfokkers-

kringen de vestiging van het Europeesch legrecord zelfs veel

meer herdacht dan door eenige andere groep. De rasfokkers

beginnen meer en meer hun aandacht aan de verbetering der

eierproductie te wijden. Hierdoor wordt het programma der ras-

fokkers en rasfok-vereenigingen volledig en wordt de grondslag
gelegd voor een blijvend contact met de bedrijfspluimveehouders
en hun organisaties, welk contact niet kunstmatig, doch vol-

komen natuurlijk zal zijn.
Het meer en meer samenwerken der groepen is dus eenvoudig

nog slechts een kwestie van tijd. De omstandigheden kunnen dit

verhaasten of vertragen, doch niet afwenden. Trouwens het feit,
dat de onlangs opgerichte Algemeene Nederlandsche Pluimvee-

fokkers Vereeniging (A. N. P. V.) zich zoowel op het gebied der

rasfok als op dat der nutfok gaat bewegen, mag als een teeken

des tijds beschouwd worden.

Bij een beschouwing van de nationale organisatie der pluim-
veeteelt moet men zich dus niet blind staren op den huidigen
stand van zaken. De geest van den tijd brengt de bevorderaars

der nutfok en der rasfok langzaam maar zeker samen, omdat de

rasfokkers zich meer en meer voor de fok op verhoogde productie
gaan interesseeren en er zich practisch ook mee gaan bezig
houden, terwijl de nutfokkers, thans reeds in navolging van het

buitenland, veel hoogere eischen aan het uiterlijk van hun dieren

gaan stellen.

Na deze inleiding komen we aan het eigenlijke onderwerp, n.l.
het organiseeren vaneen blijvende samenwerking tusschen de

tallooze pluimvee-vereenigingen van allerlei aard en omvang.
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De eenige band, die er nu is, is de Raad van Beheer, doch hier-

door werd tot op heden geen organisatorische band gelegd.

Al die vereenigingen werken thans naast elkaar, doch zelden

in overleg met elkaar. Komt men op eikaars terrein of met elkaar

in conflict, dan treedt de Raad van Beheer, indien te hulp ge-

roepen, regelend op.

Hierdoor is een naar omstandigheden gunstig resultaat ver-

kregen, doch geen volkomen oplossing van het vraagpunt bereikt.

Juist inden laatsten tijd ontwikkelt de Raad van Beheer een

bijzondere activiteit, echter als Raad van Beheer en Toezicht is

dit lichaam op een bijzonder voorzichtige en door weldoor-

dacht werken onaanvechtbare werkwijze aangewezen, welke

hoofdzakelijk vaneen regelenden aard is. Organisatorisch werk

kan de Raad van Beheer slechts doen, indien deze zich van te

voren de medewerking vaneen of meer organisaties op pluim-

veeteeltgebied verzekerd heeft.

Het welslagen van het werk van den Raad van Beheer is

afhankelijk vaneen voortzetting van het tot op heden gehuldigde

principe: „Kracht is macht”.

Wat zal of zou er echter gebeuren, indien de Raad van Beheer

eens het „Macht is kracht” ging huldigen, zooals men al eens

onnadenkend inde pluimveepers geadviseerd heeft.

De groote kracht van den Raad van Beheer zal daarin gelegen

zijn, dat deze alle besluiten ter goedkeuring ontvangt en van

advies voorziet indien ze niet direct gesanctionneerd kunnen

worden, doch er zich van onthoudt om zelf iets te organiseeren.
Onderneemt de Raad op dat gebied iets, dan beloopt deze.de
kans, dat fouten insluipen in zijn werk, waardoor zijn prestige
zou geschaad worden en zijn werk aanvechtbaar worden.

Daarom hebben we ons bij de nationale organisatie der pluim-

veeteelt altijd een zoodanige constellatie gedacht, waarbij de

groepen van vereenigingen federatief vereenigd zijn en aan den

Raad van Beheer een zeer groote invloed wordt verleend.

Dit zou temeer mogelijk en wenschelijk zijn, wijl de Raad van

Beheer thans reeds zulk een alleszins invloedrijke positie be-

kleedt.

Reorganisatie moge aanlokkelijk lijken, door evolutie wordt de

organisatie der pluimveeteelt beter gediend. Er bestaat reeds zoo-

veel, dat nuttig werk doet, dat niets beter kan worden gedaan,
dan het te handhaven, doch ineen nationaal geheel op te nemen,
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nadat bij de voorbereiding de positie van het bestaande is ge-
regeld.

We denken ons de nationale organisatie als volgt:
Een Federatie-bestuur bestaande uit b.v.

drie vertegenwoordigers van den Raad van Beheer,
één vertegenwoordiger van de Keurmeesters-Vereeniging,
één vertegenwoordiger van het Nederlandsch Merkenbureau,
twee vertegenwoordigers der niet-plaatselijk tentoonstellinghou-

dende vereenigingen,
twee vertegenwoordigers der plaatselijk tentoonstellinghoudende

vereenigingen,
één vertegenwoordiger der hoender-speciaalclubs,
één vertegenwoordiger der duiven-speciaalclubs,
twee vertegenwoordigers der organisaties, speciaal zich bewe-

gend op nutfokgebied of de pluimveeteelt in ’t algemeen,
één vertegenwoordiger der konijnenfokkers-organisaties.

Deze opsomming geschiedt meer als een voorbeeld, dan wel om
de juiste stemverdeeling aan te geven.

Wel wilden we er door doen uitkomen, hoe sterk weden Raad
van Beheer in het federatie-bestuur gaarne vertegenwoordigd
zagen. Ook voor het Nederlandsch Merkenbureau en de Keur-
meesters Vereeniging achten we het gewenscht, dat zij ieder een

vertegenwoordiger in het federatie-bestuur hebben. Dit zijn twee
organisaties, welke zoodanig met de organisatie der pluimveeteelt
en de uitvoering daarvan te maken hebben, dat zij evenals de
Raad van Beheer geen soortgelijk lichaam naast zich mogen
erkend zien, opdat er geen verwarring worde gesticht.

De andere organisaties, zooals de niet-plaatselijk tentoonstel-
linghoudende vereenigingen en wel plaatselijk tentoonstelling-
houdende vereenigingen, alsmede de speciaalclubs enz., kunnen
naast elkaar bestaan; zij kunnen daarom in groepen worden
samengevoegd en door haar vertegenwoordigers in het federatief
bestuur haar belangen behartigen.

Het lijkt ons niet wenschelijk om in dit praeadvies, wat betreft
de samenstelling van de nationale organisatie, verder in détails
af te dalen omtrent de werkwijze, want allereerst moet zulk een

ontwerp in groote lijnen aanvaard zijn en hangt het allereerst
van eventueel aangebrachte wijzigingen in het „geraamte” af,
hoe precies de regeling der détail-aangelegenheden zal moeten
geschieden.

Van de vaststelling van de juiste verhouding van den Raad van
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Beheer tot de Federatie hangt veel af. Juist door den Raad van
Beheer inde Federatie te betrekken, kan men overijlde besluiten
voorkomen. Men zou b.v. als regel kunnen stellen, dat voor-

stellen, van welken aard ook, vóór de indiening op de algemeene
federatie-vergadering, ter bestudeering worden gegeven aan den
Raad van Beheer, welke deze met zijn advies doorzendt aan het
Bestuur der Federatie. Dit advies zou vergezeld moeten gaan
vaneen motiveering, die vertrouwelijk kan zijn. Verder zou men
kunnen bepalen, dat ingediende voorstellen, welke niet de instem-
ming van den Raad van Beheer verwerven, eerst in tweede lezing
definitief kunnen worden aangenomen, d. w. z. ten tweede male in
stemming komen op de Algemeene Vergadering der Federatie,
echter met dien verstande, dat er tusschen beide algemeene ver-

gaderingen in dat geval minstens drie maanden tijdruimte moet
bestaan.

Voorstellen, die absoluut op het terrein van den Raad van
Beheer komen, zooals dat nogmaals definitief zou moeten worden
omlijnd bij de stichting der Federatie, zijn afhankelijk van de
instemming van genoemden Raad, wat betreft hun behandeling
op de Algemeene Vergadering der Federatie.

Alle bij de Federatie aangesloten organisaties zijn verplicht
haar ledenlijst ter inzage te geven, benevens afschrift van haar
statuten en huishoudelijk reglement, waarvoor de handteekening
van voorzitter en secretaris voor de juistheid instaat.

De groepen van vereenigingen zijn gerechtigd afzonderlijk te
vergaderen. Leden van het federatief bestuur hebben recht van

toegang. Het zou echter verplichtend moeten worden gesteld,
dat van zulk een vergadering minstens 14 dagen van te voren
kennis wordt gegeven aan :

le. het federatie-bestuur;
2e. de vertegenwoordiger der groep in dat bestuur ;
3e. de vakpers.
Koninklijke goedkeuring zou moeten worden geëischt van

alle vereenigingen, die meer dan 100 leden tellen of tentoon-
stellingen organiseeren van meer dan 1000 nummers, wijl aange-
nomen mag worden, dat bij overschrijding vaneen dezer beide
grenzen het eenig geldende bezwaar, n.l. de kosten, buiten be-
schouwing kan blijven.

Als slot van dit praeadvies zouden we nog willen opsommen,
wat o. i. zou bijdragen tot de bevordering van de pluimveeteelt
hier te lande, waartoe o. i. mogen worden gerekend:
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nauwkeurige controle op de organisatie der tentoonstellingen;
controle op de uitvoering van de reglementen van den Raad van

Beheer tijdens de tentoonstellingen;
toezicht op den verhuur van tentoonstellingsmateriaal;
definitieve regeling van de hier te lande geldende standaards

en de wijze, waarop ze definitief worden vastgesteld en van kracht

worden, zoo mogelijk in overleg met het buitenland;
het organiseeren van cursussen voor de opleiding der keur-

meesters en de verdere scholing van keurmeesters, aan wie een

diploma voor minder dan drie jaar verstrekt wordt;
een jaarlijksch congres te combineeren met een algemeene

vergadering.
Wanneer weden bestaanden toestand eens in algemeene beschou-

wing nemen, dan moeten we tot de slotsom komen, dat er geen
nationale samenwerking inde Nederlandsche rasfok-wereld be-

staat, doch slechts eender uitingen der pluimvee-liefhebberij,
n.l. het organiseeren van tentoonstellingen, geregeld wordt door

de Reglementen van den Raad van Beheer, wat, zooals de stand

van zaken op dit oogenblik is, nog slechts geldt voor de aange-
sloten vereenigingen, terwijl al het andere inde pluimvee-wereld
zelfs geen zweem van organisatie vertoont of zoo het al als

organisatie bedoeld is, geheel niet of onvoldoende erkend wordt.
Men mag zeggen „alles loopt toch”, doch daarmede is dan ook

alles gezegd. Er wordt nog geteerd op de saamhoorigheid, welke

de pluimveehouders inde jaren 1914—1919 werd bijgebracht.
Stukje na stukje verdwijnt dat gevoel, zeer ten nadeele van de

geneigdheid tot samenwerking, omdat geen enkele poging is ge-
daan om te komen tot een nationale bevordering der (ras)-
pluimveeteelt, zonder welke nationale samenwerking de raspluim-
veeteelt nimmer tot werkelijken bloei kan komen.
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Verbetering in sommige Pluimvee-

aangelegenheden.
Dr. B. J. C. TE HENNEPE.

Bij deze verhandeling is het mijn doel enkele punten aan te

geven, welke zich inzake fokkerij en handel aan mij voorgedaan
hebben en die bij gelegenheid vaneen nationaal congres, wel tot

bespreking aanleiding kunnen geven.
Het idee, waarvan ik uitga, is het volgende: Verbetering te

brengen inde pluimvee-fok-methoden, bewuste en onbewuste

knoeierijen trachten te voorkomen dooreen systeem van admini-

stratie en onderzoek, dat veel overeenkomst heeft met de stam-

boek-systemen, welke bij grootere huisdieren in gebruik zijn.
Eensdeels moet er gewerkt worden in opbouwende richting, n.l.

door bevordering van de kennis omtrent fok-wetenschappen onder

de fokkers, anderendeels moet er gestreefd worden de tegenwoor-
dige ongunstige toestanden te doen verdwijnen.

Het zal verbazend moeilijk zijn in beide opzichten wat te be-

reiken, hoewel de bevordering der kennis mij nog het gemakke-
lijkste lijkt. Op zuiver wetenschappelijk gebied lijkt mij de voor-

uitgang veel gemakkelijker dan daar, waar handelsbelangen in het

spel treden. Wetenschappelijk-theoretisch is de erfelijkheidsleer
universeel en kunnen zoowel bedrijfs- als liefhebberij-fokkers van

haar profiteeren. Inde praktijk moet er echter onderscheid gemaakt
worden tusschen: le. zuivere liefhebberij-fokkers, wien het, als

artiesten, alleen te doen is om de wille van de kunst, in casu, de

scheppingen van hunnen geest in natura te verwerkelijken.
2e. nut-liefhebber-fokkers, die z.g. sport-rassen produceeren,

doch vaak naast de eigenlijke liefhebberij, wel degelijk het nut op
het oog hebben, b.v. het fokken van verkoopwaardige tentoon-

stellings-objecten. Dit zijn als het ware de artiesten in het vak,
die echter van de kunst alleen niet leven kunnen en wel degelijk,
zooals andere artiesten, bestaan van de handelswaarde hunner

kunst-scheppingen.
3e. tenslotte de bedrijfspluimveehouders, die uitsluitend de

dieren houden om hunne bedrijfswaarde. Een liefhebber-fokker
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der z.g. bedrijfspluimveehouderij is een zeer groot economisch
landsbelang.

Ook hier kunnen we onder het begrip: Verspreiding van kennis
alles samenvatten en elke indeeling geeft direct iets kunstmatigs
en brengt hare onjuistheden mede. Om echter praktisch te kunnen
werken, hebben wij eene indeeling noodig.

We kunnen dan tot verbetering komen:
le. Door verspreiding der theoretische kennis omtrent fok-

problemen, voedingsproblemen enz., enz.

2e. Door bevordering van den eerlijken handel.
3e. Door bestrijding van ziekten.
Men kan zich direct afvragen: Moet dit geschieden door Staats-

bemoeiing of door het initiatief der direct belanghebbenden. Hier-
over valt zeer veel te strijden en naast felle voorstanders vaneen

dezer beide systemen, zal men ook de gematigden vinden, die
van samenwerking van Staats- en particulier-initiatief het meeste
verwachten. De wenschelijkheid vaneen der beide systemen hangt
vaak ook weer direct samen met de geschiktheid van bepaalde
personen en van den economischen toestand, waarin men ver-

keert. Tegenwoordig bestaat het streven tot versobering van

Staatsdiensten en tracht men meer het particulier initiatief te
laten werken. Dat dit laatste uitstekend kan werken, is meer-

malen in ons land bewezen, ik noem o.a. de groote coöperaties in
ons land, die zich zonder Staatshulp uitstekend ontwikkeld heb-
ben en bepaalde streken tot bloei gebracht hebben. Aan den an-

deren kant zal het vaak moeilijk blijken, dat particulier initiatief
aan bepaalde specialisten een levenspositie kan garandeeren,
terwijl toch voor bestudeering van wetenschappelijke problemen
beslist specialisten-werk vereischt wordt, dat vaak niet direct

winstgevend kan zijn.
Hoofdzaak blijft echter, dat de wensch om tot verbetering te

komen, verschillende belanghebbenden tot gezamenlijk handelen
drijft. Deze combinatie, coöperatie, vereeniging, of hoe men haar
noemen wil, kan dan het vereischte werk verrichten, en al naar

behoefte, het accent leggen op bevordering van kennis, op den

handel, of de ziekte-bestrijding. De beide laatste zullen inde
praktijk het gemakkelijkst samengaan, omdat zij meer directe
resultaten opleveren.

Komen we nu op den handel, dan treedt ons hier inde pluim-
veewereld, naast de reëele handel, een massa ongewenschte feiten
tegemoet. Om alleen maar bij den handel in broedeieren te blij-
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ven, zien we b.v. naast ondeugdelijke verzending, moedwillige
slechte bevruchting, talrijke andere feiten, zooals bedrog in het

ras, productie-vermogen der ouders, slechte betaling enz. Allerlei
misleidende advertenties doen inde pers de ronde.

Veel erger is vaak de schade, toegebracht door aflevering van

besmette eieren of kuikens.

Direct moet ik er bijvoegen, dat alleen zeer nauwgezet onder-

zoek tot de conclusie: „bedrog” mag leiden en men niet voor-

zichtig genoeg kan zijn bij de beoordeeling, als men de geweldige
onkunde van verkooper of kooper vaak ziet, terwijl kennis der

erfelijkheidswetten medebrengt, dat vaak z.g. bedrog van den

verkooper niets anders is dan een uiting van onbekende erfelijke
eigenschappen.

Ten einde dit alles te voorkomen, kan alleen „eerlijkheid” aan-

gevoerd worden, die door niets te vervangen is en alleen min of

meer inde hand gewerkt kan worden door controle.
Is er sprake vaneen vereeniging, dan treedt allereerst de vraag

op: Aan welke eischen moeten de leden voldoen? Deze eischen

kunnen haast niet streng genoeg zijn en zullen, als zij zeer streng
zijn, den groei der vereeniging belemmeren. Wie zal over al- of

niet-aanneming der leden beslissen en hoe zal men voorkomen,
dat handels-oogmerken of persoonlijke kwesties op de keuze in-

vloed hebben?

Hoe zal men aspirant-leden moeten beoordeelen?

Ten eerste zullen zij „mannen of vrouwen van goeden naam”

moeten zijn. Om dit vast te stellen, is al een heel vóór-onderzoek

noodig. Daarna zou moeten volgen een nauwkeurig onderzoek

van het bedrijf. Wie zal dit onderzoek moeten doen? Waarop zal

men moeten letten?

Een algemeen overzicht van het bedrijf ga vooraf: Hoeveelheid

dieren, soort en rassen der dieren, aanwezigheid van valnesten

voor enkele of alle dieren.

Inrichting der huisvesting, zoowel uit technisch als hygiënisch
oogpunt en administratie.

Naast een technisch rapport moet een sanitair rapport overge-

legd worden.

Beschouwd moet worden het algemeen voorkomen der dieren,
veel of weinig slecht gevormde exemplaren, het voorkomen van

ziekten, enz.

In het rapport zou moeten uitkomen de hoeveelheden vaneen
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bepaald ras of raslooze dieren, of valnest-contröle-dieren en niet-

gecontroleerde dieren.

Wordt iemand op grond vaneen dergelijk onderzoek als lid

toegelaten, dan heeft men te spreken over de verplichtingen der

leden, die ook weer zeer zwaar zullen moeten zijn.
Ingevoerd zal moeten worden een bepaalde administratie, die

een overzicht geeft over allerlei bedrijfs-veranderingen. Het aantal

dieren moet genoteerd worden met opgave, waar bij veranderin-

gen de dieren blijven: verkoop, ziekte, sterfte. Bij ziekte of sterfte

moet dooreen rapport vaneen deskundige blijken wat de oor-

zaak was.

Alle dieren moeten door deskundigen onderzocht worden op

ziekten, zoowel door directe inspectie als door indirecte methodes:

tuberculinatie, bloedagglutinatie. Vooral waar valnest-contróle

toegepast wordt, zal men te letten hebben op gezondheid en

kracht der dieren en gewicht der eieren.

Dieren, welke aan bepaalde eischen voldoen, krijgen een ver-

eenigingsmerk. De beoordeeling van legdieren kan dus alleen

geschieden na afloop van de eerste legperiode.
Zoodra er sprake is van foktoomen, moeten nauwkeurige ad-

ministratie naast controle de mogelijkheid uitsluiten, dat van ver-

eenigingswege gemerkte broedeieren van andere dieren, dan van

den bepaalden foktoom, afkomstig zijn.
De fokkers kunnen dan ingedeeld worden in groepen, al naar

de samenstelling van hun bedrijfsdieren: geheel of gedeeltelijke
valnest-contröle.

Zoodra er van valnest-contróle sprake is, kan men aparte mer-

ken geven voor dieren, die op officieele legwedstrijden gecon-
troleerd zijn en voor dieren, die door particuliere valnest-contróle

onderzocht zijn.
In het buitenland heeft men weer aparte keurstamboeken voor

dieren, die in het le jaar 200 eieren of meer en in het 2e jaar
175 eieren of meer gelegd hebben.

Naast de controle op de ei-productie, behoort een controle te

komen op de Broederij. Deze kan zijn in het klein of in centrale

broederijen. Vooral bij decentrale broederijen zal gelet moeten

worden op de herkomst der eieren, zoowel technisch als hygië-
nisch. Het moet uitgesloten kunnen worden, dat naast gecon-
troleerde eieren, die de vlag vormen, waardoor de lading gedekt
wordt, eieren van niet-gecontroleerde dieren bebroed worden.



184

Verder moet de broederij zelf aan bepaalde technische en hygië-
nische eischen voldoen.

De vereeniging als zoodanig zal verder nog talrijke werkzaam-
heden hebben te verrichten, zoowel naar buiten als naar binnen.

Ten eerste: Populariseering van het product harer leden. Door
woord, beeld en daad zal men het publiek moeten overtuigen van

de meerderwaardigheid van de producten harer leden. Invoering
vaneen gepatenteerd handelsmerk op eieren, verpakking, dieren,
enz.

Ten tweede: Controle op de leden, hunne bedrijven en de di-
verse advertenties.

Ten derde: Nauwkeurige administratie van de bedrijven der
leden.

Over de bevordering der kennis spreek ik in dit verband slechts
even. Naast fokproblemen, komen dan o.a. ter sprake: bestu-
deering van kunstmatige en natuurlijke methodes, van economi-
sche bedrijfsvoering, van rassen in bepaalde streken en voeding
van bepaalde rassen in bepaalde streken.

Daarnaast kan men als vereenigingswerk nog noemen:

Contact met posterijen enz.: Invoering van standaard, verzen-

dingsmateriaal, arbitrage_ bij handels-verschillen.
Het organiseeren van tentoonstellingen, speciaal voor fokkers-

benoodigdheden, zooals gecontroleerde stamboekdidren, modellen
van administratie, van merken, broedmachines, kunstmoeders,
voedsel, verzendmateriaal, enz.

Een belangrijk punt is verder: Contact met buitenlandsche or-

ganisaties.
In Amerika bestaat o.a. de International Baby Chick Associa-

tie*ll (I. B. C. A.), die dit jaar reeds hare 9de jaarvergadering
hield, gepaard gaande met een belangrijke serie lezingen en ten-

toonstelling.
In Canada heeft men ingesteld de z.g. Records of Performance

(R. O. P.), een systeem, waarbij Stamboekhouding en Legwed-
strijdwezen samenwerken.

De legwedstrijden zijn opgericht met het doel:
le. Bevordering van belangstelling in productie.
2e. Dieren aan te wijzen voor het officieele stamboek.
3e. Wetenschappelijke gegevens te verzamelen.
Oorspronkelijk werd vooral op het eerste doelpunt gelet, thans

echter is het algemeene aanzien geheel veranderd en is het hoofd-
doel geworden: Dieren aan te wijzen voor het stamboek.
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Het doel van het stamboek is:

De bevordering van de fokkerij van pluimvee, dat in zich ver-

eenigt hooge productie naast bepaalde uiterlijke eigenschappen,
den koopers zekerheid te geven omtrent den pluimveestapel der

producenten.
De Canadeesche staat formuleert de condities, maakt de in-

specties, geeft certificaten uit en publiceert de gegevens.
Op onregelmatige tijden worden bij de leden inspectie-bezoe-

ken gebracht, waarbij volledige inzage van het geheele bedrijf
gevraagd wordt.

Het stamboek kent twee soorten certificaten, n.1.:

A. Certificaten voor dieren met een productie van 150—224

eieren van 24 ons per dozijn in 52 weken.

B. Certificaten voor dieren met een productie van 225 eieren

en daarboven.
De eieren moeten op een bepaalden dag iedere week gewogen

worden, 24 uur na het leggen.
Hoe dit systeem gewerkt heeft kan blijken uit het volgende:
In 1919—1920 zijn gecontroleerd 1610 vogels. De gem. pro-

ductie bedroeg 112,6 eieren; A-certif. 23%, B-certif. 0,7%.
In 1920—1921 zijn gecontroleerd 2480 vogels. De gem. pro-

ductie bedroeg 134,5 eieren; A-certif. 36,4%, B-certif. 3,4%.
In 1921—1922 zijn gecontroleerd 2590 vogels. De gem. pro-

ductie bedroeg 146,3 eieren; A-certif. 40,8%, B-certif. 5,9%.
Het percentage der A- en B-certificaten is dus snel gestegen

ineen paar jaar tijds, evenals de gemiddelde productie der

hennen.

Naast den handel in broedeieren en eendagskuikens, komt in
den laatsten tijd ter sprake: de handel in kuikens van 10—12

weken oud.

Deze handel is pas mogelijk, zoodra het gelukt door bepaalde
voederingsmethoden gedurende de koude voorjaarsmaanden, de

kuikens binnenshuis, in beperkte ruimten, op te fokken. Hier

wordt dus naast het broeden ook het opfokken geheel aan spe-
cialisten overgelaten. Daardoor verdwijnen onmiddellijk de tal-

rijke verliezen, die thans nog geleden worden door de talrijke
fouten tijdens broeden en opfokken gemaakt. Goed broeden en

opfokken vereischt enorm veel vakkennis, en door onoordeelkun-
dige methodes gaan jaarlijks duizenden eieren en kuikens ver-

loren. De dieren zijn op den leeftijd van 10—12 weken veel beter
te beoordeelen en het haantjes-probleem vervalt ook grootendeels.

185
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Talrijke menschen zijn wel inde gelegenheid kuikens van 10—

12 weken te verzorgen, doch hebben geen tijd, gelegenheid of ken-

nis om eieren te broeden of jonge kuikens op te fokken. Inden

tijd der oudere kuikens beschikt men meestal over meer groen-

voer, het weer is beter en de buiten-ruimte kan benut worden. De

kuikens zijn door den gevaarlijksten leeftijd, ook wat betreft

ziekten, heen en vereischen veel minder zorg.

Aan de opfokkerij kan tevens een hanen-mesterij, slachterij en

conservatie-inrichting verbonden worden.

Of dit nieuwe bedrijf zich zal ontwikkelen, zal de toekomst

moeten leeren. In elk geval zal ook hier de controle op den han-

del en bestrijding der ziekten belangrijk vergemakkelijkt worden.

Ik maak mij geen illusies, dat het schema, dat ik hier ontwor-

pen heb, spoedig uitgewerkt zal worden of zelfs maar benaderd

zal worden. Minder omdat de gedachten niet deugen, dan wel

om het feit, dat alleen verwerkelijking mogelijk zal zijn door

centralisatie van allen, die in dit opzicht belangen-gemeenschap
hebben. In ons land bestaan vereenigingen op allerlei gebied,

centralisatie en krachtige leiding bestaat echter niet. Verschil-

lende belangen-gemeenschappen zijn tot vereenigingen gevormd;

organisatie, dat wil zeggen, geordend samenwerken van alle

samenstellende eenheden als één geheel, bestaat niet.

Dat er wel wat inde goede richting moet gebeuren is zeker,

daar bij de tegenwoordige toestanden de goede fokkers geheel in

hun bedrijf belemmerd worden door de knoeiers.
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Het natuurlijk en kunstmatig broeden,
door P. J. WIJK Pzn.

Met eenigen schroom heb ik het verzoek aanvaard om over

bovengenoemd onderwerp een praeadvies te geven. Het laatste

woord is hieromtrent nog inde verste verte niet gesproken en

al meent men voor en na het probleem te hebben opgelost, dan

komt men in het volgend broedseizoen weer voor zooveel andere

verrassingen, meestal teleurstellingen, te staan, dat men de han-
den van wanhoop in elkaar slaat en tot de conclusie komt, dat
men er nog niets van weet.

Dit is trouwens ook niet te verwonderen, aangezien het pluim-
veebedrijf ieder jaar een stap vooruit gaat en men dus ieder jaar
het broedproces eveneens een schrede vooruit moet brengen en

aangezien men werkt op de resultaten van het voorgaand jaar
verkregen, sukkelt men bij de broederij steeds achteraan.

Of men dezen achterstand zal inhalen, daarvan ben ik nog niet

overtuigd, wel wordt de techniek steeds meer en meer tot inde
kleinste onderdeden volmaakt en zullen we het ideaal denkelijk
zeer dicht naderen, doch het is mijne stellige overtuiging, dat
niet het broedproces op zich zelf het wel of niet slagen inde
eerste plaats beinvloedt, doch wel alles wat daarvoor is geschied,
dus voordat de eieren inde machine komen.

Als men weet, dat reeds bij het begin van onze jaartelling in

Egypte en in China eieren kunstmatig werden gebroed en wel

op een zeer primitieve wijze, terwijl men van de ingelegde eieren
50 tot 60 % kuikens verkreeg, dan zouden wij ons oppervlakkig
beschouwd moeten schamen, dat wij heden ten dage met onze

betere hulpmiddelen en meerdere kennis,geen beter percentage
der uitkómst kunnen verkrijgen. Alweer een aanwijzing, dat
wij de fouten moeten zoeken niet inde eerste plaats bij de ma-

chine, doch daarvoor.
Indien men echter de uitkomsten van het natuurlijk broeden

nagaat en dit is door mij geschied door middel vaneen enquête,
komt men tot de conclusie, dat het natuurlijk broeden ongeveer
dezelfde uitkomsten geeft als het machinaal broeden; ik kwam
tot het resultaat van 55 %.
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De practijk heeft ons geleerd, dat men beslist kunstmatig
moet broeden om den tegenwoordigen hoenderstapel op peil te

kunnen houden. Het kunstmatig broeden is dan ook de methode

om op tijd in éénmaal het benoodigd aantal kuikens te verkrijgen.
Een zoo groot voordeel, dat alle bezwaren in het niet verzinken,
waarom wij dan ook moeten trachten alle moeilijkheden bij het

kunstmatig broeden op te sporen en te overwinnen.

Het natuurlijk broeden blijft de aangewezen weg voor den

kleinen fokker, beter gezegd houder of liefhebber van pluimvee,
en verder kan het worden toegepast bij het individueel broeden in

tijden, dat men de broedmachine niet gebruikt of op dat moment

niet ter beschikking heeft, immers men kan ook met de broed-

machine individueel broeden, door de lade in vakjes te verdee-

len of door middel van gazen doosjes. Verder zou ik broedeieren,
welke van verre moeten komen en dus een lange reis van eenige
dagen achter den rug hebben en zoodoende vrij oud zijn gewor-

den, op de natuurlijke wijze uitbroeden, temeer indien het zeer

kostbare eieren zijn, doch tijdens het uitkomen zou ik ze inde

broedmachine leggen, om te voorkomen, dat ze door de kloek
worden platgedrukt.

Uit bovenstaande zou men tot de conclusie komen, dat het na-

tuurlijk broeden beter is, dan het kunstmatige, zeker niets gaat
boven de natuur, doch er kleeft een groote „maar” aan vast, n.l.

eieren afkomstig van zwakke dieren zullen bij het natuurlijk
broeden nog kuikens geven, waarmede men een massa ellende

kan beleven, zooals vatbaarder voor besmettelijke ziekten en

daardoor de sterkere kuikens kunnen infecteeren, terwijl het nim-

mer goede productie-dieren zullen worden. Bij het kunstmatig
broeden zullen uit dergelijke eieren meestal geen kuikens komen

en alleen daarom is voor de groote fokkers het machinaal broe-
den de aangewezen weg. Alles wat zwak is, gaat dood, en heeft

er dus op de natuurlijke wijze een selectie plaats.
Het niet volbrengen van het broedproces door de kloek en het

bevuilen en stuk trappen der eieren en later het dood drukken der

kuikens laat ik geheel buiten beschouwing, omdat deze met het

broedproces niets te maken hebben en op één lijn kunnen wor-

den gesteld met de verschillende mislukkingen bij de machine,
zooals het uitgaan van de lamp of kachel, te hooge temperatuur,
het springen van de aether-capsules enz., enz.

Alvorens ik dan ook overga tot het bespreken van de machine,
wil ik eerst al die factoren nagaan, welke m.i. van meer invloed
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2 ijn op het broedproces dan de machine en welke factoren wij
moeten trachten zoodanig onder ons beheer te krijgen, dat wij
daarvan de nadeelige gevolgen niet meer ondervinden. Echter
zijn er zooveel factoren, welke in verband met de natuur staan,
en dus nimmer door den mensch kunnen worden beïnvloed, dat
men nooit het ideale kan bereiken en elk jaar weer andere maat-
regelen zal moeten nemen.

Dit voorjaar heeft zich gekenmerkt als een zeer slecht broed-
jaar. De resultaten zijn bijna zonder uitzondering ongunstig ge-
weest, zoowel het broeden met de kloek als met de machine gaf
slechte uitkomsten. Wel hebben we eenig verschil kunnen ont-
dekken tusschen de warmwater- en de heetelucht-machines en
meenen we, dat de eerste een betere uitkomst gaven dan de
laatste, doch dit hing van de machine af. Het natuurlijk broe-
den gaf wel meerdere kuikens, doch de sterfte was even erg,
soms grooter, zoodat over het geheel genomen de resultaten
onverdeeld ongunstig waren.

Welke invloeden spelen een groote rol? Inde eerste plaats de
natuur-invloeden, dus weersgesteldheid, waaronder de vorst met
of zonder sneeuw al een zeer belangrijke rol speelt. Tegen de
natuur-invloeden kunnen we betrekkelijk weinig doen, enkel ze
zooveel mogelijk verzachten door goede huisvesting, voeding en

verzorging; van welke feiten men steeds meer en meer door-
drongen wordt.

De broedeieren moeten dan ook steeds zoodra ze gelegd zijn,
meen gesloten mand naar de bewaarplaats der eieren worden
overgebracht, om sterke afkoeling te voorkomen, terwijl proeven
nebben uitgewezen, dat de beste bewaartemperatuur voor broed-
eieren ±5O F. is. Hiertegen wordt op alle mogelijke wijzen ge-
zondigd en dit is wel één der voornaamste oorzaken geweest,
waarom we dit voorjaar zulke slechte resultaten hebben geboekt.
In het vervolg kan men hiermede rekening houden en dezen factor
geheel voorkomen. Om den invloed hiervan na te gaan hebben we

eenige eieren warm uit het nest genomen, ze in onze zakken ge-
stopt en direct inde machine gelegd, zoodat ze op dat moment
nog niet waren afgekoeld. Deze eieren gaven schitterende uit-
komsten.

Hiermede komen we ook alweer bij een anderen factor, n.l. den
bewaringsduur van de broedeieren. Ook hier geldt het, hoe ver-
scher de eieren zijn, hoe beter over het algemeen de uitkomsten,
tieren, welke ouder dan een week zijn, geven reeds meer eieren
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met afgestorven kiemen dan verschere eieren. Voor het machinaal

broeden moet men de eieren dan ook niet ouder dan één week

laten worden en bij het natuurlijk broeden niet ouder dan veertien

dagen. Zeker kan men met oudere eieren soms zeer goede resul-

taten bereiken en moet men daar noodgedwongen wel eens toe

overgaan, maar het mag geen regel worden en bij het machinaal

broeden in het groot moeten alle factoren, die slechts eenigszins
belemmerend kunnen werken, worden vermeden.

Ook onze hoenders, ja ieder ras, kleurslag en zelfs ieder

individu afzonderlijk, speelt een voorname rol. Onze tegenwoor-
dige hoenders zijn geen landhoenders meer, die enkel hunne,
eieren in het voorjaar leggen, evenals hunne wilde soortgenooten
en andere in het wild levende vogels. Wij hebben van onze hoen-

ders een cultuurras bij uitnemendheid gemaakt, een echt produc-
tief huisdier en ook hier wringt de schoen.

Aan de productie mogen we niet tornen, we kunnen nu een-

maal niet terug tot hoenders die ons 80 a 100 eieren ineen jaar
leggen; dan zou er geen winst van de kippenhouderij komen,
waar het per slot van rekening om begonnen is. We moeten de

omstandigheden dan ook zoo zien in te richten, dat wede

slechte factoren kunnen uitschakelen, zoodat de broedresultaten

normaal kunnen verloopen.
Ganzen- en eendeneieren van vrij uitloopende dieren, niet op

productie gefokt, geven bijna zonder uitzondering goede resul-
taten.

Hoe kunnen we nu onze hooge productie behouden en toch

goede broeduitkomsten?
Door niet te fokken van éénjarige dieren en onze fokdieren na

den eersten leg een flinke rustperiode te gunnen, welke bereikt

kan worden, door de dieren luchtig te huisvesten en zoo te

voeden, dat niet op eierproductie wordt gewerkt. Dus het dierlijk
eiwit te verminderen, meer voeren met granen en veel groen-
voer verstrekken, gepaard aan veel beweging, zoodat men krijgt
krachtige, gezonde dieren, die tegen het voorjaar (in het broed-

seizoen) door verandering der voeding dan pas beginnen te leg-
gen en eieren kunnen geven met krachtige kiemen, waaruit zich

normale gezonde kuikens kunnen ontwikkelen.

Natuurlijk speelt de haan een even groote rol en moet men

ook aan dezen zijne volle aandacht besteden. De ouderdom van

den haan, afgezien van den invloed op zijne nakomelingen, is van

minder belang. Met een jongen haan, op tijd geboren en geheel
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volwassen, zal men meestal een betere bevruchting bereiken dan
met een ouderen haan en als zoodanig kan men ze ten allen tijde
ook blijven gebruiken. Gedurende de wintermaanden moeten de
hanen niet bij de hoenders loopen, doch pas tegen het broed-
seizoen aan den foktoom worden toegevoegd, waardoor de resul-
taten, vooral bevruchte eieren, beter zullen zijn.

Het samenstellen van den foktoom, de behandeling van

dezen enz., legt m.i. dan ook het grootste gewicht inde schaal.
De fokdieren moeten zoo worden uitgezocht, dat dit alleen

krachtige, kerngezonde dieren zijn, die niet kort te voren aan

een ziekte hebben geleden. Voor de fok van productie-dieren
moeten de haan en hennen onverwant zijn, althans niet nauw

verwant aan elkaar. Voor de elite fok gelden eenigszins andere
regelen, welke hier niet ter zake doen.

Valnestcontröle en individueele fok is het eenig juiste mid-
del om met zekerheid te werk te gaan.

Bloedverversching en geen nauwe inteelt plegen te zijn de aan-

gewezen weg voor den grootfokker, terwijl de huisvesting, ver-

zorging en voeding een voorname rol spelen. Uitloop op gras-
rennen, zoo noodig met bijvoedering van groenvoer is een ge-
biedende eisch, terwijl wij meenen gunstiger resultaten te hebben
verkregen door de dieren iets meer graanvoer te geven. In ieder
geval mag het geen sterk eidrijvend voer zijn. Dat het den dieren
aan de noodige schelpjes, steentjes en minerale zouten niet mag
ontbreken, spreekt wel van zelf.

Zouden de vitaminen ook een rol spelen? Zeer zeker en wel
een zeer groote rol, doch de werking hiervan is nog zoo geheim-
zinnig en onder verschillende omstandigheden hebben ze ook
alweer zoo’n verschillende werking, dat we daar niet dieper op
zullen ingaan. Wel echter wil ik als mijne meening te kennen
geven, dat vitaminen, welke in het dagelijksch, normaal voeder

voorkomen, gepaard aan beweging der dieren inde frissche lucht,
met groenvoedering een vrij wat gunstiger uitwerking hebben
dan de enkele procenten bijvoederartikelen, welke aan het voe-
der worden toegevoegd, enkel om de vitaminen die daarin zouden
voorkomen, toe te dienen. Als geneesmiddel spelen ze een geheel
andere rol.

We weten echter ook, dat verschillende ziekten, vooral besmet-
telijke, een zeer voorname rol spelen bij het afsterven der kiemen,
verder het z.g. dood inden dop en sterfte onder de kuikens. Ik
wil enkel noemen coccidiose en bacillus Pullorum. We weten,
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dat de ziektekiemen bij de ouderdieren, de z.g. smetstofdragers,
aanwezig zijn en dat daardoor dikwijls een geheel broedproces
mislukt. Gelukkig is de wetenschap reeds zoo ver gevorderd, dat

ze de fokdieren op dergelijke ziekten kan onderzoeken en dit is

ook alweer één der eerste eischen, dat de fokdieren aan zoo’n

onderzoek moeten worden onderworpen, opdat men enkel met ge-
zonde dieren gaat fokken.

Dat ontsmetting van hokken, broedeieren, machines enz. nauw

in verband staat met goede, broedresultaten, zal nu ieder wel

duidelijk zijn en 2hl men het ook wel met mij eens zijn, dat het

broedproces op zich zelf nu geheel op den achtergrond is ge-
schoven en de kleinste rol speelt, doch dat alle handelingen daar-

voor van veel grooter belang zijn.
Met het bovenstaande hoop ik voorloopig te kunnen volstaan

en zal nu overgaan tot ’t bespreken van de machines, lokaal enz.

Machines. Uit het bovenstaande is voldoende gebleken, dat

ik het zwaartepunt niet bij de machines zoek. Meen echter niet,
dat ik alle machines over één kam scheer, er bestaat wel degelijk
verschil tusschen de verschillende systemen en merken, doch met

de beste machines krijgt men nog slechte resultaten, indien met

de voorgaande factoren geen rekening is gehouden.
Met een goede machine zal men echter geringe fouten begaan,

zoodat dit het individu geen kwaad kan doen en wij dus onge-
straft het machinaal broeden kunnen blijven beoefenen.

Over het geheel genomen geven de warmwatermachines 'een

betere uitkomst dan de heeteluchtmachines, omdat de tempera-
tuur over het geheel regelmatiger is, en men niet die groote lucht-

verplaatsing krijgt, ’t Is zeer moeilijk om een juiste uitspraak te

doen, aangezien alle machines onder andere omstandigheden
werken en niet ieder even nauwkeurig op de machine past, zoodat

men alleen op eigen waarnemingen een conclusie kan trekken.

Verder hebben we opgemerkt, dat broedmachines van 120 tot

ten hoogste 200 eieren ook inden regel de beste uitkomsten ge-
ven, hetgeen ook strookt met de groote broedcentrales, waar bij
de goede machines ieder vak slechts plaats biedt voor ± 150

eieren.

De afstand van de warmtebron en den bovenkant van de eieren

moet zoo gering mogelijk zijn, zoodat er zoo min mogelijk ver-

schil in temperatuur boven inde machine en op de eieren moet

heerschen. Met hoe minder brandstof men de machine op tem-

peratuur kan houden, hoe beter de broedresultaten zullen zijn:
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mogen zijn.
Machines, welke prima zijn afgewerkt, dubbelwandig zijn en

opgevuld met een sterk isoleerende stof, zullen deze eigenschap-
pen beter in zich vereenigen dan slechter afgewerkte machines,
hetgeen vooral tot uitdrukking komt in het koude jaargetijde en

op ondoelmatige plaatsen, waar de dag- en nachttemperaturen te

veel verschillen.
Broedlokaal. Een lokaal bij voorkeur op het Noorden, half in

den grond en half daar boven is het doelmatigst. De temperatuur
in het broedlokaal moet niet lager dan 50° F. zijn en niet hooger
dan 65° F., het beste is ongeveer 60° F.

Zoowel boven in het lokaal als onderin moet kunnen worden

geventileerd, dit laatste vooral met het oog op het koolzuur. De

vloer bestaat uit cement, steen of aarde, niet uit hout met het oog

op den vochtigheidsgraad, terwijl de wanden flink dik, zoo noodig
dubbel moeten zijn en het dak gecombineerd met een zolder, dus

bergplaats van voer enz., zoodat de zonnestralen niet recht-

streeks op het broedlokaal inwerken.

’t Schouwen der eieren. Voordat de broedeieren inde machine

worden gelegd, moeten ze zoowel uitwendig als inwendig aan

een nauwkeurige beschouwing worden onderworpen. Uitwendig
worden alle eieren nagezien op grootte, zoowel kleine als te groote
broedeieren worden niet gebruikt. Verder enkel gladschalige
eieren, dus niet met ringen, verhevenheden of andere onregel-
matigheden, waaronder dunschalige eieren eveneens worden be-
schouwd.

Inwendig worden de eieren nagezien, door middel vaneen

sterke lamp, op bloedvlekken, te kleine of te groote luchtkamer,

verplaatsten dooier, troebelheid, gescheurde schaal, enz.

Indien men deze voorzorgsmaatregelen neemt, dan zullen de

broedresultaten zeker 5 tot 10 % kunnen worden verbeterd.
Daarna worden de eieren geschouwd op den vijfden tot den

zevenden dag van het broedproces, om onbevruchte eieren en die
met zwakke kiemen te verwijderen. Op den 15den dag worden
alle eieren met afgestorven embryo’s uitgeschouwd.

Het ontsmetten der eieren is nog een onopgelost probleem, wel

meent men daarmede verschillende ziektekiemen te kunnen doo-
den en dus betere resultaten te bereiken. Het zijn echter enkel de

schadelijke bacteriën, welke uitwendig aan de eieren kleven, die
worden gedood en niet die, welke in het ei voorkomen, welke
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laatste van veel grooteren invloed zijn. De eieren dompelen ineen

verzadigde soda-oplossing verdient aanbeveling.
Aanvangs-temperatuur. De aanvangstemperatuur moet 39 /2

°

C. of 103° F. zijn en niet, zooals zoo dikwijls wordt aangegeven,
een graad lager. De temperatuur bij een broedsche hen is eerder

hooger dan lager in het begin van de broedperiode, in verhouding
tot de laatste periode. Echter kan men niet altijd de natuur ge-
heel op den voet volgen; toch is ons gebleken, dat een iets hoo-

gere aanvangstemperatuur betere resultaten geeft.
Tegen het uitkomen der eieren kan de temperatuur worden

verhoogd tot 40° C.=lo4° F., zoo noodig nog iets hooger, n.l.

40y2
° C. = 105° F.

Het keeren der eieren. Het is mij onmogelijk op alle onder-

werpen diep in te gaan, bovendien zijn het alle problemen die

nimmer geheel tot een oplossing zijn gekomen, terwijl toch zeer

vooraanstaande personen en instituten zich hiermede onledig
hebben gehouden en noem ik o.a. het proefstation te New-Jersey.
Door mij wordt dan ook slechts aangegeven de best verkregen
resultaten, zoowel in het buitenland als aan eigen waarnemingen
getoetst. Het keeren der eieren, vooral gedurende de eerste helft
van het broedproces, is m.i. noodzakelijk. leder ei behoeft niet

nauwkeurig een halven slag te worden gedraaid, doch het behoort
2 X per dag van plaats, dus ligging, te veranderen, hetgeen
reeds kan geschieden door met de vlakke hand voorzichtig over

de eieren te strijken en deze zoodoende een andere houding te

geven. Men begint 48 uur na het inleggen der eieren en gaat met
deze behandeling door tot den 19den dag.

Vooral gedurende de eerste 10 dagen van het broedproces zij
men voorzichtig met de eieren. Gedurende dezen tijd moet het
embryo zich geheel vormen en elke onverwachte beweging, stoo-
ten, trillingen, te veel en te weinig vocht, te sterke afkoeling enz.,
zijn dan van veel schadelijker invloed, dan inde tweede helft van

het broedproces. Hiermede houdt men terdege rekening.
Het koeten. Een gemiddelde koeling is aanbevelenswaardig.

De eerste tien dagen koelen de eieren reeds voldoende af tijdens
het keeren. Keert men automatisch, dan verdient het aanbeveling
gedurende enkele minuten te koelen. Men lette er op, dat de
eierlade in haar geheel op een tafel wordt geplaatst, zoodat de
eieren niet aan tocht worden blootgesteld. Bovenstaande geldt
vooral voor de heeteluchtmachines, omdat hier de deur van de
machine' direct moet worden gesloten, aangezien het anders te
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lang zou duren, voordat de machine weer op temperatuur komt

Bij de groote centrale machine kan gerust de eierladedeur wor-

den opengezet en de eierlade gedeeltelijk uitgetrokken en omge-
draaid, om op deze wijze de eieren te koelen. Men moet nimmer

zoo lang koelen, dat de eieren koud aanvoelen, dan zullen de
kuikens een dag te laat worden geboren en volgens mij niet zoo

voorspoedig ter wereld komen dan bij een middelmatige koeling.
Vooral in het vroege voorjaar zullen de embryo’s eerder sterven

aan te veel koelen, dan aan te weinig. Hoewel het systeem van

broedmachine hier een voorname rol speelt, meen ik koelen te

moeten blijven aanbevelen, terwijl men zich voor overdrijving
moet hoeden.

Vocht. Een factor, waarmede zoo gaarne dooreen ieder

wordt geschermd. Zeer zeker is het ook een belangrijke factor,
doch de wijze waarop vocht moet worden toegediend kan zoo

verschillend zijn en staat in verband met zooveel andere factoren,
dat het onmogelijk is aan te geven hoe het moet. ledere machine

en ieder systeem eischt een andere behandeling, terwijl het lo-

kaal wel den grootsten invloed uitoefent. Men zal dan ook goed
doen door eigen waarnemingen tot de beste resultaten te trachten

te komen.

De benoodigde hoeveelheid vocht gedurende het broeden en de

tijd waarop dit moet worden gegeven, hangt geheel af van de

verdamping van het vocht in het ei. Dit is te constateeren aan

de grootte van de luchtkamer en daarom dient men ter controle

dikwijls eenige eieren te schouwen, om zoodoende na te kunnen

gaan of er vocht moet worden toegediend of ontnomen.

Persoonlijk heb ik de overtuiging, dat geen extra vocht aan

de machine behoeft te worden toegevoegd, indien de vochtig-
heidsgraad in het broedlokaal voldoende hoog, b.v. 60 tot 70 %,
is opgevoerd. Tijdens het uitkomen der eieren moet het vocht-

gehalte zoo hoog mogelijk worden opgevoerd.
Inde machine moet ongeveer een vochtgehalte van 40 % aan-

wezig zijn, dit kan men nimmer bereiken door het vocht, ’t welk

inde lucht van het broedlokaal aanwezig is. Dit wordt ver-

kregen door het verdampen van het vocht uit de eieren. Hieruit

volgt, dat door sterke ventilatie aan de eieren te veel vocht
wordt onttrokken en bij te weinig ventilatie ook te weinig vocht
wordt verdampt. We moeten dus onder de oogen zien de:

Ventilatie. Gedurende de eerste 10 dagen moet zoo weinig
mogelijk worden geventileerd, daarna kan men geleidelijk iets
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meer ventilatie aanbrengen, terwijl op het laatste stadium veel
geventileerd kan worden. Echter spreekt hier het systeem van

broedmachine sterk. We moeten dan tevens veel vocht inde
machine hebben.

Tijdens het uitkomen de machine gesloten houden, is een ge-
biedende eisch. Door het openen van de deur ontwijkt te veel

vocht, afgezien van de warmte en daardoor zullen heel wat kui-
kens inden dop moeten stikken.

Een dankbaar arbeidsveld ligt nog braak, om door middel van

proeven na te gaan of er geen stoffen zijn, die de eischaal po-
reuser kunnen maken en de eivliezen gemakkelijker kunnen doen
scheuren, zonder een nadeeligen invloed op de ontwikkeling van
het embryo uitte oefenen. Een behandeling op den 20sten dag,
zoodat het kuiken geen schade ondervindt, zou nog beter zijn.

Het absorbeeren van het koolzuur door middel van uitge-
gloeide houtskool, zou tijdens het uitkomen denkelijk een gunstig
resultaat geven. Dit lijkt me gemakkelijker uitvoerbaar en on-

schuldiger dan het aanbrengen vaneen geringe hoeveelheid zuur-

stof, hoewel dit laatste vermoedelijk het uitkomen zal bevorderen.
Bovenstaande uiteenzettingen bogen niet op volledigheid, ’t is

enkel de bedoeling geweest een leiddraad bij de besprekingen en

een samenvatting van de voornaamste onderzoekingen te geven
en ik hoop, dat ze ook als zoodanig zullen worden opgevat.
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Practische inrichting voor hoenderhouderij,
door P. J. WIJK Pzn., Apeldoorn.

Indien men zich aan bovenstaand onderwerp zou willen hou-

den, zou ik U kunnen geven een beschrijving vaneen hoender-
houderij in optima forma, zooals m.i. een goed en practisch inge-
richt hoenderbedrijf zou moeten worden opgezet.

Hoewel dit op zich zelf zeer doelmatig mag worden geacht,
ben ik van meening, dat in ons land zeker 99 % van het aantal
hoenders als ~bijbedrijf” wordt gehouden; hetzij gecombineerd
met het landbouwbedrijf, vooral klein landbouwbedrijf, fruitteelt
enz., of als bijverdienste voor den arbeider en verder voor ge-
noegen bij de liefhebbers. Natuurlijk zijnde grenzen hier niet

scherp te trekken, doch staat dit in verband met de wijze van

inrichting.
In plaats vaneen beschrijving te geven vaneen hoenderbedrijf,

waar we achtereenvolgens zouden moeten bespreken de hokken
voor elite foktoomen, de groote foktoomhokken, de leghuizen of

contrólehokken voor de Iste legdieren, hanenhokken, kuiken-

hokken, opfokhuizen, broedlokalen, bergplaatsen, enz., enz.;
zal ik mij beperken tot algemeenheden en wel tot zulke,
welke vaneen algemeen belang zijn en als zoodanig inde eerste

plaats de volle aandacht verdienen.

Mijn tijd laat niet toe, alles tot in onderdeden nauwkeurig te

behandelen, doch mondeling bestaat de gelegenheid hierop nader

terug te komen en kan dit al vast een uitgangspunt vormen tot
nadere bespreking.

Het houden van pluimvee heeft onder de volgende omstandig-
heden plaats:

1. Vrij uitloopend, zoowel ’s zomers als ’s winters, op boeren-

erven, weiland, boschgronden, enz.

2. Gedeeltelijk vrij uitloopend. Te splitsen in:

a. enkel gedurende de avonduren vrijen uitloop en bij den

winter;
b. gedurende de wintermaanden vrijen uitloop.
3. Altijd vastzittend.

Natuurlijk zullen er op de bovenstaande drie omstandigheden
vele variatie’s voorkomen en kan natuurlijk een enkel persoon met
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zijne dieren doen en laten soms wat hij wil. Ik heb echter rekening
te houden met algemeene toestanden en plaatselijke verordenin-

gen (wettelijke bepalingen) en ik meen deze drie groepen als de

voornaamste te moeten aannemen.

1. Vrij uitloopende hoenders.
Voor het grootste gedeelte zal men deze hoenders op de boer-

derijen en daarmede gelijk te stellen inrichtingen kunnen aan-

treffen. Eveneens worden tot deze groep gerekend de hoenders

op de hoenderparken en al die plaatsen, waar de hoenders wel

eenige beperking in hunne vrijheid worden opgelegd, doch toch

nog per kip een grasrente harer beschikking hebben van

minimum 10 vierk. M., al naar de grondsoort en gesteldheid van

den bodem.
Deze groep van hoenders kunnen op twee wijzen worden ge-

huisvest, n.1.:

A. Ondergebracht inde bestaande gebouwen.
B. Aparte pluimveestallen.
De inrichting en de eischen, welke men aan deze hokken moet

stellen, zijn in beide gevallen dezelfde en kunnen dus gezamenlijk
worden besproken.

Echter zouden wede vraag willen stellen: verdient het aanbe-

veling de hoenders te huisvesten inde bestaande gebouwen?
M.i. ja, indien de omstandigheden daarvoor geschikt zijn. Men

lette er echter op, dat deze plaats (hoenderstal) geheel afge-
scheiden is van het overige gedeelte, waar het andere vee wordt

gehouden en de hoenders geen vrijen toegang tot de stallen,
dorschvloer, enz. hebben. Dit geldt trouwens eveneens voor los-

loopende hoenders, welke ineen apart-staand hok worden ge-
huisvest. Verder moet het erf en omgeving hiervoor geschikt zijn.
Zijn deze factoren aanwezig, dan moet m.i. de propaganda er

ook op gericht zijn, dat de boeren hun pluimveestal ineen der

bestaande gebouwen onderbrengen en dit geeft een belangrijk
voordeel inde bouwkosten, alsmede alle andere gerieven.

Inde praktijk is dit door mij in toepassing gebracht op ver-

schillende demonstratie-boerderijen, waar o. a. op de eene het
hok is afgetimmerd inde wagenschuur, op een andere gecombi-
neerd met een varkensstal en weer op een paar andere geheel
vrij staand.

Voor A en B moet men de volgende globale eischen stellen :

Het moet een z.g. gecombineerd verblijf zijn. D.w.z. het dient
als nachthok en tevens als scharrelplaats. Over de vóór- en na-
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deelen daaraan verbonden en het waarom kan ik hier niet uit-

weiden, doch zal overgaan tot het bespreken van de voornaamste

onderdeden.
De bodemoppervlakte moet 1 vierk. M. bedragen voor iedere

vier hoenders, welke er in gehuisvest moeten worden. De hoogte
moet zoodanig zijn, dat op de laagste plaats een normaal per-
soon rechtop kan staan, dus niet lager dan 1.70 M., terwijl de

hoogste zijde afhangt van de dakbedekking, welke gebruikt wordt
en van de breedte (diepte) van het hok. Hoe geringer deze maat
kan zijn, des te voordeeliger.

Eenigszins breede (diepe) hokken verdienen de voorkeur, het-
geen ook weer in verband staat met het aantal hoenders, dat er

in gehuisvest moet worden. Echter worden de hoenders in deze
hokken beter beschut tegen de koude (afkoeling), welke door de
ramen plaats heeft en kan men ook beter door middel van de

ramen ventileeren. Voor 100 hoenders en meer bedraagt de diepte
minstens 4 M. en hoogstens 5 M., dit laatste met het oog op het
licht in alle deelen van het hok.

Een vloer van hout, cement enz. verdient aanbeveling, doch

hangt te veel van plaatselijke omstandigheden af, om als eisch
te stellen.

Een mestvloer moet aanwezig zijn, ongeveer 90 c.M. boven den
gewonen vloer. Daarboven worden de zitstokken van ± 7 c.M.
breedte aangebracht. Men rekent vier a vijf hoenders op 1 M.
zitstok. De zitstokken worden onderling 35 c.M. van elkaar ge-
plaatst, terwijl de achterste 30 c.M. van den achterwand ver-

wijderd moet zijn en de voorste 20 c.M. binnen den mestvloer moet

blijven. Het geheel wordt tegen den achterwand van het hok
aangebracht.

De legnesten 30 X 30 X 35 c.M., voor valnesten 35 X 35 X 40

c.M., worden aan de zijwanden aangebracht, minstens 50 c.M.
boven den grond, terwijl men bij valnestcontróle minimum drie
legnesten per tien hoenders rekent.

Het dak kan van zeer verschillend materiaal zijn, doch m.i. is
een dak van riet met pannen het meest doelmatig, omdat dan een

hok bij den winter warm en bij den zomer koel wordt gehouden.
De frontzijde moet naar het Z.-Z. O. zijn gericht, terwijl hierin

tevens de ramen worden aangebracht. Deze ramen moeten min-
stens de helft van de frontzijde beslaan. Ze beginnen ongeveer
50 c.M. boven den grond en reiken zoo hoog mogelijk tegen het
dak aan. Bovenlicht geeft meer licht in het hok dan onderlicht.
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Verder moet onder den mestvloer en-of-aan de Westzijde een

laag raam worden aangebracht, om ook daar op den vloer vol-

doende licht te krijgen en zoodoende ieder zonnestraaltje te kun-

nen benutten.

Ventilatie moet er ook zijn en zelfs veel. Het kan op zeer ver-

schillende wijzen worden aangebracht, doch het eenvoudigst en

meestal doelmatigst zijn openslaande ramen, draairamen, schuif-

ramen of valramen. Boven in het hok moet men inde eerste plaats
kunnen ventileeren, om de warme lucht te laten ontsnappen.

Fijnmazig gaas voor de ramen is noodzakelijk, zoowel om te

voorkomen, dat de hoenders door deze openingen naar buiten

vliegen, dan wel te voorkomen dat musschen naar binnen kunnen

vliegen en van het voeder mee-eten en dit verontreinigen.
Een luikje voor den uitloop der hoenders, 25 c.M. breed en

35 c.M. hoog, is noodig, terwijl een windkeering voor dit luikje
aanbeveling verdient.

Een flinke deur, 1.80 M. hoog en 0.80 breed, is ook al een

der eischen, waaraan het hok moet voldoen, aangezien men nu

met een kruiwagen naar binnen kan gaan om den mest te ver-

wijderen. Een tweede deur van gaas verdient ten zeerste aanbe-

veling, vooral voor den zomer, want licht (dag- en zonlicht) en

lucht zijn de voornaamste bestrijdingsmiddelen bij het dooden

van besmettelijke kiemen en daardoor voorkomt men ziekten.

Een droogvoederbak, groentenbak, gritbak en een verhoogde
plaats voor een drinkbak behooren ook al tot de noodzakelijke
uitrustingen.

Indien het hok van hout is, moet de buitenzijde met carboli-

neum worden bestreken; van binnen enkel de mestvloer en zit-

stokken en de tafel voor den drinkbak. Het overige wordt ge-

witkalkt, opdat er geen sombere stemming in ’t hok aanwezig is.

Het dak wordt geteerd, indien dit uit asphalt met hout bestaat.

Over het materiaal wil ik niet spreken, aangezien dit te ver-

schillend kan zijn, doch m.i. is duimshout, geploegd en ge-

schaafd, nog het beste. In ieder geval zorge men voor doelmatig-
heid en voorkome naden en reten.

Een lans wil ik breken voor verplaatsbare hokken. Hoewel het

niet bepaald in dit bestek thuis hoort, lijkt het me juist gewenscht
van deze plaats nogmaals de noodige aandacht hierop te vestigen.

Een kleine toom hoenders, ja zelfs tot koppels van 50 stuks

kunnen op deze wijze zeer voordeelig worden gehouden; ook voor
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geschikt.
Een groot voordeel is het bestrijden van ongedierte, zooals

ritnaalden, enz.; men kan het land op deze wijze bij gedeelten
gaan bewerken. Het land wordt dan van schadelijke insecten ge-
zuiverd en tevens bemest.

Het hok kan zelfs betrekkelijk eenvoudig worden ingericht,
toch is het gewenscht, dat men rekening houdt met de algemeene
eischen, die men aan een pluimveestal moet stellen.

De voornaamste eisch is natuurlijk: het gemakkelijk te kunnen

verplaatsen. Breede wielen is het beste, doch ook het kostbaarste,
evenwel kan het evengoed met een slede.

In enkele provinciën treft men deze hokken betrekkelijk veel

aan, doch ze worden nog lang niet genoeg gebruikt en vooral

nog niet economisch genoeg. Ook hiervoor valt nog veel propa-

ganda te maken.
2. Gedeeltelijk vrij uitloopende hoenders.
De onder a genoemde kunnen worden gehuisvest evenals de

vrij uitloopende hoenders en de onder b. genoemde moeten ge-
huisvest worden, alsof het vastzittende hoenders zijn.

De onder a genoemde dieren verkeeren inde meeste geval-
len onder zeer ongunstige omstandigheden, aangezien ze meestal
den ganschen dag bij den zomer ineen donker nachthok of schuur
verkeeren, alwaar een zeer bedorven lucht heerscht door den

opgehoopten mest en de warmte.
In plaats van gemeentelijke verordeningen, dat de dieren

niet vrij op straat mogen loopen, mocht er wel een ver-

ordening bestaan, die het verbood de dieren op een dergelijke
wijze te huisvesten, ’s Avonds worden de dieren z.g. onder toe-

zicht losgelaten en kunnen ze groenvoer enz. gaan opscharrelen.
Ook dergelijke hoenders moeten als vastzittende worden gehuis-
vest, terwijl het nog beter zou zijn, dat de eigenaren een aparten
hoenderstal niet inde onmiddellijke nabijheid van hunne woon-

huizen gingen bouwen, b.v. in het weiland, om zoodoende met
voordeel hoenders te houden, hetgeen m.i. in het eerste geval zeer

bedenkelijk is. De reden van opsluiting is natuurlijk, dat de die-
ren den moestuin van de buren niet zullen vernielen. Over het
algemeen wordt er weinig groente bij deze huizen verbouwd en

verder schijnt daar nog niet bekend te zijn, dat er ook nog kip-
pengaas inde wereld bestaat. Een slechte gewoonte is, de hoen-
ders op den openbaren weg te laten loopen, daar behooren ze niet

Pr. 14

201



202

thuis. In deze streken moet nog veel propaganda worden gemaakt
voor goede hokken met afgerasterde grasrennen.

b. Gedurende de wintermaanden vrijen uitloop.
Deze methode komt vooral inde dorpen en kleine steden voor

en geeft aanleiding tot vele burentwisten.
Hoenders schijnen nog onder en boven de wet te staan, ik meen

anders, dat men toch zeker geen dieren vaneen ander op zijn
grond behoeft te dulden, echter staat inde wet ook vermeld, dat
dit afgerasterde terreinen moeten zijn. Nu is het feitelijk te mal,
dat iemand, die geen hoenders houdt, zijn tuin moet afschutten
voor zijne buren, die wel hoenders houden, het omgekeerde zou

beter zijn. Echter geloof ik, dat bij de Gemeentebesturen de aan-

dacht er op gevestigd moet worden, dat er een bepaling in het
leven wordt geroepen, dat nimmer de hoenders vrij uit mogen
loopen. Dit zal niet alleen vrede in het kippenhok, doch vooral in
de huisgezinnen medebrengen.

Dit alles doet hier echter weinig ter zake, doch wel is de vraag
gewettigd: „Is het te verkiezen, dat de hoenders bij den winter
vrijen uitloop genieten?” M.i. niet, want heeft men een aardig
tuintje, hetzij sier- of moestuin, dan kunnen de dieren gedurende
den voorherfst en het vroege voorjaar te veel schade aanrichten,
terwijl zij inden barren winter betrekkelijk heel weinig kunnen

vinden, daar dan zelfs vrij uitloopende hoenders soms dagen, ja
weken achtereen opgesloten moeten worden. Zeer zeker kunnen
de hoenders in bessentuinen enz. veel schadelijke insecten helpen
verdelgen, doch dit is te veel plaatselijk. Ook voor de eierproductie
is het niet beter, ook alweer omdat de dieren bij den winter veel
binnen moeten worden gehouden en ze tegen het voorjaar, juist
wanneer ze goed aan den leg zijn, moeten worden vastgehouden
en dit een stagnaüe inden leg zal geven.

3. Vastzittende hoenders.
Deze moeten worden gehuisvest ineen nachthok met overdekte

ren. Laat de ruimte het toe hieraan een open ren te verbinden,
waarin de dieren bij goed weer kunnen verblijven, dan is dit zoo-

veel te beter.

Doch met het stelsel nachthok met open ren moet absoluut wor-

den gebroken, bij den winter en een tijdlang regen is het een

vieze boel en dierenmishandeling, daar ze nergens een schuil-

plaats kunnen vinden.
De vloer van het nachthok dient 1 M. boven den beganen grond

te zijn, daardoor kan de ruimte onder het nachthok benut worden
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bij de ren, dus als scharrelplaats, doch ook voor broedsche kip-
pen enz. kan hier een geschikte plaats worden afgetimmerd.

De kubieke inhoud van het hok wordt m.i. meestal te klein

opgegeven. De hoenders kunnen er wel voldoende zitten, doch de

temperatuur is te onregelmatig en de beschikbare lucht te gering.
Voor een groot gedeelte kan dit dooreen goede ventilatie-inrich-

ting worden voorkomen, doch mij lijkt het beter op iederen kub. M.
inhoud slechts zes hoenders te laten overnachten. Men moet er

rekening mede houden, dat de hoogte voldoende is, zoodat boven
de zitstokken nog een ruimte van minimum 80 c.M. overblijft.
Een vloeroppervlakte van 2 bij 1 M. en een hoogte van 1.20 M. is

geschikt voor 15 hoenders. Dezelfde vloeroppervlakte biedt ook

voor 20 hoenders voldoende ruimte, doch dan moet de hoogte
1.60 M. zijn. Immers er kunnen 5 zitstokken op een onder-

lingen afstand van 35 c.M. worden aangebracht, plaats biedende

voor 5X4 kippen.
Een flinke deur, bij voorkeur over de geheele breedte van het

nachthok, moet aanwezig zijn, terwijl een flink raam, draaibaar,
zorgt voor licht en lucht. Een luchtkoker en afsluitbare toegang
(hoenderluikje) zijn zeer gewenscht.

De ren moet zoo hoog zijn, dat een normaal persoon daarin

rechtop kan loopen; dus minimum 1.70 M., beter is 1.80 M.
Van grooter belang is de breedte van de ren, deze moet zoo

breed mogelijk zijn, niet smaller dan 1.80 M., doch bij voorkeur
2 M., is ze te breed, dan zal de zon belemmerd worden ook het
achterste gedeelte te beschijnen.

Het dak moet van dien aard zijn, dat lekkage is uitgesloten
en de achterwand zuiver dicht, zoodat er geen tocht kan ontstaan.
Het geheel kan tegen een bestaanden muur of schutting worden

aangebouwd.
Aan de voorzijde moet een beschutting van ± 50 c.M. worden

aangebracht, terwijl het overige door fijnmazig gaas wordt afge-
sloten. Dit gedeelte zou ik bij den winter bij voorkeur voor het

grootste gedeelte met glas (éénruiters) afsluiten.

Een flinke deur geeft toegang tot de ren, waar geen zitstok
moet worden aangebracht, doch wel de legnesten, drink-, grit-,
groenten- en droogvoederbak. Overigens gelden alle wenken die
ik gaf bij losloopende hoenders, ook voor hier.

De huisvesting der kuikens laat ik achterwege, aparte kuiken-

hokken en doelmatige kunstmoeders moeten daarvoor worden

aangeschaft. Doch op één ding wil ik wel wijzen, n.l. laat nimmer
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de kuikens en hoenders op hetzelfde terrein loopen. Ze moeten

ieder op afzonderlijke, kuikens op gerasterde terreinen, verblijven.

Op welke wijze kan men het bovenstaande bevorderen, n.l.

doelmatige huisvesting, want daar heb ik mij hoofdzakelijk toe

bepaald:
ten Iste door woord en geschrift ;

ten 2de door voorlichting ter plaatse;
ten 3de door middel van organisatie’s en verenigingen;
ten 4de door plaatselijke verordeningen en bouwverenigingen;
ten sde door hoenderstalveróefer/ng-wedstrijden.
Het is ontegenzeggelijk waar, dat de Rijksvoorlichtingsdienst

voor pluimveeteelt, veel in het belang vaneen goede huisvesting

heeft gedaan en heeft bereikt. Als paddestoelen rijzen, de goede
pluimveehokken op het platte land uit den grond. Dit heeft men

kunnen bereiken, omdat men den landbouwer heeft kunnen over-

tuigen van de belangrijke financieele voordeelen inden vorm van

de dure wintereieren, die men dooreen goede huisvesting kan

rapen. Bovendien hebben de verenigingen van bedrijfspluim-
veehouders en de coöperatie’s veel gedaan tot bevordering van

een goede huisvesting en is men hier dus op den goeden weg.

Inde steden is men nog niet zoo ver gevorderd, al bespeurt men

daar op vele plaatsen reeds een groote vooruitgang.
De punten onder 1,2 en 3 behoeven geen nadere toelichting,

daar lezingen, vakbladen, cursussen door landbouwonderwijzers,
die de bevoegdheid hebben pluimveelessen te geven, alles samen-

werkende, hun nuttig effect zullen afwerpen.
Het onder punt 4 genoemde behoeft wel eenige toelichtingen

heeft vooral betrekking op de steden en dorpen. M.i. moet er

een wettelijke verordening komen op de hoenderverblijven inde

steden, evenals een bouwverordening op de woonhuizen enz.,

aangezien dit ten nauwste verband houdt met de hygiëne en

volksgezondheid. De akelige, stinkende hokjes en rennen zijn

broeinesten, voor besmettelijke ziekten. Verder geven de zeer

uiteenloopende bouwvallige pluimveehokken een zeer onaestheti-

schen aanblik aan de meeste steden, indien men deze per trein

binnenkomt.

Dat dit anders kan is mij bekend en heeft ook reeds op sommige
plaatsen toepassing gevonden. Zoowel de gemeentelijke bouw-

verordeningen, als de bouwverenigingen kunnen in dezen nuttig
werk verrichten; er dient in dien geest meer propaganda te wor-

den gemaakt. Het systeem hoenderhok moet bij alle huizen gelijk
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zijn en daarvoor dienen de bouwvereenigingen en verhuurders

van woningen, den huurders hoenderstallen ter beschikking te stel-

len, hetzij in huur of in eigendom tegen matigen prijs en aan de

eischen beantwoordende, zooals boven is vermeld. Dit geschiedt
reeds en meermalen heb ik in dien geest een advies gegeven. Ook

een keuringscommissie, die de hoenderstallen inspecteerde of ze

aan bepaalde eischen voldoen, zou hier veel goeds kunnen ver-

richten, doch de eerste methode is ingrijpender en meer doel-

treffend. Vooral voor nieuwe complexen huizen zou deze maat-

regel in toepassing moeten worden genomen.
Punt 5. Stalverbetering-wedstrijd.
Het moet niet zijn een stalwedstrijd, waarbij degene, die het

meeste geld aan zijn hok heeft besteed en toevallig een doelmatig

ingericht hok heeft, den prijs behaalt, doch degene, die de

meeste punten aan zijn hok verbetert, verdient den prijs. Daar-

voor moet een commissie twee maal bij de deelnemers langs,
Voor den eersten keer, dat de hoenderstallen worden bezichtigd en

volgens het puntenstelsel worden beoordeeld, kan zoo noodig
vooraf kennis worden gegeven en, wordt den eigenaar medegedeeld
op welke wijze hij zijn hoenderstal kan verbeteren en wordt hij dus

tevens gewezen op de fouten. Voor de tweede maal, ongeveer een

half jaar nadien en bij voorkeur zoo, dat men controle uitoefent

éénmaal bij den winter en éénmaal inden zomer, komt men on-

verwachts punten. Dan ziet men den waren toestand waarin het

hok verkeert en kan men nagaan of de eigenaar de wenken en

raadgevingen ter harte heeft genomen. Over het algemeen werkt

deze methode zeer goed en heb ik daarmede veel succes gehad.
In samenwerking met de Oostelijke Pluimvee-Coöperatie te

Enschede, was ik de eerste, welke een dergelijken stalwedstrijd
organiseerde en daarvoor een puntenschaal heb bedacht, welke

inde praktijk heeft bewezen te voldoen en steeds weer wordt ge-

bruikt. Steeds meer en meer vinden deze stalverbetering-wed-
strijden in Overijsel ingang en verdient het aanbeveling voor de

andere streken deze methode over te nemen. Dikwijls ziet men dan

dat landbouwers een goed hok hebben gebouwd, doch dat de in-

richting, zooals zitstokken, legnesten, ramen, lucht en ventilatie

zeer onvoldoende zijn, terwijl ze met hetzelfde geld, dat ze

er voor hebben besteed, een naar de eischen des tijds ingerichten
hoenderstal hadden kunnen bouwen.

Hopende, dat deze algemeenheden er toe mogen bijdragen, dat
de daarvoor aangewezen lichamen meer notitie nemen van de

huisvesting der hoenders, eindig ik dit preadvies.
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Wederzijdsche belangen op het gebied der

pluimveeteelt voor Nederland en Ned.-Indië.

Dr. H. ’t HOEN.

Om na te gaan, welke wederzijdsche belangen op het gebied
van de pluimveeteelt bestaan voor bovengenoemde landen, is
het vooraf noodig te weten, hoe het in het algemeen met den toe-

stand van den pluimveestapel in Indië gesteld is, op welke wijze
deze dieren daar worden gehouden. Ongetwijfeld is Java, alhoe-
wel het kleinste der vier groote eilanden, in dit opzicht verreweg
het voornaamste met zijn dichte bevolking. Bovendien staat het

landbouwbedrijf er, uitgezonderd op het eiland Bali, het hoogst.
Het aantal inwoners bedraagt pl.m. 35.000.000, waarvan

slechts ongeveer 135.000 Europeanen en bijna 420.000 Chineezen,
Arabieren en andere vreemde Oosterlingen.

Van de landbouwgewassen, die door de bevolking geteeld
worden, staat bovenaan de rijst als hoofdvoedsel, daarna mais,
cassave, verschillende peulgewassen en tabak, terwijl tot de

groote cultures van de Europeesche en Aziatische markten be-
hooren suiker, thee, koffie, rubber en agave (vezel). De laatste
worden hoofdzakelijk door Europeanen, voor een klein gedeelte
door Chineezen en Japanneezen gedreven.

Nu worden door iederen Inlander, om zoo te zeggen, hoenders

gehouden, doch over het algemeen wordt er weinig of geen zorg
aan deze dieren besteed, zoodat ook de productie beneden het

middelmatige blijft en de opbrengst meer beschouwd wordt als
een meevallertje, dat echter niet de moeite loont om er zich druk
over te maken.

Wel mag het verwondering wekken, dat ineen land, waar da-

gelijks groote hoeveelheden kippenvleesch en eieren als voedsel
voor den mensch wordt gebruikt bij de rijsttafel, bij de bevolking
niet meer belangstelling valt waar te nemen voor dit bedrijf.
Grootendeels zal dit wel moeten toegeschreven worden aan on-
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kunde op dit gebied bij de bevolking, anderdeels moet dit op

rekening gesteld worden van de zorgeloosheid tengevolge van de

gunstige klimaatsinvloeden, waardoor inde tropen een over-

vloedige en weelderige plantengroei bestaat en de dagelijks vrij
rondloopende hoenders hoofdzakelijk hun eigen voedsel zoeken.
Als bijvoer worden uitsluitend verstrekt afvalproducten van het
inlandsche landbouwbedrijf, zooals rijst en maiszemelen. Waar
inde gematigde luchtstreken de wintermaanden zooveel zorg
baren voor de pluimveefokkers, daar beschikken de hoenders in
de tropen als regel het geheele jaar door over volop groenvoer
en de noodige hoeveelheid dierlijk voedsel inden vorm van wor-

men en allerlei insecten. Den ganschen dag zich als het ware vrij
bewegende over de erven en aangrenzende afgeoogste en tijdelijk
braakliggende gronden, genieten de dieren volop van de buiten-
lucht en valt hieruit gemakkelijk te verklaren het grootere weer-

standsvermogen van de inlandsche kippen tegenover allerlei

ziekten, vergeleken met de geïmporteerde rassen.

Een gedeelte van de eenvoudige desawoning is bestemd als

nachtelijke verblijfplaats voor de hoenders; in sommige streken
zooals inde Preanger en op Sumatra worden de kippen en ook

de grootere huisdieren, zooals paarden, runderen, buffels en var-

kens onder de huizen, die op palen gebouwd zijn, in afgesloten
hokken ondergebracht. Aan de zijkanten der inlandsche woning,
ter hoogte van pl.m. 1/2 meter, worden gewoonlijk eenige nesten

aangebracht, waar de dieren hunne eieren in kunnen leggen, die

geregeld op de wekelijksche markten verkocht, of wel uitgebroed
worden, al naarmate de eigenaar geld noodig heeft of niet. Van
eenigen invloed op de teeltkeus door den mensch valt als regel
weinig of niets te bespeuren. Integendeel worden vaak de beste
hanen gekapoend om toch maar mooie, groote kapoenen te kun-

nen opfokken, want voor deze worden flinke prijzen besteed.
Jarenlang hebben zoodoende verschillende factoren samenge-
werkt om de kwaliteit van den pluimveestapel achteruit te

brengen.
Dank zij de gunstige natuurlijke voorwaarden, waaronder de

pluimveestapel in Nederlandsch-Indië verkeert, kan aan de vraag
naar eieren en slachthoenders jarenlang gemakkelijk voldaan
worden. Ongeveer vijf en twintig jaar geleden kon men voor 20
a 25 cent een flinke jonge slachtkip koopen, terwijl voor legkip-
pen 40 aSO cents besteed werd en een ei 2 a 2/2 cent kostte.
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Deze prijzen zijn echter na verloop van jaren belangrijk geste-
gen en bedragen thans respectievelijk pl.m. f 0.75, f 1,25 en 6 a7
cent. Gedurende de laatste oorlogsjaren werd een groot aantal
kippen van Java en Sumatra uitgevoerd naar de Straits. Ik her-
inner mij, dat er in het jaar 1918.te Semarang alléén ruim 100.000
stuks werden verscheept. Hieraan moet dan ook gedeeltelijk ae

geleidelijke prijsstijging worden toegeschreven.
Ter aanmoediging van de pluimveeteelt bij de bevolking wer-

den door mij in 1916 voor de landbouw- en veetentoonstelling
te Salatiga, in overleg met de eigenaars, een 60-tal toornen kip-
pen uitgezocht, bestaande uit 5 hennen en een haan. Ik her-
inner mij nog levendig, dat het een heele toer was dit aantal in
een uitgestrekte afdeeling, zoo groot als ongeveer de halve pro-
vincie Utrecht, bij elkaar te krijgen, terwijl toch voorloopig alleen
als voorwaarden werden gesteld uniformiteit in kleur en vorm

van den kam; daarbij werd echter meer gelet op een behoorlijken
lichaamsbouw. In één en dezelfde desa (dorp) mocht het mij

echter niet gelukken drie of meer aan genoemde eischen beant-
woordende dieren, toebehoorende aan één persoon, bij elkander
te krijgen, zoodat ten slotte geen enkele toom het uitsluitend be-
zit was van één eigenaar. Wel een bewijs, dat uniformiteit inde
fokproducten nog ver te zoeken was en dat er in dit opzicht op
het eiland Java met zijn hoenderstapel van wellicht 40.000.000
stuks, nog alles gedaan moet worden om de teelt inde gewensch-
te banen te leiden.

Destijds is hierop door mij in rapporten aan de Regeering met
nadruk gewezen en valt het dan ook zeer te betreuren, dat tot
heden aan de bevolking niet meer voorlichting wordt gegeven
door ter zake bevoegde personen.

Inde jaren 1903—1907 bestond er onder de Europeanen groote
belangstelling om Europeesche rashoenders te importeeren en

voort te fokken. Behalve Leghorn en Minorca, werden Plymouth-
Kock, Wyandotte, Orpington en Langshan gefokt. De Cochin-
China’s en Brahma’s met de beveerde pooten en bruine eieren,
waren al jaren in zwang in Indië. De Pluimgraaf werd uitge-
geven, een vakblad, dat tweemaal per maand verscheen en waar-

in behalve dat de belangen van de pluimveefokkers werden bespro-
ken, ook een rubriek was geopend voor het stellen en beantwoor-
den van vragen, voornamelijk raadgevingen betreffende, bij het
voorkomen van ziekten.
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Het bleek namelijk al spoedig, dat niet alle streken in Indië

gunstige voorwaarden aanboden voor het fokken van genoemde
buitenlandsche raskippen. Vooral de jonge kuikens hadden veel

te lijden van allerlei ziekten, veroorzaakt door ingewandsparasie-
ten, tengevolge waarvan talrijke slachtoffers werden gemaakt.
De grootste verliezen werden evenwel geleden bij het nu en dan

optreden van cholera, diphtheritis en pokken. De ervaring nu

leerde, dat de fokkerij het best slaagde in streken met een warm,
doch droog klimaat en een kalkachtige bodemgesteldheid. Der-

gelijke terreinen zijn er inden Indischen Archipel nog in over-

vloed te vinden, zoodat ook de mogelijkheid voor een succesvolle,
mits rationeel gedreven hoenderteelt, ook met geïmporteerde ras-

sen, geenszins is uitgesloten.
Intusschen werd na eenige jaren bestaan te hebben, de Pluim-

graaf niet meer uitgegeven, bij het meerendeel verliep de liefheb-

berij voor het fokken met geïmporteerde rashoenders, slechts en-

kele fokkers wisten zich staande te houden. Men keerde maar

liever weer terug tot de van ouds bekende Brahma’s en de krui-

singsproducten hiervan met inlandsche hoenders.
Een groote fout bij velen was ongetwijfeld, dat de hygiënische

inrichting van de hokken vaak veel te wenschen overliet. En het
laat zich hooren, dat deze nalatigheid ineen tropisch klimaat,
waar allerlei parasieten en lagere micro-organismen zoo ge-

makkelijk tot ontwikkeling komen en snel vermenigvuldigen, nog
veel zwaarder gestraft wordt dan inde gematigde luchtstreken.
Ook bij het opfokken van de jonge kuikens inde kunstmoeder

werden dikwijls tegenslagen ondervonden bij gemis van de juiste
voorlichting. Wanneer de hokken doelmatig worden ingericht en

een praktisch gebruik gemaakt wordt van den bijzonder gunsti-
gen invloed en het sterk desinfecteerend vermogen van het tro-

pische zonlicht, kunnen niet alleen veel ziekten voorkomen wor-

den, doch bestaat er geen enkele reden, dat het pluimveebedrijf
in Indië niet behoorlijk rendabel gemaakt zou kunnen worden.

Dat bij goede verzorging van het inlandsche hoen de eierpro-
ductie nog niet zoo slecht is, moge blijken uit het resultaat o.a.
door den heer N. J. Keizer, landbouwleeraar te Koeta Radja, in
1923 verkregen.

Door Z.Ed. werden een tweetal toornen van 12 stuks + een

reservehen, op het oog en voornamelijk op de kleur geselecteerd,
gecontroleerd op de eierproductie. Een enkele hen stierf, zoodat
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cijfers konden geproduceerd worden van twee toornen, n.l. een

witte en een patrijskleurige, elk van 10 hennen.
De valnestcontröle liep van 1 Juni 1922 tot 1 Juni 1923. Elk ei

werd op de leglijst ingeboekt, terwijl ook het gewicht van ieder
ei werd opgeteekend. De toornen waren ondergebracht ineen
ruim modern hok, groot 4X6 meter en 2 meter hoog. Elke toom
beschikte over de helft van deze ruimte en had als ren een op-
pervlakte grond van 900 vierk. M., beplant met een 60-tal pisang-
planten, waaronder gras van niet al te beste kwaliteit, daar het
terrein niet vruchtbaar was. De proef werd genomen te Koeta-
Radja, dus ineen streek met een afwisselend zeer droog, dan weer

zeer vochtig klimaat. Er werden zoo goed als geen eieren buiten
de valnesten gelegd.

In verband met de beschikbare middelen, moest nog al eens

afwisselend gevoerd worden, n.l. met padi, mais, zonnebloem-
pitten en sargchumzaad, zooveel mogelijk gemengd als korrel-
voer toegediend; visch en vleeschafval werd van tijd tot tijd, een

paar maal per week, gevoederd, terwijl als ochtendvoer de dieren
het heele jaar door wat „boeboer” (een soort pap) kregen, die
voor een melkveestapel werd gekookt en bestond uiteen mengsel
van cassavemeel-meel, rijst, zemelen en phosphorzure kalk. De
hennen van den witgekleurden toom A legden ineen jaar respec-
tievelijk: 139, 151, 118, 127, 68, 131, 115, 115, 105 en 80 eieren,
totaal 1149 eieren, tezamen wegende 44,347, K.G., of gemiddeld
38.5 gram.

De hennen van den patrijskleurigen toom B legden ineen jaar
respectievelijk: 127, 112, 118, 112, 119, 87, 159, 166, 141 en 157

eieren, totaal 1298 eieren, tezamen wegende 53,729 K.G. of ge-
middeld 41,5 gram.

Uit het bovenstaande blijkt wel duidelijk, dat het productie-
vermogen van het gewone inlandsche hoen erg meevalt, wat het
aantal eieren betreft, indien aan de dieren de noodige zorg wordt
besteed.

Van de 20 hennen bracht een zestal het tot 140 eieren en hoo-
ger, slechts 3 van de 20 stuks bleven onder de 100 eieren. Het ge-
middelde aantal eieren per jaar bedroeg 122.

Vervolgens werden foktoomen A en B samengesteld met de
hennen, die meer dan 120 stuks eieren hadden gelegd, met het
gevolg, dat de gemiddelde productie opgevoerd kon worden tot
132 eieren per hen.
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Ofschoon in het gemiddeld aantal eieren per hen door systema-
tische selectie voldoende verbetering schijnt aangebracht te kun-
nen worden, is de heer Keizer van oordeel, dat de opvoering van

het gewicht tot een behoorlijke hoogte boven een gemiddelde van

50 gram weinig kans van slagen zal hebben. Volgens Z.Ed. moet
het fokdoel zijn een gemiddelde opbrengst van 150 eieren per
jaar, boven de 50 gram wegende. Om dit te kunnen bereiken,
wordt import van goed doorgefokte rassen vanuit Europa noodie
geacht.

Alvorens echter hiertoe over te gaan op eenigszins uitgebreide
schaal lijkt het mij aangewezen vooraf in verschillende streken
van Java, zooals de afdeelingen Temanggoeng en Wonosobo der
residentie Kedoe en de afdeeling Salatiga der residentie Seme-
rang, waar van ouds een goed soort van hoenders werd aange-
troffen, eveneens middels valnestcontröle en onder goede ver-

zorging, vast te stellen, welke gemiddelde jaarproductie en welk
gemiddeld gewicht per ei daar bereikt kunnen worden. In dit op-
zicht tast men tot heden nog vrijwel in duister en berusten alle
gegevens uitsluitend op vermoedens.

Een voornaam onderdeel van den pluimveestapel in Indië
wordt gevormd door de eenden en het zijn in het bijzonder de
loopeenden, die tot inde gematigde luchtstreken een zekere ver-

maardheid hebben gekregen.
Zooals bekend, wordt de rijst (padi) hoofdzakelijk verbouwd

op sawah s, d. z. onder water gezette gronden, waarvoor gebruik
gemaakt wordt van irrigatiewater. Slechts een klein gedeelte van
een bepaalde soort rijst wordt geteeld op droge gronden, zooals
hier te lande het koren. Wanneer de rijst rijp is, wordt ze ge-
oogst en nu geschiedt dit niet zooals bij ons met behulp vaneen

sikkel, doch wordt, halm voor halm, met een klein mesje (ani-ani)
gesneden, hetgeen een reusachtig werk is en verricht wordt door
honderden vrouwen. Het rijststroo blijft meestal op de sawah
staan, waarvan men het water intusschen eenigen tijd vóór den

oogst voor een groot gedeelte heeft laten wegvloeien. Na het oog-
sten blijven er steeds een aantal aren en rijstkorrels achter op
het veld en hiervan maken de bewoners der bergdesa’s gebruik om
hun loopeenden gratis te voeren.

Gewoonlijk begint de rijstoogst inde hoogere streken en ge-
leidelijk volgen de rijstvelden inde vlakte. Tegen dien tijd ziet
men in Midden-Java, de Preanger en meer andere gewesten,
groote koppels loopeenden langs de binnenwegen. Het aantal be-
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draagt soms van 100—300 stuks, als regel gedreven door één per-
soon, die er handig mee weet om te springen. Nu eens behoort
die koppel aan één eigenaar, doch het komt meermalen voor, dat
meerdere personen er een aandeel in hebben. Op de 100 vrouwe-

lijke eenden worden gewoonlijk 1 of 2 woerden medegenomen.
Van het eene afgeoogste rijstveld worden deze dieren naar het
andere gedreven, zich daar te goed doende aan de achtergebleven
rijst, kleine vischjes en andere kleine waterdieren, zooals slakken

etc., etc.

’s Avonds wordt door den drijver op een droog terrein een op-
vouwbaar bamboe hekwerkje op den grond uitgezet, waarbinnen
de eenden overnachten met hun bewaker er naast op een gevloch-
ten matje van de zalige rust genietende, ’s Morgens na zonsop-
gang worden de dieren weer losgelaten op de naastbijzijnde sa-

wah en zoo wordt de dagelijksche tocht voortgezet. Dein het
nachtverblijf geraapte eieren worden geregeld verkocht, de op-
brengst hiervan levert een voldoende bestaan op. Qeruimen tijd
blijven de drijvers met hun koppels eenden van huis en worden
vaak groote afstanden van 60—80 K.M. gaans afgelegd. De

terugtocht wordt nu en dan per spoor of tram gemaakt en ziet
men dan heele wagons vol eenden vervoeren.

Uit den aard der zaak bestaat onderweg geen gelegenheid voor

de eenden om te broeden, uitsluitend worden dus eieren gelegd.
De broedschheid gaat er bij deze dieren uit en vandaar dan ook,
dat de eigenaar of drijver thuiskomende in zijn desa, de eieren der
loopeenden laat uitbroeden ,hetzij onder kippen, hetzij onder Ma-
nilla-eenden. De laatstgenoemde zijn hiervoor bijzonder ge-
schikt, broeden dikwijls meerdere malen achtereen met korte tus-

schenpoozen.
Al zijn er, zoover mij bekend, in Indië tot heden nog geen cijfers

vastgesteld middels valnestcontröle omtrent de gemiddelde eier-

productie der loopeenden mag toch wel aangenomen worden, dat
jaarlijks een aantal van 100—150 stuks wordt gelegd.

Ook op dit terrein valt in Indië nog veel te verbeteren en er

bestaat temeer aanleiding voor, omdat door de bevolking zelve
zooveel eendeneieren geconsumeerd worden, niet in verschen toe-

stand, doch gezouten.
Maar vóór alles is inde eerste plaats noodig, dat aan de be-

volking, wie op dit gebied nog zooveel bijgebracht moet worden,
de noodige voorlichting gegeven wordt.

Aan leering en leiding zullen, evenals dit ook in ons land het
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geval is, nog veel meer behoefte bestaan in dit uitgestrekte
eilandenrijk.

Op welke wijze zal dit bereikt kunnen worden?
Inde eerste plaats door het beschikbaar stellen van eenige

goed onderlegde pluimveeconsulenten, die tact bezitten om met
eenvoudige desamenschen om te gaan en hen weten te winnen
voor de toepassing van practisch uitvoerbare maatregelen, waar-

bij vooral rekening dient gehouden te worden met de mentaliteit
en draagkracht der bevolking.

In één of meer hiervoor in aanmerking komende gewesten zou
een fokstation behooren opgericht te worden, waar de fokrichting
is, het beste inlandsche fokmateriaal zoo productief mo'gelijk te
maken. Derhalve trachten in reinteelt het ras in zichzelf te ver-
beteren.

Van hieruit worden dan hanen geleverd aan de omliggende de-
sa s, terwijl ook aan de desa-landbouwscholen uitgezóchte too-
rnen hoenders (z.g. schooltoomen) inden vorm vaneen voor-
schot met billijke rente in payementen terug te betalen, zouden
verstrekt kunnen worden, met de bedoeling den leerlingen te de-
monstreeren hoe deze dieren gevoed en verpleegd moeten worden
en welke resultaten zijn te bereiken met valnestcontröle.

Het systeem van schooltoomen lijkt mij in Indië inde praktijk
wel te zullen voldoen.

De Europeesche fokkers en pluimveehouders, die al meer en
meer overgaan tot het fokken met geïmporteerde rashoenders,
zouden eveneens veel voordeel ondervinden van de voorlichting
der ter zake deskundige personen, die hun kennis in het moeder-
land opgedaan, in Indië zeer productief kunnen maken.

Hiervan zal het gevolg zijn, dat steeds meer uitvoer van goed
fokmateriaal van hier zal kunnen plaats vinden, hetgeen de bona-
fide fokkers in ons land zeer ten goede zal komen.

Nederlandsch-Indië staat aan het begin vaneen groote ont-

wikkeling, de evolutie verloopt daar veel sneller op allerlei gebied
dan in Europa, omreden, wat hier gebleken is goed te voldoen op
technisch, landbouwkundig en veeteeltkundig terrein, daar on-

rniddellijk op uitgebreide schaal inde praktijk met voordeel kan
worden toegepast, mits de leiding voorloopig in handen blijft van
ter zake bevoegde personen.

Voor beide landen ligt mijns inziens een groot voordeel in ra-
tioneele ontwikkeling van het pluimveeteeltbedrijf hier te lande.

Aan de groote vraag naar best fokmateriaal zal inde toekomst



zoodoende van hieruit kunnen worden voldaan, terwijl in Indië
dit bedrijf geleidelijk in juiste banen zal geleid worden, vooral

indien blijkt, dat met de praktische voorlichting het gewenschte
succes wordt bereikt, hetgeen echter verwacht mag worden.

Nu ook te Buitenzorg aan het Veeartsenijkundig Laboratorium

aan de bestrijding van verschillende pluimveeziekten ernstige
aandacht wordt geschonken, zal dit een waarborg temeer zijn,
dat groote verliezen tengevolge van epidemieën, zooals voor-

heen, niet meer zullen voorkomen.

Utrecht, 26 November 1924.
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Resultaten van Legwedstrijden.
S. BLEEKER, Nijmegen.

1919 was het jaar, dat de eerste legwedstrijd in Nederland is

geopend en wel op het fokstation der V. P. N. te Amersfoort.
Voor dien tijd waren er 2 pogingen gedaan om een legwedstrijd
te beginnen, n.l. in 1908 op het landgoed „De Rinkelaar” te Dij-
kerhoek, gem. Holten (duur van 1 Dec. 1908 tot 15 Juli 1909); de
commissie bestond uit de heeren B. W. Baron van Welderen
Rengers, J. J. Hellendoorn en R. W. Wijnmalen en in 1914 door
de groep Arnhem, Onder-Afdeelingen der V. P. N. Commissie:
Staverman, Bleeker en Martin.

De Iste poging te Deventer ging niet door wegens gebrek aan

voldoende inschrijvingen, de 2de door het plotseling uitbreken
van den wereldoorlog. Na dien oorlog begon men weer met
nieuwen moed, ofschoon het productievermogen van nut-pluimvee
belangrijk was achteruitgegaan, vergeleken bij voor den oorlog.
Alle 7 toornen van dezen 1919—1920-legwedstrijd waren in een-
zelfde hok gehuisvest, bij den 2den kwam hierin verbetering en
heeft men iederen toom ineen eigen hok geplaatst. De 3de, 4de
en sde legwedstrijd gaf steeds meer inschrijvingen en beter
pluimvee. De wedstrijden van Amersfoort werden naar Beekber-
gen overgebracht en ook op tal van andere plaatsen werden
nieuwe legwedstrijden ingericht, zoodat we in 1924 zeven wed-
strijden bezitten, n.l. 3 nationale te Beekbergen, Barneveld en

Nijmegen en 4 gewestelijke, waar alleen inzendingen komen uit
één provincie, te Laren, Usselo, West-Graftdijk en Horst. Dit
jaar is op 27 Juni een bijeenkomst gehouden van alle legwed-
strijdbesturen en opgericht „De raad van toezicht en arbitrage
voor in Nederland loopende legwedstrijden.” Deze raad wordt
benoemd door het bestuur van de Ned. Federatie van Vereeni-
gingen van Bedrijfspluimveehouders (N. P. F.) en gevormd door
2 vertegenwoordigers van eiken door haar erkenden legwedstrijd.Het werkprogram van den raad zal omvatten het optreden als
scheidsgerecht in hoogste instantie, het verleenen van prijzen, het
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registreeren van prijswinnaars, het verwerken van de rapporten
en het bevorderen van de uniformiteit der legwedstrijden. Om-

reden mij gebleken is, dat vele fokkers en personen, die belang
stellen inde pluimveeteelt, nog niet geheel op de hoogte zijn van

de Ned. Legwedstrijden, heb ik dit stukje geschiedenis gegeven

en kom thans tot de resultaten.

Gebrek aan kennis ineen bepaald vak leidt tot meer zelfver-

trouwen dan grondige kennis vaneen vak; met de pluimveeteelt
is dit hetzelfde. Het is dan ook de taak vaneen legwedstrijdbe-
stuur kennis omtrent pluimvee bij te brengen en dat soort zelf-

vertrouwen te dooden, wat oorzaak is van zooveel teleurstelling
en geldverspilling.

Als eerste resultaat van den legwedstrijd kan worden geboekt,
dat hij de belangstelling inde nut-pluimveeteelt heeft opgewekt.
De tijd is nog niet zoo ver weg, dat ernstige fokkers lachten om

een 200-eierenhen en deze beschouwden als de grootste Ameri-

kaansche humbug, ooit vertoond, en nu hebben we in Nederland
de 300-eierenhen en in New-Zealand op de Utility Poultry Club’s

egg-laying competition de 363-eiereneend. Zonder de oprichting
van legwedstrijden waren die er nimmer gekomen. Als verheu-

gend feit kan verder worden geconstateerd, dat het aantal be-
zoekers van legwedstrijden steeds toeneemt. (Te Nijmegen is de
lste legwedstrijd bezocht door 252 betalende bezoekers (30 cent

entree) en de 2de door 427 betalende bezoekers; in 1925 komt

iedere maand een andere pluimveevereeniging naar Nijmegen)
en deze bezoekers kunnen veel op een legwedstrijd leeren: dat zij
meer zorg aan hun dieren moeten besteden, beter op tijd moeten
broeden om wintereieren te rapen, hun kuikens goed in conditie
moeten houden enz. Ook zijn er bij, die een volgend jaar wel
willen inzenden; ik ben er dan ook van overtuigd, dat er veel
meer goede nutstammen in Nederland zijn, dan er op de legwed-
strijden worden ingeschreven.

De meeste legwedstrijden, o.a. Beekbergen, Laren, Barneveld
en Horst betrokken hun voeder van handelaren; te Nijmegen heeft
men zelf een voedermengsel samengesteld, waarbij men van de
volgende stelling is uitgegaan: Stoffen, die den eierdooier, zoowel
als de stoffen, die het wit en de schaal vormen, moeten in gelijke
hoeveelheid in het voeder aanwezig zijn, wil een ei geproduceerd
worden. Wanneer een dezer stoffen ineen mindere hoeveelheid
aanwezig is, kan geen ei gevormd worden, bijv. ineen bepaald
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voeder is stof aanwezig voor de vorming van 100 eiwitten en 50

dooiers en 100 schalen, dan zullen slechts 50 eieren door de hen

gelegd worden.

Van de volgende tabel is bij den Nijmeegschen legwedstrijd
gebruik gemaakt bij de samenstelling van het voedermengsel. De
tabel stelt voor het aantal dooiers en witten, geproduceerd door
een gemiddelde hen, van 100 Am. ponden voederstof.

Dooiers Witten

Mais 255 134

Haver 195 155

Zemelen 205 212
Havermout 195 155
Klavermeel 133 205

Vischmeel 87 806
Maismeel 255 134

Te Nijmegen is nimmer iets anders dan deze eenvoudige voe-

derstoffen gegeven en toch zijn van 1 November tot 1 April over

140 hennen gem. 58 eieren per dag geraapt en bij den 2den Nij-
meegschen over 96 hennen 40 eieren per dag, pl.m. 40 % productie
inden wintertijd.

De ingezonden dieren zijn op alle wedstrijden hetzelfde ge-
huisvest naar het colony-systeem, behalve te Nijmegen, waar

men het intensieve systeem toegepast heeft. Dit wedstrijdhok is
lang 89.50 M. en breed 2.75 M., verdeeld in 35 afdeelingen, van

2/2 M. bij 1.50 M.; de hoogte bedraagt 2.40 M. achter en 1.50 M.
voor. Langs alle hokken loopt een overdekte gang, breed 1 M.,
hoog 2,40 M. Alle dieren worden vanuit deze gang verzorgd
(voeding, drinkwatervoorziening, valnestcontróle, bijhouden der
eierlijsten, reiniging der nachthokken). Nimmer behoeft de ver-

zorger inde eigenlijke hokken te komen. Mocht eender toornen

ziekteverschijnselen vertoonen, dan levert dit absoluut geen ge-
vaar op voor de andere toornen, daar de verzorger niet inde ge-
legenheid komt de smetstof over te brengen, daar alle werkzaam-
heden buiten de hokken plaats hebben. Het hok is met riet en

pannen gedekt, de temperatuur is ’s zomers 15 gr. koeler dan de
buitenlucht, ’s winters 10 gr. warmer.

Hoe spoedig de Ned. legwedstrijden in deze 5 jaren zijn vooruit-
gegaan, blijkt uit den volgenden staat. Iste van het aantal toornen
totaal 188 en 2de van het aantal hennen naar de rassen ingedeeld.
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Totaal aantal toornen van alle Ned. Legwedstrijden in 1924

Naam Legwedstrijd Aantal toornen

i Beekbergen 45
Nationaal , Nijmegen 16

( Barneveld 14

« Laren 1 Q

Gewestelijk
WesbGraftdijk*) 46

1 Horst 22

Totaal 186

Totaal aantal rashennen ingezonden op alle 1923-’24
Nederl. Legwedstrijden.

Ras Aantal hennen
Wit Leghorn, Enkelkam 402
Barnevelders 120
Wit Wyandottes 90
Rhode Island Reds 78

Patrijs Leghorns 64

Noord-Holl. Blauwe 24
Noord-Holl. Gele 12
Ancona’s 12
Welsummers 12
Columbia Wyandottes 12
Hermine Sussex 6

Noord-Holl. Zwarte 6

Zwarte Leghorns 6
Wit Leghorn, Rozekam 6
Minorca’s 6
Twentsche Grijzen 6

Columbia Plym.-Rocks 6
Buff Leghorns 6

Australorps 6
Wit Orpington 6

*) Te Wesf-Graftdijk wordt ook een zeer succesvolle eenden-legwedsfrijd gehouden ; zeer tof mijn
spijt beschik ik niet over de gegevens om deze hierin op te nemen. De 46 toornen West-Graftdijk
zijn alleen Hoenders.
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Nederland is een eierexporteerend land. Al het mogelijke dient

verricht te worden om dezen export niet alleen te behouden, maar

ook uitte breiden. Daar de eierprijs een wereldmarktprijs is,
moeten wij ook weten, wat ons fokmateriaal op de wereldmarkt
waard is en hoeveel wij bij andere landen eventueel ten achter
staan. Ik heb daarom een staat gemaakt van de Nederlandsche
en Australische legwedstrijdresultaten, maar deze Australische
van 20 jaar geleden genomen.

NEDERLAND. AUSTRALIË.

Wedstrijd- R
w,! Wedstrijd- R loom.

<££ i«r.
RaS - «£

1919- W. Leghorn 198 1902-03 W. Leghorn 173

1 920- i
„

225 1903-04 Zilv.Wyandotte 218

1921-
„

215 1904-05 W. Leghorn 235

1922-
.. „

250 1905-06 Wit Wyandotte 204

2de Usselo
~ ~

187 1906-07 Langshans 246

2de Barn. Barnevelder 197 1907-08 W. Leghorn 245
lste Laren W. Leghorn 207 1908-09

~ ~
229

lste Nijm 200 1909-10
~ „

232

l rfe Mid-Ned
„

172 1910-11
„ ~

220
Laren 1924

~ „
235 1911-12

~
231

De Australische legwedstrijden duren 12 maanden, evenals de

Nederlandsche (behalve Nijmegen pl.m. 11 maanden.) Bij de
lste vijf van 1902 tot en met 1907 waren toornen van 6 hennen

van iederen leeftijd, bij de wedstrijden van 1907 tot 1912 50 too-

rnen van 6 hennen, jong, ingeschreven. Het gemiddelde legcijfer
van den besten toom van iederen wedstrijd is alleen in dezen staat

opgenomen, daarnaast het gemiddelde legcijfer der beste Neder-

landsche toornen. Hieruit ziet men, op welk een hoogen trap van

ontwikkeling de Australische pluimveeteelt reeds 20 jaar geleden
stond en wat we hier op pluimveegebied moeten inhalen.

Wanneer ik dus zie, dat het bedrijfspluimvee inde verstreken

5 jaren veel verbeterd is, maar ook zie, met het oog op het buiten-

219



land gericht, hoeveel er nog te verbeteren valt, dan kom ik tot de
volgende stelling: Voor een vermeerdering van den Nederland-
schen Eierenexport en de daarvoor noodzakelijke verhooging van
het productievermogen van het Nederlandsch bedrijfspluimvee,
zijn Internationale Legwedstrijden in Nederland noodig.
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Opleiding van Pluimvee-Specialisfen.
Dr. B. J. C. TE HENNEPE.

/ ons land bestaat tot op heden toe geene gelegenheid tot

wetenschappelijke opleiding van pluimvee-specialisten. Hoewel de
pluimveehouderij thans reeds eender belangrijkste bronnen van
inkomsten uitmaakt voor zeer velen inden lande, is het toch de
vraag of het binnen niet al te langen tijd mogelijk zal zijn aan
verschillende pluimvee-specialisten een zoodanig bestaan te ver-

zekeren, dat dit eene aparte wetenschappelijke opleiding zou

rechtvaardigen. Als regel zal men dus moeten volstaan met per-
sonen, die geen hooger-onderwijs genoten hebben en die meestal
inde praktijk gevormd zijn en met meer of minder succes zich
door bijstudie op de hoogte trachten te houden van de moderne
eischen des tijds. Deze specialisten, die geen dure voorstudie
gemaakt hebben, zullen natuurlijk onder andere voorwaarden
kunnen leven, met minder salaris kunnen volstaan en zullen in
den regel voldoende in staat zijn om aan de eischen der pluimvee-
houders ten platten lande, welke toch verreweg het grootste deel
der bedrijfspluimveehouders uitmaken, te voldoen.

Voor de gewone dagelijksche behoefte lijkt mij dit systeem dan
ook verreweg het goedkoopste. Wenscht men echter wetenschap-
pelijk werk, onderzoekingen om te trachten het peil van het mo-
derne standpunt der wetenschap bij te houden en zelfs te ver-

hoogen, dan zal men zijn toevlucht moeten nemen tot eene geheel
andere kategorie van specialisten en kunnen als zoodanig voor
ons land alleen in aanmerking komen personen, die aan de
Landbouwkundige Hoogeschool te Wageningen of aan de Vee-
artsenijkundige Hoogeschool te Utrecht met succes hunne studiën
beëindigd hebben. De salarieering zal volgens een geheel andere
schaal moeten geschieden, terwijl men vóór alles er zich reken-
schap van moet geven, dat moderne proeven, in welke richting
ook, geld kosten, zeer veel geld zelfs, terwijl hier geen directe
inkomsten van belang tegenover gezet kunnen worden. Wordt
echter met energie gewerkt aan de bestudeering van allerlei pro-
blemen, zoowel langs den weg der literatuur en verwerking van
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de gegevens van buitenlandsche instituten, met daarnaast beschei-

dene eigen proeven, dan is er ook reeds langs goedkooperen weg

veel te bereiken. Ik zie er geen schande in, als een klein land,

dat zelf niet al te veel doen kan in dezen, profiteert van wat an-

dere landen, ten koste van enorm veel werk en uitgaven, uitvinden.

De stijging van het economische peil der kleine landen is inde mo-

derne samenleving wel degelijk van belang, ook voor andere

grootere landen.

In ons land bestaat thans alleen gelegenheid in pluimvee-aan-
gelegenheden tot lager-onderwijs en dit onderwijs, op z.g. onder-

wijzers-cursussen, voldoet goed. De daar gevormde krachten

beheerschen ieder voor zich hunne kleinere districten en werken

sterk ter bevordering van de pluimveeteelt.
Middelbaar-onderwijs voor hen, die wat dieper op de proble-

men in willen gaan, bestaat niet, laat staan hooger-onderwijs.
Wel worden aan de genoemde inrichtingen voor hooger-onderwijs
colleges gegeven in enkele onderdeelen, doch deze zijn meer ge-

richt op de algemeene ontwikkeling der studenten en niet inge-
richt op pluimvee-specialisten-onderwijs.

Als model van opleiding in het Buitenland, wil ik een en ander

vermelden van de Landbouwkundige Hoogeschool van den Staat

Connecticut, gevestigd in Storrs bij Mansfield. Men onderscheidt

aan het Connecticut Agricultural College drie afdeelingen, ieder

met eigen directie:

le. De Hooge School zelf als onderwijs-afdeeling.
2e. Het Storrs Agricultural Experiment Station.

3e. De Extension Service.

Naast de eigenlijke Hoogeschool, welker studie vier jaren duurt,

verloopt nog een tweejaars landbouw-cursus.

In pluimvee-aangelegenheden wordt onderwijs gegeven door

Professor W. F. Kirkpatrick en diens assistent D. E. Warner.

Beiden zijn tevens verbonden aan het proefstation, terwijl aan het

advies-bureau als pluimvee-specialist verbonden is: R. G. Jones.
Na vier jaar studie kan men den titel Bachelor of Science ver-

krijgen, terwijl daarna voortgezette studie tot den titel Master of

Science kan voeren.

Voor pluimvee-onderwijs is in 1913 een apart zeer groot ge-

bouw opgericht, waarin aanwezig zijn: naast college-zalen, la-

boratoria, leeszaal en bureaux, een eierschouwkamer, een slacht-

ruimte, een broedmachine-kamer met verschillende systemen
kleine broedmachines, een broedmachinekamer met twee mam-
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mouth broedmachines. Verder zijn hieraan verbonden een terrein

met 3000 proefkippen, waarop tevens proefhokken staan en de

nationale legwedstrijd gehouden wordt.

Naast den gewonen titel van Bachelor of Science, kan men zich

bekwamen als pluimvee-specialist. Hiervoor heeft men te volgen
de volgende colleges:

Sophomoren jaar, 2e Semester: Zoölogie, speciaal Entomologie.
Junioren jaar, le Semester: Pluimveeteeh, Beoordeeling van

pluimvee, Erfelijkheidsleer, Voederingsleer, Zoölogie: Economi-

sche entomologie.
Junioren jaar, 2e Semester: Pluimveeteelt: Ziekteleer. Schei-

kunde: Physiologische Chemie.

Senioren jaar, le Semester: Pluimveeteelt: Pluimveevoedings-
leer. Pluimveeteelt: Economische Bedrijfsleiding. Bacteriologie:
Algemeene bacteriologie. Economie: Landbouw-economie.

Senioren jaar, 2e Semester: Pluimveeteelt: Behandeling van

pluimvee. Pluimveeteelt: Onderwijs. Economie: Marktwezen.

Gaan we nu het onderwijs inde genoemde vakken na, dan

krijgen we het volgende:
le. Algemeene Pluimveeteelt: Het volgen van colleges en het

verrichten van laboratoriumwerk. De student moet zich be-

kwamen inde kennis van pluimvee-rassen (watervogels,
duiven en kalkoenen ingesloten), huisvesting, behandeling,
voeding, marktwezen, broeden en opfokken, beoordeeling,
slachten, opmaken en in orde maken voor de markt, parasie-
ten en ziekten.

2e. Beoordeeling: Colleges en practisch werk. Zoowel bedrijfs-
als tentoonstellingsdieren.

3e. Ziekteleer: Colleges en practisch werk. Kennis van de

meest voorkomende ziekten.

4e. Pluimvee-voeding: Colleges en practisch werk. Anatomie

en physiologie, samenstelling van het voedsel, berekening
van rantsoenen en onkosten voor eiproductie, vetmaken en

opfokken. Voeding van eenden, kalkoenen en ganzen. Kunst-

matige verlichting in verband met voeding.
se. Economische bedrijfsleiding. Colleges en practisch werk.

Bestudeering van groote bedrijven, modellen van huisves-

ting, • broedmachines en andere pluimveebenoodigdheden,
advertentieewezen, kapitaalberekening en andere factoren.

6e. Pluimveehouderij: Colleges en practisch werk. Constructie
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en teekenen van pluimvee-hokken. Practisch werk in broeden,

opfokken, kapoeniseeren, slachten, beoordeeling, markten.

7e. Onderwijs: Het houden van onderlinge besprekingen, het

opstellen van wetenschappelijke artikelen, het bewerken van

eendoor den chef opgegeven probleem.
Beschouwt men al deze punten, dan blijkt, dat men in Amerika

hooge eischen stelt, alvorens men iemand den titel van pluimvee-
specialist waardig keurt.

Inde Zuidelijke Staten van Noord-Amerika wordt thans ook

flink aangepakt. Zoo heeft Prof. J. E. Ivey in Auburn (Alabama),
thans in dien Staat de leiding over vier pluimvee-departementen,
namelijk:

een voor onderwijs;
een voor proefondervindelijke studie;
een voor consulentschappen;
een voor legwedstrijdwezen.
In dezen Staat wordt steeds meer aandacht gewijd aan de

pluimveeteelt, daar inde laatste jaren de katoenoogst nog al eens

mislukt is.

Ook in Engeland echter stelt men de eischen in deze richting.
Uit het rapport van P. H. Foulkes, voormalig Directeur van het

Harper Adams College, op het 2e Wereld-Congres in Barcelona,
haal ik het volgende aan:

„De uitbreiding der pluimveeteelt na den oorlog heeft het noodig
gemaakt, dat verschillende land- en tuinbouw-onderwijsinrichtin-
gen een pluimveesperialist aan hun staf toegevoegd hebben.
Hierdoor is echter de behoefte geschapen naar bekwame, des-

kundige onderwijs-krachten, die wat meer moeten weten, dan

iemand, die een klein pluimveezaakje gehad heeft. Dit laatste

was tot nu toe de eerïige eisch, die men voor zoo’n post stelde.
Deze personen hebben in het verleden hun nut gehad, vooral

voor practische doeleinden, doch een belangrijk nadeel was hun

gebrek aan wetenschappelijke opleiding.”
„Een pluimveesperialist moet meer zijn dan een gewoon lee-

raar, hij moet zijn een adviseur, die in staat is de resultaten der

wetenschap dienstbaar te maken voor de praktijk. Hij moet daar-

om zelf het wetenschappelijke werk begrijpen. Daarom moet de

pluimvee-specialist naast practische kennis, ook wetenschappelijk
onderlegd zijn. Als vóórstudie raad ik aan:

le. Pluimveeteelt. 2e. Physiologie en Pathologie. 3e. Che-
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mie en Physica. 4e. Constructie-leer. se. Land- en tuinbouw.

6e. Boekhouding. 7e. Methodes van onderwijs.
De genoemde onderwerpen worden daarna door den heer Foul-

kes uitvoerig besproken en komen grootendeels overeen met de

genoemde Amerikaansche eischen.

Ook in Engeland voelde men dus de bezwaren, die het moderne

pluimveeteeltbedrijf meebrengt van de zijde der wetenschap. De

eischen voor de leidende personen moeten veel hooger gesteld
worden dan tot nu toe het geval was. Men heeft daartoe in Enge-
land opgericht een: National Poultry Examination Board for

England, Scotland and Wales. Dit lichaam examineert pluimvee-
specialisten en geeft diploma’s uit. Dit examen duurt vijf dagen
en sluit ineen diepgaand onderzoek naar de kennis van den kan-

didaat, en wordt afgenomen door examinatoren, die specialisten
zijn in bepaalde onderwerpen.

Thans is men echter tot een, voor Engeland zeer zeker, hoogst
belangrijken stap overgegaan. Nadat men in Engeland een „Na-
tional Poultry Institute” opgericht heeft, dat de bestudeering van de

pluimveehouderij in haren geheelën omvang zal omvatten en dat

over het geheele land in allerlei wetenschappelijke instituten

werkt, heeft men aan het hoofd van dit instituut geplaatst den

Amerikaan Prof. Willard C. Thompson.
Men moet de voorgeschiedenis van dit Instituut kennen en de

Engelsche volkspsyche om te begrijpen, hoe zwaar bij deze keuze,
de vraag naar den knapsten man op dit gebied, gewogen heeft.

Prof. Thompson is gedurende twaalf jaren werkzaam geweest
aan de Rutgers Universiteit en het Proefstation van den Staat

New-Jersey, beide gelegen in New-Brunswick en geldt als eender

bekwaamste Amerikaansche pluimvee-specialisten.
Edward Brown, voorzitter van de International Association of

Poultry Instructors and Investigators, het lichaam, dat de inter-

nationale pluimvee-congressen organiseert, en zelf Engelschman,
schrijft over deze benoeming:

„ledereen zal begrijpen, dat het niet aangenaam is, dat we naar

Amerika hebben moeten gaan om een Directeur voor het National

Poultry Institute te vinden. Dat is geen kleineering voor de

Britsche pluimvee-mannen, maar een aanklacht tegen de autori-

teiten, die verzuimd hebben de groote waarde der pluimveehou-
derij in te zien. Reeds twintig jaar geleden zagen Canada en de

Vereenigde Staten dat groote belang in en legden de basis voor
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de groote instituten, die thans over geheel Noord-Amerika voor-

komen. Het resultaat is, dat deze landen thans beschikken over

een keurkorps van mannen, die een wetenschappelijke opleiding
paren aan practische kennis en die in Amerika de leiding in han-

den hebben. Hier in Engeland hebben we wel beste fokkers en

mannen der praktijk, maar wij zijn niet ontwikkeld op wetenschap-
pelijk gebied. Voor de leidende positie wordt echter een man ge-

eischt, die op beide terreinen thuis is, en om een tweede- of derde-

rangs man te kiezen, alleen omdat hij Engelsch was, zou een

dwaas nationalisme geweest zijn.”
Dit is geweldig krasse taal voor een Engelschman, die aan de

Regeering van zijn land harde waarheden toevoegt. In dit opzicht
mogen we ons echter in Nederland gelukwenschen. Van over-

heidswege is men volkomen overtuigd van de hooge waarde der

pluimveehouderij en van degelijke wetenschappelijke voorlichting.
De vraag is echter in ons geval geheel een kwestie van geld.

Het oprichten en instandhouden van wetenschappelijke inrich-

tingen en onderwijs-instellingen kost betrekkelijk veel geld en

levert niet altijd direct tastbare resultaten op inden vorm van

klinkende munt. Indirect echter zal door degelijk wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs in pluimveeteelt-zaken, de economische

toestand van dezen belangrijken tak van landbouw enorm vooruit-

gebracht worden.
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Bedrijfsboekhouding.
W. JANSSEN.

De bedrijfsboekhouding zou op twee manieren kunnen worden

ingericht en wel:

le. Voor grootere hoenderparken, fokstations met complete
controle-inrichting, noodig voor een behoorlijke selectie, enz.

2e. Voor gewone hoenderhouderijen, zooals die ’t meest voor-

komen van meer of minder omvang, d. w. z. die hoenderhoude-

rijen, waar ’t hoofdzakelijk om de eierproductie gaat.
Bevordert een aan de zaak aangepaste boekhouding de ren-

tabiliteit van elke zaak, dit is geheel bijzonder het geval bij de

bedrijfspluimveehouderij, omdat juist deze zoo wisselvallig en

de rentabiliteit van zooveel omstandigheden afhankelijk is.

Dooreen eenvoudige, maar nauwkeurige boekhouding komt de

pluimveehouder te weten, hoe ’t met de rentabiliteit gesteld is,
waar kan worden bezuinigd en worden verbeterd.

Een groot, te groot aantal pluimveehouders weet niet eens of

iets met dit bedrijf gewonnen of verloren wordt, weten en ge-

looven zelfs niet, dat er zoo’n enorm verschil bestaat in kwaliteit

van hoenders uit verschillende stammen, zelfs in hoenders uit

dezelfde stammen onderling.
Veel pluimveehouders weten en gelooven ook niet, dat, om

succes te kunnen hebben, aan zekere eischen, wat betreft voeding,

huisvesting, verzorging, enz., moet worden voldaan. Een een-

voudige aan de praktijk aangepaste boekhouding, zal veel mis-

verstand uit den weg kunnen ruimen en in donkere gevallen meer

licht kunnen brengen.
Voor de eerste categorie mag en moet de boekhouding wat

meer uitgebreid zijn, moet deze gesplitst worden ineen comptabel
en een technisch gedeelte.

In verband met het legseizoen dient het boekjaar van het

technisch gedeelte te loopen van 1 November tot ultimo Octotmr,
terwijl het comptabel gedeelte loopen kan van 1 Januari tot ultimo

December.
Van beide gedeelten kan ook het boekjaar loopen van 1 No-

vember tot ultimo October. Wordt echter voor het comptabel ge-
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deelte 1 Januari tot ultimo December genomen, dan ontstaan twee

afsluitingsperioden, ’t geen aan een geregelden gang van zaken
bevorderlijk kan zijn.

Tot de technische bescheiden behooren: een fokregister met de

noodige bijboeken, waarin gegevens worden verzameld, die het

verkrijgen van stamboomen en de toepassing van selectie mogelijk
maken.

Dit z.g.n. fokregister met de vereischte bijboeken moeten we-

derom aangepast worden aan het soort van het bedrijf, dat nog
al in wezen kan verschillen in verband met het doel dat beoogd
wordt.

Een en ander regelt zich eenigszins naar het aantal rassen, dat
gehouden wordt.

Tot het comptabel gedeelte behooren: een gewoon orderboek,
ingericht en aangepast naar den aard van het bedrijf, een me-

moriaal, een tabellaris kasboek, waarin voor de onderscheidene
voornaamste onderdeden rekeningen kunnen worden geopend.

Gemakshalve kunnen enkele kleinere, meer ondergeschikte
onderdeden ineen onkostenboek geboekt worden, zoodat hier-
voor in Kasboek en Grootboek slechts één ontvangst- en één

uitgaafpost behoeft te worden opgenomen. Eindelijk nog een

Grootboek en ook de comptabele afdeeling is compleet.
Ons bestek laat niet toe op de diverse onderdeden van zulke

bedrijfsboekhouding dieper in te gaan.
Kan de bedrijfsboekhouding van bovengenoemde categorie

pluimveehouders op de beknopt omschreven wijze vrij eenvoudig
zijn, die der 2e categorie moet geheel anders en nog veel eenvou-

diger zijn, zóó zelfs, dat met wat goeden wil ook zelfs de minst
ontwikkelde pluimveehouder deze kan bijhouden.

Niettemin is deze laatste boekhouding van heel groot belang,
niet alleen om de eigenlijke winst of eventueel verlies te kunnen
leeren kennen, maar ook zal de ambitie voor de pluimveeteelt
bij veel nalatige onwetende pluimveehouders er door worden

opgewekt en de accuratesse worden aangekweekt.
En al is deze boekhouding nog zoo eenvoudig, toch worden in

vakbladen, bij ’t geven van schema’s hieromtrent grove fouten

gemaakt door hen, die beter deden over boekhouding maarte

zwijgen. Zoo trof ik nog dezer dagen ineen vakblad een relaas

over boekhouding van iemand, die ’t eens aan de pluimvee-
houders zou leeren, waarin wordt voorgeschreven eieren, gebruikt
voor de huishouding bijv., onder ontvangsten en ook onder uit-



gaven te boeken, terwijl dit wèl uitgaven voor de huishouding,
maar niet voor het pluimveebedrijf kunnen zijn. Die eieren zijn
gekomen uit het pluimveebedrijf en komen dus onder de ont-

vangsten zonder meer, onverschillig of wij die zelf gebruikén of
verkoopen.

Het navolgende schema moge tot voorbeeld strekken.
Wij nemen 1 November als begindatum, omdat dit de slappe

periode inde pluimveewereld is en beginnen elk jaar op dien
datum onze bezittingen na te gaan als volgt:

Inventaris 1 November 1923.

Voeder :
50 K.G. mais . . . al2 ct. = f 6.
25

~
ochtendvoeder

„
16

„

= 4
50

„ gerst 12
~

=
_ q

30
••

haver H'/a.. =
- 3.45

f 19.45
Hokken en gereedschappen :

Een hok af 200. = f 200.
Een kuikenhok 75. =

_ 75
Een broedmachine . .

- 80.— =
_ 80.

Een kunstmoeder . . - 45. =
. 45.

5 drinkbakken 1.50 - 7.50
5 voederbakken

....
- I. =

. 5.

afrastering -100.— = -100.— -512.50

Dieren :
2 twee-jarige hanen ..af3. = f 6.

50 twee-jarige hennen .
~

-3.50 = - 175.
2 een-jarige hanen . .

~ -3.50 ='
- 7.

50 een-jarige hennen . . ~
-4. = -200. -388.

Waarde inventaris op 1 November 1923 totaal . . f919.95

Deze opname geschiedt dus elk jaar op den eersten Nov.,
waarbij eenigszins rekening wordt gehouden met prijzen van de
verschillende dieren.

Het verschil in waarde van dezen inventaris wordt elk jaar
bij de afsluiting gebracht bij de ontvangsten of uitgaven, al naar

gelang het verschil voordeelig of nadeelig is.
De pluimveehouder boekt nu gedurende het geheele jaar alles,

zoodra hij iets verkocht, gekocht of verbruikt heeft
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ONDER:

Ontvangsten

a. verkochte eieren,

b. eieren v/d. huishouding,
c. verkochte broedeieren,

d. verkochte jonge hanen,

e. verkochte hennen,

f. voor de huishouding be-

stemde slachthennen of

-hanen.

g. verkochte of zelf gebruikte
mest.

h. behaalde premiën op ten-

toonstellingen,
i. zelf van eigen stapel ge-

bruikte broedeieren,

j. verder alles wat maar uit

den hoenderstapel komt.

Een en ander wordt zoo juist
mogelijk aan prijs berekend.

Uitgaven
a. gekocht voeder voor hoen-

ders,
b. gekocht opfokvoeder,
c. creoline of andere ontsmet-

tingsmiddelen,
d. eventueel gekochte broed-

eieren,

e. uit eigen stapel gebezigde
broedeieren,

f. gekochte of vernieuwde in-

ventarisvoorwerpen,

g. aangekochte hanen of hen-

nen,

h. verder alles wat ten bate

van de pluimveehouderij
wordt aangekocht of uit-

gegeven, waaronder ook

vrachten en inschrijfgel-
den voor naar tentoon-

stellingen gezonden die-

ren, rente van het kapi-
taal dat wij voor de

pluimveehouderij ge-

bruikten, enz.

Wij verplaatsen ons nu maar eens een jaar verder en nemen

aan, dat alles nauwkeurig werd ingeschreven gedurende het jaar

en wij bij optelling van onze ontvangsten en uitgaven bevonden

hebben aan ontvangsten ƒ 1620—, aan uitgaven ƒ 1002.30.

Nu gaan wij eerst weer onzen inventaris opmaken zooals wij

dit een jaar geleden hebben gedaan, om te zien of deze in waarde

vermeerderd of verminderd is.

Ten einde onzen inventaris zoo spoedig mogelijk betaald te

krijgen, beginnen wij maar met een afschrijving van 10 %, tot

deze van de lijst kan verdwijnen, waarna men zich kan bepalen

bij ’t opmaken van den inventaris in hoofdzaak tot het dieren-

materiaal en het voeder.
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Inventaris 1 November 1924.

Voeder :
60 K.G. mais a 12'/2 ct f 7.50

40
~

ochtendvoeder
~ 17’/2 - 7.

65 gerst „15 - 8.45

30
~

haver
~

123 / 4 - 3.83

25
~

darri 11 1 / 4 - 2.81

10
~ hennepzaad „20 - 2.

Hokken en gereedschappen: f 31.59

1 hok af200. = f 200.

1 kuikenhok
„

- 75. - 75.

1 broedmachine
~

- 80.— = - 80.—

1 kunstmoeder
~

- 45. =
- 45.

5 drinkemmers
„

- 1.50 =
- 7.50

5 voederbakken
~

- I. =
- 5.

afrastering „
- 100.— =

- 100.— f512.50

10 °/ 0
aftrek = - 461.25

Dieren :
3 twee-jarige hanen a f 3. f 9.

55 twee-jarige hennen
~

-3.50 =
- 192.50

3 een-jarige hanen - 3.75 =
- 11.25

52 een-jarige hennen - 4. =
- 208.—

f 420.75
nfx

Waarde inventaris op 1 November 1924 f 913.59

~
1 1923

....

- 919.95

Waardevermindering f 6.36

De ontvangsten waren f 1620. de uitgaven . f 1002.30

Waardevermindering - 6.36

Zoodat er een winst bleef van - 611.34

Totaal f 1620.—

A
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Is reglementeering v|h. tentoonstellingswezen in

Nederland wenschelijk en welke kan de laak

van den
„

Raad van Beheer daarbij zijn ?

Door H L a. v.d. HORST, Secr. v.d. „R. v. B.", Leiden.

Toen in 1910 het 2e Nationaal Congres werd gehouden even-

eens uitgaande van de Nederlandsche Vereeniging „Av.cultura ,

was er om eender prae-adviseurs, die de stelling verkondigde,

S de meeste PluJveetentoonstellingen meer nadeel dan voor-

jaren verder zijn, nu het thans levende

geslacht eT tijdperk heeft medegemaakt van groote voedsel-

gen er ongetwijfeld toe bijgedragen, dat meerderen:Ja aantal
gen houden met het fokken van pluimvee, waardoor het aantal

beoefenaren van de fokleer is uitgebreid, hetgeen zoowel aan de

productiviteit, als aan de fraaiheid van kleur en vormen, i. ten

B°Moeg
g

elijk
o”sen

het hier wel aan toe te schrijven, dat de toename

der tentoonstellingen, zoo hand over hand
en

nu dezen toestand in onze pluimveewereld eens uiteen te zetten

mijSrinsWe, mogelijke hervormingen voor de toekomst, »

h J y. cM te stellen is het doel van dit prae-advies.
Aan deze besciottwingen heb ik getracht de taak van den

Raad van Beheer e„ ,„'zicht op het gebied der plutmvee- en

Raad
knoopen, in'verband met hetgeen voor

dezen Raad als zoodanig is weggelegd en in zijne statuten is be-

paald, om als regelend lichaam te kunnen optreden.
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Bezien wij inde eerste plaats de pluimveebeweging, haren

omvang en ontwikkeling van voorheen en thans en nemen wij
hierbij de oorlogsjaren als scheidingslijn aan, dan moeten wij on-

getwijfeld constateeren:

le. Dat de pluimveehouderij reeds voor den oorlog eender

grootste bronnen van inkomsten beteekende, na die der

zuivelproducten (boter en kaas) voor onze agrarische be-

volking.
2e. Dat de pluimveehouderij inde oorlogsjaren heeft uitgewezen,

de belangrijkheid van haar bestaan en het groote nut, dat

van deze kan uitgaan, indien oordeelkundig gehouden en de

dieren met kennis van zaken gefokt. De belangrijkheid de-

monstreerde zich inde uitgebreide taak, die in die jaren
aan de vanwege de regeering in het leven geroepen „Pluim-
veevoeder-Commissie” was opgelegd en waardoor eenige
duizenden fokkers gelegenheid hebben gehad den Nederland-

schen Pluimveestapel, alhoewel uiterst gedecimeerd, in stand

te doen houden.

3e. Dat na den oorlog de pluimveestapel met enorme schreden

is uitgebreid en de belangrijkheid hand over hand is toege-
nomen.

Het gevolg van dit alles is dan ook, dat door het geheele land

de pluimveehouders, hun gemeenschappelijk belang inziende, zich

concentreerden in verschillende pluimvee-vereenigingen.
Eensdeels kenmerken deze Vereenigingen zich door haar uni-

form streven, om den leden omtrent de pluimveehouderij en ko-

nijnenteelt nuttige wenken te geven en voorlichtingen te verschaf-

fen en verder de vakbelangen te bespreken, het economische voor-

deel dus in verband met eierveilingen, coöperatieve voederaan-

koopen enz. Anderdeels door het houden van onderscheidene

tentoonstellingen, zoodat men thans van Noord tot Zuid en van

Oost tot West de pluimveetentoonstellingen als paddestoelen uit

den grond ziet verrijzen.
Dit te veroordeelen zou dwaas zijn, het is slechts een teeken

des tijds en al deze demonstraties doen, als middel tot opwekking
der belangstelling inde pluimveehouderij, onschatbaar veel nut.

Echter eene groote fout schuilt m.i. hierin, dat de leest, waarop

deze tentoonstellingen geschoeid zijn, voor iedere Vereeniging
precies dezelfde is en dit ongetwijfeld toestanden sticht, die op

den duur niet bestendigd kunnen blijven en demoraliseerend op

de pluimveeteelt in het algemeen zullen werken.
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Wat toch is het geval?
Voorheen kende men hier te lande eenige tentoonstellingen,

waarvan het aantal op de vingers kon worden uitgeteld en waar-

van er slechts een paar kwantitatief en kwalitatief domineerden,
verder een zeker burgerrecht hadden verkregen en het dan ook

voor den fokker van groot belangwas, wanneer zijne dieren op
een dezer uitverkorene tentoonstellingen een behoorlijk praedicaat
konden bekomen.

Waar dus slechts een beperkt aantal tentoonstellingen werden

gehouden, was het voor het Bestuur dezer tentoonstellingen ook

geen moeite, om die keurmeesters te vinden, die geacht konden

worden, voor hun opgedragen taak volkomen berekend te zijn, om

de dieren dus naar beste weten te beoordeelen.

In dezen toestand is veel veranderd, een goed beoordeelaar is

men niet zoo een, twee, drie en gaan er jaren overheen, alvorens

iemand zoodanig geschoold is, dat hij met succes de dieren uit

elkaar weet te sorteeren en te plaatsen in verhouding hunner

goede eigenschappen en kenmerken.

Al deze bestuurders van vereenigingen, die eene tentoonstelling
wenschen te houden, kunnen dus onmogelijk beschikken over het

kleine getal menschen, waarvan men zeggen kan, dat het werke-

lijk goede beoordeelaars zijn en zijn meestentijds de middelen van

deze vereenigingen niet toereikend, om deze keurmeesters van

over de grenzen te laten komen. Zij moeten dus hun toevlucht

zoeken onder diegenen, die gaarne den keurmeestersstaf hantee-

ren, maar in wier handen die staf hoegenaamd niet past.
De gevolgen hiervan zijn niet te onderschatten, want links en

rechts worden prijzen toegekend aan dieren, die toch voor eene

bekroning niet in aanmerking mogen komen en wie is van dit

alles tenslotte de dupe? Eerstens de fokker zelf, omdat hij meent

een of meer dieren in zijn bezit te hebben, welke raszuiver zijn en

in alle opzichten aan de gestelde eigenschappen voldoen en daar-

om, zeer dikwijls met groot gebaar, zijn dieren en broedeieren te

koop aanbiedt, als zijnde immers hoogbekroond of afkomstig van

hoogbekroonde dieren, maar ten tweede, de goedgeloovige lief-

hebber, die van zulk een fokker dieren of broedeieren koopt, in

de meening, werkelijk iets goeds te hebben en niet vraagt onder

wien of waar de dieren zijn beoordeeld en maar al te dikwijls,
meestal als het te laat is, moet ervaren, dat hij teleurgesteld is

en niet heeft verkregen, waarop hij meende recht te hebben, om-

dat het hem door hoogdravende advertenties werd aangeboden.
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Een en ander leidt onwillekeurig tot gereserveerdheid van

het publiek, niet alleen tegenover de verschillende vereenigingen
en tentoonstellingen, maar over het algemeen tegenover het ver-

trouwen, dat de bonafide pluimveemenschen moeten en mogen
verwachten.

Om zich nu aan deze, successievelijk ontstane, wantoe-
standen te onttrekken, voor deze te goeder trouw zijnde
pluimveemenschen en vereenigingen, alsmede tentoonstellingen,
komt het mij voor, dat eene algeheele reorganisatie in het stelsel
niet alleen gewenscht, maar zeer noodzakelijk is.

Ik stel mij daarom voor, dat wij inde toekomst zullen hebben
te onderscheiden:

Groep A. Pluimveetentoonstellingen met een internationaal
karakter.

Groep B. Pluimveetentoonstellingen met een nationaal karakter.
Groep C. Pluimveetentoonstellingen met een locaal (gewestelijk

of provinciaal) karakter.

Voor de onder groep A bedoelde tentoonstellingen komen tot

nog toe uitsluitend in aanmerking, die van de Vereenigingen
>,Avicultura” en „Ornithophilia.”

Deze tentoonstellingen moeten dan ook een bijzonder hoog
standpunt innemen en de z.g. hoogeschool vormen op het ten-

toonstellingsgebied.
Alleen het allerbeste moet hier vertoond worden en moet er

ook meer gelet worden op de kwaliteit, dan wel op de kwantiteit
van het ingezondene.

Slechts dieren, die ineen der andere groepen hebben kunnen
zegevieren, zijn eerst geschikt om naar een prijs te dingen op
een dezer tentoonstellingen. Het is dan ook van zelf sprekend, dat
de beoordeeling in alle opzichten zeer streng doorgevoerd moet
worden en men voor zulke tentoonstellingen dan ook alleen be-
schikt over de beste keurmeesters, in het bezit als zoodanig van
een brevet van bekwaamheid, uitgegeven door den „Raad van
Beheer.”

Om hiertoe te geraken is het noodig, dat de inschrijfgelden
aanmerkelijk worden verhoogd, maarde uitte loven klasseprijzen
naar verhouding eveneens en de eereprijzen, al is hun getal wat
minder, buitengewoon waardevol, opdat een behaalde prijs voor
den fokker van bijzondere beteekenis is en moet zijn.

Ongetwijfeld wordt hierdoor dan de pas afgesneden aan in-
zendingen van inferieure kwaliteit, want men zal de hooge in-
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schrijfgelden niet uitgeven, wanneer men niet zeker is, vaneen

kans te hebben op een prijs en de waarde om te kunnen winnen op

zulk een tentoonstelling zal er zeker, in niet geringe mate, door

worden verhoogd. Het zal dan alleen een groote eer zijn en dit

terecht, om te kunnen zeggen en schrijven, „mijne dieren hebben

op „A” of „O” kunnen winnen” en het cachet van de tentoon-

stellingen dezer vereenigingen zal dan ver boven die van de an-

dere uitblinken.

De tweede groep en wel onder „B” genoemde „Nationale Ten-

toonstellingen” zullen dieren herbergen vanuit het geheele land

en die zeker den toets der vergelijking kunnen doorstaan. Het zijn

de dieren, waaruit zullen worden aangewezen degene, die een

kans kunnen maken voor de tentoonstellingen onder „A” genoemd

en zeker zullen behooren tot de kern van onzen nationalen pluim-

veestapel en konijnenfokkerij.
Tot deze categorie zullen wellicht behooren een vijf- of zestal

tentoonstellingen, die tot heden in meerdere of mindere mate

reeds hebben getoond tot deze klasse of groep te behooren en een

werkelijk nationaal karakter dragen.
Deze tentoonstellingen zijn niet minder belangrijk, want zij

vormen, zooals reeds gezegd, de basis van die dieren, die aan-

stonds den strijd op de internationale tentoonstellingen, bedoeld

onder groep „A”, zullen aanbinden en een kans zullen wagen

onder de kampioenen en moeten derhalve reeds alle eigenschap-

pen bezitten, die men aan het ras, waartoe ze behooren, mag en

moet stellen. De keuring moet dan ook hier geschieden door vak-

kundige menschen, eveneens met het brevet van bekwaamheid,

door den „Raad van Beheer” uitgereikt.
Rest ons nu de derde groep, dat zijn de tentoonstellingen onder

„C” genoemd met een locaal karakter.

De belangrijkheid van deze tentoonstellingen mogen wij geens-

zins onderschatten, zij toch dienen om in hare omgeving als

propaganda-inrichtingen voor de opwekking der liefhebberij in

de pluimvee- en konijnenteelt. Zij laten reeds zien, wat er te be-

reiken is, door welbewuste teeltkeus en weldoordachte fokkers-

kunde, de kern of liever grondslag voor de liefhebberij wordt hier

reeds gelegd.
Immers men heeft zich raszuivere dieren aangeschaft, gaat

daarmede verder fokken en denkt eenige resultaten'te hebben be-

reikt. Om hiervan meerdere zekerheid te hebben, worden steek-

proeven genomen en wel, men zendt eenige dieren naar zulke
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tentoonstellingen en door vergelijking met andere van hetzelfde

ras, komt men tot de wetenschap, wat men zelf gefokt heeft en

of dit reden geeft om op den ingeslagen weg voort te gaan, of

dat men van richting moet veranderen. Zijnde dieren naar

wensch beoordeeld, dan komen deze van zelf in aanmerking voor

de tentoonstellingen onder groep „B” genoemd en zoo vervolgens.
Ook voor de keuring hebben zulke tentoonstellingen veel waar-

de, want hier kunnen nieuwe aanstaande keurmeesters hunne

kennis opdoen, men kan voor zulke tentoonstellingen, naast reeds

bevoegden, ook menschen gebruiken voor het beoordeelen der die-

ren, die blijk hebben gegeven vaneen ruimen kijk op de rassen en

variëteiten te hebben en hunne kennis kan hier op de proef ge-
steld worden. Wanneer zij de dieren, volgens regelen der kunst,
hebben beoordeeld, dan blijkt dit van zelf, wanneer dezelfde dieren

naar de tentoonstellingen van groep „B” gaan en alzoo in meer

geroutineerde keurmeestershanden vallen. Deze keurmeesters doen

alzoo veel kennis op, wat hun later van dienst kan zijn, wanneer

ze eventueel aanspraak willen maken op een Keurmeesters-

diploma, uitgegeven door den „Raad van Beheer” en mogelijk
uitgenoodigd worden op de een of andere, hetzij Internationale

of Nationale tentoonstelling hunne proeven van bekwaamheid,
onder deskundige leiding af te leggen.

Men ziet hieraan, dat ik geenszins de belangrijkheid van ook

maar ééne tentoonstelling onderschat. Alleen lijkt het mij noodig
voor de toekomst, dat er eenig onderscheid gemaakt wordt en dat

het niet geheel gelijk is, waar men zijne bekroningen behaalt en

onder welken keurmeester.

Zij allen, die wat beter inde pluimveewereld zijn ingewijd,
weten met mij, dat het een ernstig fokker niet onverschillig is,
waar hij zijne dieren inzendt en het hem van veel belang is, wie

zijne dieren heeft te beoordeelen. Maarde beginnende liefheb-
ber en de nieuweling, die door het bezoek van eene tentoonstel-

ling opgewekt is geworden, om zich aan deze teelt te geven,
moet niet ontgoocheld worden, door iets te koopen en nog niets

te hebben.
Wanneer wij aanstonds een toestand krijgen, zooals boven-

omschreven, dan zal een serieus fokker niet eer tevreden zijn, of

hij moet in groep „A” succes hebben gehad. Dan zal hij daar-

mede met alle recht reclame kunnen maken en het gevolg zal zijn,
dat hij dan mag en kan bedingen een beteren prijs voor zijn fok-

materiaal of zijne broedeieren en dan zal hem dit ook met ge-
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noegen betaald worden. Eerder dan thans, nu een ieder maar kan

adverteeren „mijne dieren hebben eersten en eereprijs behaald”
zonder vermelding, waar die onderscheiding heeft plaats gehad.
Dit alles zal veranderen en men zal de plaats der bekroning of

liever de groep, waaronder de bekroning is behaald, er wel dege-
lijk bij vermelden en dit zal den kooper heel wat meer interessee-

ren, omdat hiernaar de waarde zal worden beoordeeld.
En wat nu de taak van den „Raad van Beheer” kan zijn?
Deze kan in tal van aangelegenheden regelend optreden. Om

te beginnen kan hij bepalen, bij welke groep de tentoonstellingen
zullen worden ingedeeld. Daarvoor zijn natuurlijk bepalingen en

een waardemeter op te maken. Een en ander zal moeten uitge-
maakt worden door de ledenvergadering der aangesloten vereeni-

gingen van bedoelden Raad.

De „Raad van Beheer” kan vervolgens bepalen, dat geen keur-
meesters mogen worden gevraagd voor de Internationale noch
voor de Nationale tentoonstellingen (voor zoover het betreft

„Nederlandsche Keurmeesters”), die daartoe geen brevet van

bekwaamheid hebben als bovenbedoeld.
Dat onder groep „A” en groep „B” genoemde tentoonstellingen,

mogelijk ook onder de derde groep, ook geen gebruik zullen ma-

ken van keurmeesters, die tevens deel uitmaken van het Bestuur
van zulk eene Vereeniging of door andere omstandigheden daar-

aan verbonden zijn, b.v. als loontrekkend dienaar.

Verder zou de „Raad van Beheer” kunnen bepalen, de datums

van de te houden Internationale, zoowel als Nationale tentoon-

stellingen en zou men dan voor beide groepen eene uitstekende
verdeeling krijgen, terwijl daartusschen toch ruimte genoeg over-

blijft voor de gewestelijke of locale tentoonstellingen, die betrek-
kelijk geheel onafhankelijk staan van de beide eerstgenoemde
groepen.

Wellicht zijn er meerdere zaken, die te regelen vallen; als er

maar eerst een begin gemaakt wordt, dan volgt de rest van zelf.
De „Raad van Beheer”, die langzaam maar zeker begint te

groeien, kan nog veel inde pluimveewereld doen en er is voor

dezen „Raad” nog wel wat weggelegd. De moeilijkste jaren mo-

gen wij achter den rug achten, er is veel gestreden en maar en-

kelen weten, wat de „Raad” inde eerste jaren heeft doorge-
maakt, omdat ook voor hem er meerderen waren, die wel wisten
af te breken, maar niet wisten op te bouwen.

De „Raad” heeft zich echter streng aan vaste principes ge-
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niet voorbij gestreefd. Aan deze vaste principes is het wellicht te

danken, dat de „Raad” zijne kinderjaren heeft kunnen overleven

en er thans wat meerdere appreciatie voor hem is weggelegd.
De hoofdgedachte van den „Raad” is steeds geweest, dat voor

minderwaardigen geen plaats wordt ingeruimd, maar dat voor

die Vereenigingen, die gesteld zijn op orde en recht er steeds een

open oog waakt en een warm hart klopt inden boezem van den

„Raad.”

Vervolgens bedenke men, dat de „Raad van Beheer” er is, niet
omdat de zeven bestuursleden dat zoo gaarne wenschen, maar

wel, omdat de goedgezinde vereenigingen deze zeven menschen

hebben aangewezen, om den „Raad” te vormen en hare belangen
te dienen.

H. L. A. VAN DER HORST.
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De Handel in Nederlandsche Eieren,
door J. BREUKERS, G. RODENHUIS en BERN. H. VOS.

Het derde Nationale Congres voor Pluimveeteelt mag onge-
twijfeld een mijlpaal inde geschiedenis van de Nederlandsche

pluimveehouderij genoemd worden, een mijlpaal, die met betrek-

king tot de verhandeling van het voornaamste product van deze

pluimveehouderij, het ei, een ongeveer 25jarige periode afsluit,
die in dezen handel een dergelijken ommekeer heeft gebracht,
dat het ondoenlijk geacht mag worden, den huidigen toestand van

dezen handel op de juiste wijze te belichten, zonder een oogen-
blik stil te staan bij het thans afgesloten tijdperk.

Het was dus in het begin dezer eeuw, dat een groote kentering
viel waar te nemen inde pluimveehouderij.

De handel in eieren beperkte zich hoofdzakelijk tot het binnen-
land. De op het platteland geproduceerde eieren werden door
opkoopers, marskramers en rondtrekkende venters met kruide-
nierswaren opgehaald en ingeruild tegen hun koopwaar. De
aldus verzamelde eieren werden verzonden naar de groote
plaatsen in ons land, hoofdzakelijk Amsterdam en Rotterdam,
waar ze door den groothandel werden betaald op basis vaneen

vasten grondprijs, wekelijks dooreen college van handelaren vast

te stellen.

Het behoeft geen betoog, dat deze wijze van verzameling en

tusschenhandel van grooten invloed was op de kwaliteit, zoodat

voor het meerendeel steeds oude eieren aangevoerd werden, die
buitendien over het algemeen nog zeer klein van stuk waren.

Slechts enkele streken maakten hierop een eenigszins gunstige
uitzondering, n.l. Barneveld en de IJsselstreek bij Deventer. De

eerste door het opvallende bruine ei en de laatste door het toen
reeds zwaardere ei.

In aanmerking genomen de weinige belangstelling, die er vóór
dezen tijd heerschte voor de verbetering van den pluimveestapel,
mag het minderwaardige van het product als vanzelfsprekend
geacht worden.

De prijs van de aldus aangevoerde eieren regelde zich dan
ook geheel naar vraag en aanbod.

«



Slechts de als wat betere kwaliteit leverende bekend staande

streken konden wat hoogeren prijs bedingen, waardoor de eerste

prikkel ontstond tot opvoering der kwaliteit.
Van export van eieren was geen sprake, indien men althans

kleine partijtjes eieren, die inden grenshandel naar Duitschland

gingen, buiten beschouwing laat. Integendeel, vóór 1900 en ook

inde eerste jaren van de twintigste eeuw werden nog belangrijke
kwantiteiten eieren geïmporteerd en kan de gemiddelde import
gedurende die jaren veilig op ca. 50 millioen geschat worden.

Zooals reeds opgemerkt, brachten echter de eerste jaren na

1900 den grooten ommekeer, toen bleek, dat in Engeland, vooral
in Londen, voor groote versche eieren aanmerkelijk meer te ma- i
ken was en export een zeer loonende winstmarge liet.

De eerste proefzendingen gingen in mandverpakking van 600

stuks. Het bleek echter alras, dat slechts met het zenden van

groote versche eieren en vooral de bruine eieren, die zeer ge-
wild waren een perspectief voor onzen eierexport te openen

was, aangezien deze eieren alleen de concurrentie met de Engel-
sche en Deensche eieren konden doorstaan, ’t geen noodig was

om voor ons product vasten voet te krijgen. De kleine soorten en

minderwaardige kwaliteiten waren niet gewild, aangezien men

dergelijke eieren veel goedkooper uit Rusland, Galicië en andere

streken kon betrekken.
De pluimveehouders, die door de wijze waarop zij gewoon

waren het product aan den man te brengen gelegenheid kre-

gen van dit prijsverschil tusschen mooie groote versche
eieren en kleine slecht bewaarde eieren, kennis te nemen,
werden doordrongen van de noodzakelijkheid om door verbetering
van den pluimveestapel en de toestanden, waarmede inde pluim-
veehouderij te rekenen viel, tot het gevraagde product met de

hoogste marktwaarde te geraken.
In het ruilverkeer, waar steeds he't standpunt ingenomen werd,

een ei is een ei, veranderde de toestand niet en bleef men op de

oude wijze doorgaan, n.l. geen of een onbeteekenend verschil
tusschen groot en klein, terwijl een maatstaf voor kwaliteit uit
den aard der zaak niet aan te leggen was.

Waar het goede Hollandsche ei in Engeland als een beduidende
aanwinst beschouwd werd, ligt het voor de hand, dat de Engel-
sche importeurs zich meer en meer voor onze productie interes-
seerden en ook het aantal handelaren hier te lande, dat trachtte
een afzetgebied te krijgen in Engeland, steeds grooter werd.
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Uit den aard der zaak genoten die markten, waar beduidende

kwantums eieren aangevoerd werden, de belangstelling van den

handel, terwijl het feit, dat de handel slechts kans zag met het

‘beste ei een goed afzetgebied te verwerven, weer van goeden
invloed was op de noodzakelijk hoogere waardeering vaneen

goed product, als gevolg van meer interesse bij de boeren voor

het pluimvee.
Onder deze omstandigheden deden als centra waar belang-

rijke kwantiteiten eieren aangevoerd werden van zich spre-
ken: De Veluwe en Veluwerand, met plaatsen als Barneveld,
Amersfoort, Nijkerk, Putten, Harderwijk, Voorthuizen, Ede, Epe,
Apeldoorn, verder Tiel, Zaltbommel, Wijk bij Duurstede, Arn-

hem, Nijmegen, etc.

De IJsselstreek met plaatsen als Deventer, Olst, Wijhe, Raalte,
Zwolle, Lochem, Ommen, etc.

De aanvoer op deze markten steeg ineen snel tempo, zoodat

de aanvoeren op sommige markten reeds een hoogte van tien

millioen bereikten.

De eierhandelaren in Gelderland, Utrecht en Overijssel waren

voor hun behoefte hoofdzakelijk aangewezen op deze markten.

De graagte, waarmede de goede eieren door den handel wer-

den afgenomen, deed op de groote eiermarkten meestal een

vlotten handel ontstaan; op de kleinere marktenwas dat wel eens

minder, doordat bij het ontbreken vaneen voldoend aantal

serieuze handelaren de kooplust der enkelen dikwijls onvol-

doende inden inkoopprijs tot uiting kwam.

Het gevolg daarvan en van het feit, dat in het Noorden, Oosten
en Zuiden des lands geen eiermarkten van beteekenis waren ont-

staan, was, dat de pluimveehouders in die streken zelf de hand

aan den ploeg sloegen en men kwam tot de oprichting van coöpe-
ratieve eierveilingen en verkoopvereenigingen, instellingen waar-

van later zou blijken, dat ze een zeer groote rol inde pluimvee-
houderij zouden spelen.

Als een voorlooper van deze organisaties zou men kunnen be-

schouwen dein 1900 opgerichte V. P. N., die dooreen intensieve

propaganda door het geheele land, den weg der pluimvee-orga-
nisatie baande en daardoor indirect de grondlegster werd van

meerdere bloeiende handelsinstellingen, die later in samengaan
met de landbouworganisaties, voor den Nederlandschen Land-

bouw van zoo groote beteekenis zijn geworden.
Zoo opende reeds in 1900 de Zuidnederlandsche Zuivelbond



voor zijne leden de gelegenheid in Maastricht eieren te doen
veilen en werd in dat jaar reeds een aanvoer vaneen millioen
eieren bereikt. In 1910 werd deze veiling gereorganiseerd inden
Zuidnederlandschen Eierbond; die in 1921 liquideerde.

Geleidelijk waren deze aanvoeren reeds overgenomen door de

Coöperatieve Roermondsche Eiermijn. Deze . thans onze

grootste instelling werd in 1904 op bescheiden voet gesticht
door enkele onderafdelingen der toenmalige V. P. N.

De groei en bloei van de Coöp. Roermondsche Eiermijn mag
ongetwijfeld als illustratie dienen voor de weergave van de vlucht,
die daarna dat gedeelte van den eierhandel, hetwelk in handen
kwam van de producentenorganisaties, heeft genomen. De omzet-

cijfers van Roermond geven ons ’t volgende overzicht:

4
*

Gemidd. neffo

Aanvoer Eieren. Opbrengst. “"^Too'sffi5 per

aan de leden.

1904 25.805

1905 835.075 f 32.234.05 f 3.66
1906 2.017.025 | - 80.277.60 | - 3.98
1907 3.858.497 - 157.040.00 j - 4.07'/2
1908 6.807.417 1 - 277.678.18 ! - 4.08
1909 9.396.180 - 405.720.02 - 4.32
1910 13.568.800 - 579.219.35 - 4.27
1911 15.522.986 - 700.154.89 - 4.51
1912 19.016.796 - 872.183.43 - 4.58’/ 2

1913 23.847.300 - 1.128.608.46
- 4.73

1914 25.672.604 - 1.198.029.63 - 4.66'/2
1915 40.799.960 - 2.681.588.99

- 6.57'/ 2
1916 58.103.380 - 4.615.560.77 - 7.94,

1917 55.745.746 - 5.210.985.50 - 9.35

1918 18.983.562 - 2.614.714.52 - 13.77'/2
1919 21.290.397 - 2.761.789.61 - 12.37
1920 24.122.904 - 2.760.567.20 - 11 44'/2
1921 33.202.863 - 3.347.062.96 - 10.08
1922 42.505,505 - 3.052.967.80 - 7.18
1923 53.194.947 - 3.111.848.58 - 5.85
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In 1903 waren inmiddels in Leeuwarden reeds de eerste stap-

pen gedaan om tot den coöperatieven eierverkoop te geraken.
Het spreekt bijna vanzelf, dat de jonge vereeniging in Friesland

(waar op het gebied van de landbouworganisaties zoo veel en

zulk mooi pionierswerk verricht is) voorspoedig en krachtig
opbloeide. Ook hier was het begin echter bescheiden, zelfs zeer

bescheiden en herinnert men als een aardige bijzonderheid gaarne

er aan, dat den eersten verzameldag 280 eieren aangevoerd
werden.

In 1903 opgericht als Eierhandel der V. P. N., volgde in 1920

een reorganisatie onder den naam van Noordnederlandsche

Coöperatieve Eier-, Pluimvee-, Konijnen-, Voeder- en Fruithan-

del, die thans de drie Noordelijke provinciën omvat, en wier taak

voldoende in haar naam is vastgelegd. De N. N. C. zooals de

organisatie bij voorkeur genoemd wordt verhandelde in 1923

ook reeds ver over de twaalf millioen eieren.

In het Oosten van het land dateert de gemeenschappelijke ver-

koop van lateren datum.

Als plaatselijke organisatie voor Enschedé en Lonneker in 1909

opgericht, toonde zich de Coöperatieve Nutpluimveefokvereeni-
ging een waardige aanhangster van de coöperatieve gedachte,
die door de Lonneker landbouwers vanuit den versten Oosthoek

het land werd ingezonden. De eierhandel werd met dusdanig
succes door de jonge vereeniging ter hand genomen, dat zoo-

veel aanvragen om deelname vanuit de andere Overijsselsche
plaatsen inkwamen, dat omzetting ineen gewestelijke organisatie
reeds zeer spoedig een gebiedende eisch bleek. Door de oorlogs-
jaren vertraagd, kwam de noodzakelijke reorganisatie 1 Januari
1918 tot stand, vanaf welken datum de zaken onder den naam

van Oostelijke Pluimvee Coöperatie werden voortgezet. Ook hier

reikte de aanvoer in 1923 reeds ver over de tien millioen eieren.

In 1917 werd verder nog opgericht de Geldersche Eierveiling,
op initiatief van den R. K. Aarts Dioc. Boeren- en Tuindersbond

en de Geldersche Overijsselsche Maatschappij van Landbouw. In

het bijzonder is bij deze veiling de toename in aanvoer zeer snel

gegaan, hetgeen ongetwijfeld zijn oorzaak vindt inde omstandig-
heid, dat in het groote Geldersche productiegebied geen produ-
centenorganisatie bestond en de eierhandel, zooals die nog in

verschillende gedeelten van Gelderland gedreven werd, blijkbaar
niet langer inde behoefte kon voorzien. De wijze, waarop de

Landbouwmaatschappij de zaken aanpakte, alsook de A. B. T. 8.,
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die zich om zijn organisatievorm nog ver buiten de provinciale
grenzen kon doen gelden, hebben de eveneens bescheiden opge-

zette Geldersche Eierveiling een aanvoer doen verkrijgen, die

haar wat den omzet betreft, na Roermond op de tweede plaats
brengt. De aanvoer in 1923 bedroeg ruim 37 millioen eieren.

Naast de genoemde organisaties bestaan er nog veilingen in

Venlo, Wageningen, Deventer, Zevenaar, Geldermalsen en Breda,
waarvan ons echter niet bekend is of ze organisaties zijn door en

(of) ten behoeve van de producenten in het leven geroepen, dan

wel, veilingen door en ten behoeve van den handel gesticht, zoo-

als we die ook meerdere vinden in Amsterdam, Den Haag en Rot-
terdam en waar de eieren in ieder geval voor de tweede of derde

maal van eigenaar verwisselen.

Verder treffen we aan eenige handelaren, die wat het verza-

melen der eieren betreft, ongeveer het systeem volgen van de

organisaties, d. w. z. op verschillende plaatsen hun verzame-

laars hebben en dus niet, of althans als regel niet op de markten

koopen.
De huidige omvang van het marktwezen, het werken der pro-

ducenten-organisaties en de georganiseerde handel.

Gaven we in het vorenstaande een historisch relaas van de

wijze, waarop zich de eierhandel gedurende de laatste vijf en

twintig jaren in verschillende gedeelten van het land ontwikkelde,
voor een goed overzicht van den huidigen toestand wil het ons

wenschelijk toelijken, de verschillende gedeelten van het land te

groepeeren naar de toestanden, die er thans worden aangetroffen.
Inde provincies Zuid- en Noord-Holland is de toestand vrij-

wel onveranderd gebleven, d. w. z. de productie wordt nog steeds

zoo goed als geheel opgenomen door de groote steden, inder-

daad een zeer logische gang van zaken.

Niettemin speelt vooral de provincie Noord-Holland een be-
duidende rol inden Nederlandschen eierhandel. Verreweg het

grootste gedeelte van de productie eendeneieren komt uit Noord-

Holland. Voor zoover de eendeneieren niet direct worden geëx-
porteerd, worden ze gekalkt om later als kalkeieren voor export
te dienen of in het binnenland voor industrieele doeleinden ver-

handeld te worden.

Het feit, dat het eendenei als gewoon consumptie-ei nooit die

belangstelling heeft als het hoenderei en zoowel in het binnen-

als in het buitenland in waardeering bij het hoenderei wordt

achteruitgesteld een minderwaardigheid, die ondanks het groo-
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tere gewicht der eendeneieren, niet zelden tot 50 % gaat
maakt dan ook, dat behalve inde door ons genoemde provincie,
waar de omstandigheden het eendenhouden zeer bevorderen, het

houden van eenden om hun productie geen toename van betee-

kenis aanwijst.
Behalve deze merkwaardige productie van eendeneieren, heeft

Noord-Holland in Amsterdam een centrum voor den eiergroot-
handel, wat vooral voor den binnenlandschen handel en voor

den export op Engeland van beduidende beteekenis is.
Ofschoon de genoemde groothandel meestal gewoon is op

bepaalde veilingen of groote markten te koopen, indien mogelijk
ook van tusschenhandelaren inde provincie betrekt, houdt zijn
wijze van werken toch steeds nauw verband met de afzetmoge-
lijkheid, m. a. w. de wijze, waarop de eieren, hetzij in ’t binnen-

land, hetzij in export, moeten worden verhandeld. Inden voor-

en nazomer worden vooral door de Hollandsche handelaren

groote partijen eieren geconserveerd, respectievelijk gekalkt, en

in koelhuizen opgeslagen, een onderdeel van den eierhandel,
waarop we nog nader terugkomen.

Deze eieren dienen ten deele voor de binnenlandsche voor-

ziening en voor export gedurende maanden van schaarschte.
Ofschoon niet in die mate als Noord-Holland in Amsterdam,

heeft Zuid-Holland in Rotterdam zijn centrum.

Ook hier is behalve de voorziening voor de groote plaatsen, de
handel in, en het verwerken van eieren voor den export, voor een

groot gedeelte gelegd inde handen van den groothandel, die zich

op dezelfde wijze als de Noordhollandsche collega’s van aan-

voeren voorziet.

Op de Rotterdamsche markt komen bovendien nog belangrijke
partijen eieren uit Zeeland, die echter meestal in grootte en kwa-

liteit nog niet met de aanvoeren uit de overige provinciën op één

lijn gesteld kunnen worden. Zoowel in Rotterdam als in Amster-
dam treft men verder meerdere eierveilingen aan, bijna steeds
echter op andere leest geschoeid dan de instellingen door de
producenten inde provincie gesticht.

In ’t algemeen komen op deze veilingen slechts weinig zendin-

gen direct van producenten of producentenvereenigingen, doch zijn
het meestal kleinere handelaren of winkeliers, die, zooals het op
vele dorpen nog geschiedt, eieren als betaling nemen, —welke hun
eieren ter veiling zenden. Ongetwijfeld vormen deze veilingen,
waarvan er zijn, die bijna geheel door den groothandel beheerscht
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worden, inde door ons bedoelde centra dikwijls een gemakke-
lijke schakel inden handel, doch een prijsregelend karakter kan
men ze moeilijk toekennen; de aanvoeren zijn daarvoor dikwijls
te ongeregeld en de aangevoerde kwaliteiten te zeer uiteenloopend.

In het centrum van het land heeft de particuliere handel wel

zijn voornaamste arbeidsveld. De provincie Utrecht, de Veluwe

en een gedeelte van de Betuwe, leveren door hun bloeiende mark-

ten met groote aanvoeren en goed product aan een groot aantal

handelaren bijna zonder uitzondering vereenigd inden Bond

van Handelaren in Nederlandsche eieren ■—■ een behoorlijk be-

staan op.
Het mag niet worden ontkend, dat de gezonde concurrentie

tusschen de handelaren onderling op de markten van eenige be-

teekenis, en het streven van allen om van het goede product
dezer markten wat machtig te worden, doorgaans oorzaak is, dat
de aangevoerde eieren tot goede prijzen van de hand gaan. Uit
den aard der zaak blijft hier bij de aanvoerders, respectievelijk de

pluimveehouders, een ernstige prikkel bestaan, aandacht aan de
kwaliteit van het door hen aangevoerde artikel te blijven schenken.

Een treffend voorbeeld, wat deze aansporing vermag, vindt

men inde streek van Barneveld, al is het een feit, dat de aldaar

plaatsgevonden organisatie van vooraanstaande belanghebbende
pluimveehouders, voor de bestendiging van het aldaar bestaande

gezonde marktwezen, een niet ondergeschikte rol heeft gespeeld.
Immers de bruin-eier-leggende rassen, die bij een niet behoorlijk
op peil houden van het fokmateriaal zoo licht geneigd zijn in

productievermogen te dalen beneden de producentenvorm van de

voornaamste witte-eierleggende rassen, moesten in hooge mate
de belangstelling houden van de vooraanstaande pluimveehou-
ders in die streek. Men begreep voldoende, dat slechts zoolang de

productie in kwantiteit niet achterstond bij die van de witte-

eierlegsters, het zware, mooie bruine ei, met zijn uit den aard der

zaak hoogere waarde, zich handhaven kon bij de pluimvee-
houders. Waar dit blijkbaar gelukt, en het donkerbruine ei steeds
een bijzonder gewild handelsei bleek te zijn niet alleen in En-

geland, doch ook in ons land en in Duitschland daar zal de
streek Barneveld zich wel steeds ineen bloeiend marktwezen
kunnen blijven verheugen.

Naar verluidt, werden alleen op de Barneveldsche markt in
dit afgeloopen jaar ver over de 20 millioen eieren aangevoerd,
waarvan men de waarde dus veilig op ± anderhalf millioen gul-
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den kan ramen. Bij een beschouwing van dergelijke cijfers illu-

streert zich voldoende het groote belang, dat een bepaalde streek

heeft bij een bloeiende pluimveehouderij.
Ofschoon niet van dien omvang en beteekenis als Barneveld,

zijn er op de Veluwe en in het nader door ons beschreven ge-

deelte van het land, meerdere bloeiende eiermarkten met flinke

aanvoeren en goed product. De handelaren, die in deze streken

hun arbeidsveld vinden, zijn meerendeels zelf exporteur en zoe-

ken verder hun afzetgebied in het binnenland.

Ook in sommige gedeelten van de overige provincies treft men

nog particuliere handelaren aan, die op dezelfde wijze werken,

moge het waar zijn, dat de wassende invloed der producten-
organisaties in die streken den strijd om het bestaan voor hen

steeds moeilijker maakt, ook al, doordat de kwaliteit der in die

streken gemarkte eieren niet is als elders.

Waar de coöperaties haar vertakkingen hebben overeen groot
gedeelte dezer streken, is het over ’t algemeen inde meer con-

servatieve streken, waar nog markten met eenigen aanvoer wor-

den gehouden en vandaar komt nu juist niet steeds het beste

product. Het z.g.n. Deensche systeem, waarbij de handelaar in

de verschillende dorpen vaste verzamelaars aanstelt en waarbij
de eieren tegen een vooraf vastgestelden (kilo) prijs worden inge-

nomen, wordt ook door eenige handelaren toegepast en schijnt
bevredigende resultaten op te leveren, zoolang de uitbetaalde

prijzen inde oogen van de leveranciers een vergelijking met an-

dere toonaangevende noteeringen of markten kunnen doorstaan.

Het gemak voor de pluimveehouders om op geregelde tijdstip-
pen inde onmiddellijke nabijheid de eieren te kunnen afleveren

aan de verzamelplaats van handel of coöperatie, schijnt dikwijls
nog niet voldoende te worden gewaardeerd, al is het waar, dat

het ter markt gaan voor vele boeren en boerinnen een gewoonte
is geworden, sterker dan een tweede natuur.

Beschouwen we nu de werking van de verschillende produ-
centenorganisaties wat meer van nabij, dan zien we, dat inde

Noordelijke provinciën de N. N. C. het grootste gedeelte van den

eierhandel tot zich heeft kunnen trekken. Alleen inde provincie
Friesland telt de N. N. C. 156 afdeelingen. Markten van groote
beteekenis vindt men in deze provincie dan ook niet. Ook in

Groningen heeft de N. N. C., gesteund dooreen filiaal inde stad

Groningen, een belangrijk aanvoergebied weten te scheppen (66
afdeelingen). Ook in deze provincie beduidt de markthandel niet
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veel, behalve inde stad Groningen, waar des Dinsdags nog
groote hoeveelheden eieren worden aangevoerd, die koopers trek-
ken uit Holland. Het aangevoerde product is echter wat grootte
betreft (52—56 kilo’s) van dien aard, dat slechts een bepaalde
categorie van handelaren er zich voor interesseert. De provincie
Drenthe wordt pas gedurende eenige jaren intensief door de

N. N. C. bewerkt (33 afdeelingen) en is tot dat doel in Assen
een bijkantoor opgericht. De beperkte verkeersgelegenheid in dit

gedeelte van ons land maakt het werk daar verre van gemak-
kelijk, temeer waar ook het product nog niet op één lijn gesteld
kan worden met dat inde andere provincies. Veel eiermarkten
van beteekenis zijn er dan ook niet. Slechts aan den rand der
provincie treft men plaatsen als Meppel, Hoogeveen, Emmen,
waar nogal belangrijke kwantiteiten schijnen aangevoerd te

worden.

De afdeelingen van de N. N. C. zijn plaatselijke organisaties,
aan welke de leverantieplicht is opgelegd. De uitbetaling ge-
schiedt per Kilogram geleverd gewicht, terwijl strenge controle

op de geleverde kwaliteit wordt uitgeoefend. Slechts de N. N. C.
neeft het stempelen der eieren van den beginne af ingevoerd, het-
geen de controle op de individueele leveranciers natuurlijk zeer

vereenvoudigt, en waardoor een zeer belangrijke stap is gedaan
op den weg, die naar de verbetering van het product leidt.

De N. N. C. is een verkoopvereeniging, die geen veiling houdt.
Het afzetgebied wordt gezocht zoowel in het binnenland als in

het buitenland en mag worden geconstateerd, dat de N. N. C. de

moeilijkheden, verbonden aan het vinden van afzetgebied voor

gestempelde eieren, glansrijk heeft weten te overwinnen.
Sedert de reorganisatie in 1920 werden - na het verdwijnen

der V. P. N. - in Friesland en ook inde andere Noordelijke
provinciën, afzonderlijke vereenigingen gesticht voor de bevor-

dering en verbetering van de pluimveeteelt. Niettemin onder-
houdt de N. N. C. zeer nauwe betrekking met deze organisaties
door het steunen van tentoonstellingen, subsidieering van het

fokkerijwezen en de verstrekking van ééndagkuikens, waartoe zij
door haar machinale broederij-inrichting in staat gesteld wordt.
Een groot aantal foktoomen voorziet inde behoefte aan broed-
eieren.

Vermelden we ten slotte nog, dat de N. N. C., daartoe in staat
gesteld door hare moderne inrichting, in alle mogelijke pluim-
veevoeders het beste aan de leden levert, wat te leveren is en

249
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dat zij in Leeuwarden, Groningen en Assen over groote, doel-

matig ingerichte lokaliteiten beschikt, waarin ook met groot
succes de pluimveeslachterijen en vriesinrichting is onderge-
bracht (waarover op een andere plaatsmeer wordt medegedeeld),
dan gelooven we niet te veel te zeggen, indien we als onze mee-

ning uitspreken, dat de Noordelijke provinciën zich gelukkig mo-

gen achten in het bezit vaneen dergelijke modelinstelling, een

instelling, die gaarne tot voorbeeld wordt genomen door allen,
die de coöperatie als middel tot verbetering van de toestanden

inde pluimveehouderij en pluimveeteelt propageeren.

Direct Zuidelijk aansluitend aan het „gebied van de N. N. C.”,
vindt men inde provincie Overijssel en de randplaatsen van

Drenthe en Gelderland het arbeidsveld van de Oostelijke Pluim-

vee-Coöperatie te Enschede.

Zooals reeds eerder vermeld, was ook hier in 1918 een reor-

ganisatie noodig om het werk van de O. P. C., zooals de ver-

eeniging bij afkorting genoemd wordt, inde juiste banen te

kunnen leiden. De tot dien in Enschedé en Lonneker werkende

plaatselijke vereeniging, de Coöperatieve Nutpluimveefokver-
eeniging, die den eierhandel voor hare leden in Enschedé en Lon-

neker sedert 1909 ter hand genomen had, werd omgezet ineen

gewestelijke organisatie, die van stonde af, in innige samenwer-

king met de Overijsselsche Landbouwmaatschappij, hoofdzake-

lijk de provincie Overijssel bewerkte. De instelling heeft een bij-
kantoor in Zwolle, welke plaats door haar water- en tramver-

bindingen zeer geschikt ligt voor het Noordelijk gedeelte van de

provincie en de IJsselstreek. De aanvoeren uit de rest van de

provincie worden naar Enschedé gedirigeerd. De eerste controle

op gewicht en aantal vindt inde afdeelingen plaats, waarna de

eieren alle aan decentrale verzamelplaatsen in Enschedé en

Zwolle geschouwd worden, vooraleer ze ter verzending komen.

Ook de O. P. C. onderhoudt geen veiling, doch zoekt zelf haar

geregelde clientèle in binnen- en buitenland. Evenals in Leeuwar-

den meent men ook hier, dat het doeltreffender is den afzet te

regelen naar de vraag, die er afwisselend is inde plaatsen en

landen, die voor export in aanmerking komen. De O. P. C. telt

een zestigtal plaatselijke afdeelingen verdeeld over de provincie,
waarvan die te Enschedé—Lonneker met circa 800 leden wel de

grootste is. De verzamelplaatsen zijn dikwijls ondergebracht bij
de landbouwvereenigingen. In afwijking met de andere organisa-
ties heeft de O. P. C. het fokkerijwezen en de verbetering van den
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pluimveestapel zelf tot zich getrokken. De vereeniging heeft tot
dat doel in alle afdeelingen gestationeerd één of twee foktoomen,
Wit Leghorn en Barnevelder, van gecontroleerde afstamming, die
de broedeieren leveren aan de leden. Verder beschikt de ver-

eeniging over meerdere kleine fokstations en onderhoudt een

nauwe relatie met het fokstation Tattersall in Lonneker. Samen
met de O. L. M. beheert en exploiteert zij den Overijsselschen
Legwedstrijd. Een centrale broederij met een capaciteit van ca.

8000 eieren zorgt voor de verstrekking van ééndagkuikens, ter-

wijl voor lezingen en cursussen de vereeniging zich de hulp ge-
assumeerd heeft vaneen groot aantal onderwijzers met pluim-
veeacte. Behalve dat de regeering ook het slachtpluimvee van de

leden ontvangt, hetwelk althans voorloopig nog—levend wordt

verhandeld, levert zij behalve de bekende pluimveevoeders
ook broedmachines, kunstmoeders en andere pluimveeteeltbenoo-
digdheden. De landbouwers en pluimveehouders kunnen dus voor

al hunne behoeften terecht bij de O. P. C., die voor haar leden
de laatste jaren nog een met succes toegepast systeem van ziek-

tebestrijding heeft ingesteld. Evenals van de N. N. C. kan ook

van de O. P. C. gezegd worden, dat ze inde streek, waar ze zich

ontwikkelde, ineen bepaalde behoefte voorzag. Niettemin

haven zich in Overijssel, in het bijzonder langs de IJsselstreek en

in Raalte, Ommen en Zwolle, nog eenige belangrijke markten, die
voor de nog talrijke handelaren een arbeidsveld laten.

Meer Zuidelijk het land in, inden Gelderschen Achterhoek,
Betuwe- en Veluweland, heeft • met den hoofdzetel in Arnhem
■— de Geldersche Eierveiling haar tenten opgeslagen.

In 1917 opgericht door de Geldersch-Overijsselsche Maat-

schappij van Landbouw en den R. K. Aarts. Dioc. Boeren- en

Tuindersbond, heeft de instelling zeer snel een geweldige vlucht

genomen, die duidelijk bewijst, dat vooral in Gelderland behoefte

bestond aan een dergelijke inrichting.
De G. O. M. IJ. van Landbouw bevordert uit den aard der zaak

de deelname aan de veiling van de bij haar aangesloten afdee-
lingen en landbouwvereenigingen, een deelname, die gezien
den omvang en den bloei van het landbouwvereenigingsleven in

Gelderland, voor het welslagen van groote beteekenis is.
Ook de Aarts. Dioc. Bond, bij afkorting A. B. T. B. genoemd,

die zijn werkkring ver buiten de Geldersche provinciegrenzen
uitstrekt en o.a. vele vertakkingen heeft in Overijssel, heeft inde
snelle stijging van den aanvoer in Arnhem, een zeer werkzaam
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aandeel gehad. We meenen zelfs te weten, dat de A. B. T. B. aan

de afdeelingen, die met de eierontvangst beginnen, voorschrijft,
dat de eieren naar de veiling te Arnhem moeten worden gezon-
den. Arnhem bepaalt zich er in hoofdzaak toe de aangevoerde
eieren te veilen. Ook de uitbetaling aan de verzamelplaatsen ge-
schiedt volgens den maatstaf, aangegeven door de opbrengst ter

veiling en per 100 stuks. De afdeelingen betalen meestal weer per
gewicht uit, enkele echter ook per stuk. De groothandel wordt
aldus op een gemakkelijke wijze inde gelegenheid gesteld zich

van flinke kwantiteiten eieren te voorzien en heeft door aankoop
op deze veiling niet de beslommeringen, die inkoop op markten,
van tusschenhandelaren of opkoopers, of door middel vaneen

georganiseerd aantal vaste verzamelaars, ontegenzeggelijk en

steeds medebrengt.
Het wil ons voorkomen, dat de groothandel, die deze beslom-

meringen wil ontloopen, belang heeft bij het instandhouden van

een dergelijke veiling, een belang, dat ongetwijfeld in het beste-
den van goede prijzen tot uiting komt.

De behartiging van de belangen van de pluimveefokkerij en de

verbetering van den pluimveestapel heeft men aan de beide ge-
noemde organisaties, G. O. M. ij. v. L. en A. B. T. 8., zelf over-

gelaten, die ieder voor zich in hun afdeelingen en over hun gebied
die maatregelen treffen, welke zij in het belang van de pluimvee-
houderij als onderdeel van den landbouw, noodig achten.

De G. O. M. ij. v. L. heeft voor dit doel het initiatief genomen
tot de oprichting vaneen vereeniging van Pluimveehouders in
Gelderland.

Het behoeft geen betoog, dat het pluimvee-technisch gedeelte
aldaar in goede handen is, als men in aanmerking neemt, dat
druk gewerkt wordt aan het stichten van fokstations, uitzetting
van foktoomen en ook een legwedstrijd gehouden wordt. Zoo ziet

men, dat ook Gelderland ineen vlug tempo zijn oorspronkelijken
achterstand in het doorleven van de evolutie op het gebied der

pluimveehouderij heeft ingehaald. Zooals reeds aangehaald, be-
staan er in Gelderland nog enkele kleine veilingen, die tendeele

hetzelfde doel nastreven, tendeele uitsluitend instellingen zijn,
door den handel gesticht. Het marktwezen beschreven we reeds
voldoende. Ook in Gelderland hebben nog vele handelaren hun

arbeidsveld, die voor ’t meerendeel op de door ons genoemde
markten koopen en verder nog eieren betrekken uit den Gelder-
schen Achterhoek.
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Met betrekking tot het Zuiden hebben we inden aanhef reeds
besproken de geweldige positie, die de Coöp. Roermondsche Eier-
mijn in dat gedeelte van ons land inneemt, een positie, die nog in

hooge mate versterkt werd, doordat een in 1918 plaatsgevonden
reorganisatie èn de Limburgsche Landbouwbond èn de Noord-

Brabantsch Christelijke Boerenbond de schouders als stevige fun-
damenten onder de Roermondsche instelling deden zetten. Ook
hier dus een innig samengaan van Pluimvee- en Landbouworga-
nisaties, dat ongetwijfeld tot schitterende resultaten moet leiden,
temeer daar de organisatie inde afdeelingen van de C. R. E. ook
goed geregeld is.

Er wordt, evenals bij de O. P. C. en de N. N. C. als eisch ge-
steld, dat de afdeelingen rechtspersoonlijkheid bezitten. Behalve
dit, moet elk lid aangesloten zijn bij de respectievelijke Pluimvee-
houdersbonden van den L. L. T. B. of N. C. B.

Op dit oogenblik telt de C. R. E. 217 afdeelingen met ruim
16000 leden; deze zijn verplicht, evenals zulks ook bij de andere
coöperaties het geval is, elke week bij den plaatselijken verzame-
laar alle eieren te leveren, waar zij ook iedere week afrekening
ontvangen der door hen geleverde eieren. De eieren worden be-
taald per gewicht. De C. R. E. oefent op de naleving harer voor-

schriften een strenge controle uit op afdeelingen en verzamelaar.
Zij beschikt hiervoor overeen tweetal controleurs, die zich geheel
en al aan deze taak wijden.

Wanneer in aanmerking genomen wordt, dat de Roermondsche
mijn ongeveer 10% van de totale Nederlandsche productie ver-

handelt, zal het duidelijk worden, welke belangrijke rol deze orga-
nisatie inden Nederlandschen eierhandel speelt.

Voor vele centra van eierhandel en int bijzonder van den

groothandel, is Roermond meestal de eenige maatstaf, al is het
evenzeer een bekend feit inden handel, dat het Roermondsche ei,
wat gemiddelde grootte en kwaliteit betreft, slechts zelden geëven-
aard wordt.

Het spreekt vanzelf, dat bij de geweldige aanvoeren aan deze
'astelling, schouwing en controle vóór de verzending naar Roer-
bond, inde afdeelingen noodig was. Dit systeem biedt zeer

groote voordeelen. Inde eerste plaats wordt op het werk, dat aan
de centrale te Roermond nog aan de zendingen eieren gedaan
boet worden, zeer belangrijk bespaard, maar bovendien is men

j'eeds inde afdeelingen in staat, minderwaardige eieren achter te
houden en een ernstig vertoog te richten aan den leverancier van
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die eieren. De C. R. E. kweekt zich, inden persoon van den ver-

zamelaar, een staf van vakkundig personeel, waarvan de waarde

voor de organisatie met iederen dag stijgt, en niet hoog genoeg

aangeslagen kan worden. Groothandelaren, die in Roermond ter

veiling komen om te koopen, weten reeds bij voorbaat, dat ze

precies krijgen wat ze koopen.
De C. R. E. is echter slechts gedeeltelijk op hare veiling aan-

gewezen, een omstandigheid, die gezien haar geweldigen aan-

voer inde productiemaanden een gelukkig verschijnsel ge-
noemd mag worden.

Reeds lang vóór den oorlog had Roermond een beduidenden

export naar Duitschland en België, die onmiddellijk en in vollen

omvang hervat is, toen de omstandigheden dit toelieten.

Ook echter in Engeland heeft het Roermondsche ei zich goeden
naam weten te verwerven, een omstandigheid, die voor de orga-
nisatie van beteekenis is, ook al blijft Roermond voor den export
door zijn ligging in ’t bijzonder op Duitschland aangewezen. Be-

sluiten we te melden, dat de C. R. E. ook in het binnenland een

flink afzetgebied heeft. Voor de verbetering van het product en de

verbetering van den pluimveestapel is sedert jaren door Roer-
mond mooi en ernstig werk gedaan. Alhoewel men het aldaar

ook eerst gezocht heeft inde uitzetting van foktoomen en kleine

fokstations, heeft men terecht ingezien, dat deze wijze van werken

slechts een overgang mag zijn naar een meer doelbewuste en

succeszekere manier om eigen leden van goede broedeieren en

fokdieren te voorzien.

Voor eenige jaren is men overgegaan tot de stichting vaneen

eigen fokstation in Horst, dat onder bekwame leiding geplaatst,
reeds van den beginne afzijn vruchten afwierp, waar het gold de

verdere opvoering van het peil van den pluimveestapel in Brabant

en Limburg.
Wij meenen hiermede een vrij duidelijk beeld gegeven te hebben

van den Nederlandschen Eierhandel, voor zooverre deze zich

thans in verschillende groepen van belanghebbenden laat indee-

len. Uit den aard der zaak kon deze inleiding niet volledig zijn,
doch bedoelde zij ook slechts in ruwe lijnen aan te geven, waar

de Nederlandsche eierhandel zijn bronnen vindt en hoe deze in

de eerste stadia worden geleid.
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Uit vorenstaande inleiding blijkt duidelijk, van hoe groote be-

teekenis de door verschillende pluimveehoudersorganisaties in

het leven geroepen handelsinstellingen zijn voor den Nederland-

schen eierhandel. Reeds de omstandigheid, dat veilig kan worden

aangenomen, dat ruim een derde deel van de geheele productie
wordt verhandeld middels de door ons bedoelde vereenigingen,
doet voldoende uitkomen den grooten invloed dezer organisaties,
op den handel in ’t algemeen. Indien hierbij nog in aanmer-

king wordt genomen, dat het principieele streven van deze ver-

koopinstellingen beoogt om vóór alles den producent de hoogste
marktwaarde voor zijn product te verzekeren en uiteen oogpunt
van gezond handelsbegrip te elimineeren die onnoodige schakels,
welke op den weg van producent tot consument slechts schadelij-
ken invloed uitoefenen op kwaliteit en prijs, dan behoeft het zelfs

voor den oningewijde geen nader betoog, dat onze nationale

pluimveehouderij het niet meer buiten deze instellingen zal kunnen

stellen.

Immers moge het waar zijn, dat in die centra, waar belang-
rijke eiermarkten zijn, naast de vrees voor een streven naar ge-

meenschappelijken verkoop, de onderlinge naijver bij den inkoop
vaneen goed product prijsregelend optreedt, inde vele, meer

afgelegen streken wordt de natuurlijke aandrang van den hande-

laar om met den laagst mogelijken inkoopprijs te volstaan, steeds

achterhaald door het in ’t leven roepen van verzamelplaatsen
voor de organisatie, die in dat gebied hare vertakkingen heeft.

We meenen dus zonder schroom te mogen neerschrijven, dat

de werkwijze van de coöperaties hetzij indirect oorzaak is

geworden, dat thans op de toonaangevende groote eiermarkten

behoorlijke toestanden heerschen; maar bovenal, dat het ontstaan

en de bloei van de handelsorganisaties van zeer grooten invloed

zijn geweest op de rentabiliteit van de pluimveehouderij en de

vlucht, die deze gedurende de laatste reeks van jaren genomen

heeft. De juistheid van deze meening springt temeer in het oog,
indien we een oogenblik stilstaan bij de wijze, waarop de verbe-

tering en de veredeling van den pluimveestapel door de pluim-
vee-technische vereenigingen werd verkregen.

Toen na het verdwijnen van de V. P. N. waarvoor die taak

reeds te zwaar was gebleken het technisch werk ten behoeve
van de doelbewuste pluimveehouderij als bijbedrijf of hoofdbe-

drijf, geheel op losse schroeven kwam te staan, zijn het weer in

hoofdzaak de handelsorganisaties geweest, die de behartiging
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van deze belangen der pluimveehouders tot zich hebben getrok-
ken. Wel heeft men hier en daar om redenen van organisatori-
schen aard voor het pluimvee-technisch werk afzonderlijke ver-

enigingen gesticht, maar dikwijls pas nadat de handelsinstellin-
gen aan het fokkerijwezen voorloopig leiding hadden gegeven en

het gestuurd hadden ineen richting, die zich aanpaste bij en in
dienst stelde van de eischen, die de groote wereldmarkten stel-
den met betrekking tot het voornaamste product van de pluimvee-
houderij: het ei.

In ruime mate werd door de handelsorganisaties zoowel moree-

len als financieelen steun verleend aan de technische vereenigin-
gen, waardoor het dezen mogelijk werd de practijk heeft dit
bewezen de haar opgedragen taak behoorlijk te vervullen. Het

samengaan van de verschillende organisaties inde later gestichte
Nederlandsche Pluimveefederatie, bracht ook hier de noodige
eenheid in leiding. Het mag dan ook als vanzelfsprekend be-
schouwd worden, dat dergelijke samenwerking de verbetering
van het product ten goede moest komen. Eenerzijds de controle

op de kwaliteit der afgeleverde eieren en de geregelde aflevering
er van, anderzijds het voortdurend streven naar beter, meer pro-
ductief pluimvee, betere huisvesting, voeding en verzorging der

dieren, doelmatiger behandeling van de eieren enz. Het inrichten
van fokstations en foktoomen, keuring van fokdieren, stalver-

beteringswedstrijden, lezingen, cursussen, hulp bij ziektebestrij-
ding, alle mogelijke middelen werden te baat genomen om de
pluimveehouderij te steunen, de rentabiliteit hooger op te voeren,
het product te verbeteren.

Wie het leven ten platten lande kent, weet, dat door de intimi-

teit, waarin de landbouwende bevolking den zwaren strijd om

het bestaan doormaakt, de aldus door de organisaties gegeven
voorlichting en hulp niet slechts komt ten bate harer leden, maar

ongetwijfeld ook op loyale wijze wordt ten dienste gesteld van

de gemeenschap, althans ten goede komt aan de geheele om-

geving.
Van het streven en werken der pluimveeorganisaties, daarbij

gerugsteund door de handelsinstellingen, profiteert indirect ook
de particuliere handel in hooge mate.

Zonder dat zij dit streven tot verbetering van het product ook
maar eenigermate daadwerkelijk hebben gesteund of bekostigd,
kregen ook de particuliere handelaren te verwerken een mooier,
een grooter, schooner en verscher ei, zij het dan dat dit op de
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eiermarkten iets hooger wordt gewaardeerd en somtijds iets beter
betaald.

De omstandigheden en voorwaarden, waaronder de productie
plaats heeft, behandeling, verzameling en aflevering hebben dus
de voortdurende zorg der organisaties.

Het ei wordt schoon, heel en versch gelegd, de het product be-
dervende en minderwaardig makende invloeden treden later op,
soms door toedoen der pluimveehouders, later dikwijls ook door
schuld van ondeugdelijke behandeling, verpakking of transport
bij den tusschenhandel.

Den pluimveehouders wordt er steeds op gewezen, dat ze de
eieren dagelijks hebben te rapen en de eieren dienen te bewaren

op luchtige, droge, vorstvrije plaatsen. Het direct na het rapen

verpakken in kisten met cartonwerk, manden met hooi, stroo of

haksel, moet meestal uit den booze beschouwd worden, aangezien
die verpakking, zoo ze niet vochtig is, dit gemakkelijk wordt en

dan van zeer nadeeligen invloed is op de eieren, indien deze eenige
dagen in dergelijke verpakking moeten blijven. Inpakking onmid-
dellijk voor de bezorging, hetzij aan de verzamelplaats, hetzij op
de markt, verdient de meeste aanbeveling, terwijl alsdan voor

droog verpakkingsmateriaal is te zorgen. Verpakking in haksel
of stroo verdient daarom geen aanbeveling, wijl ze het frisch
doffe der eieren veranderen ineen glad glanzend aanzien, ’t

geen niet gewild is en dikwijls bij oude eieren voorkomt.
Aan de verzamelplaatsen der organisaties worden de eieren

meestal geteld en gewogen (soms ook geschouwd) en de breuk-
eieren verwijderd. De opzending naar de handelsinstellingen ge-
schiedt in cartonkisten met schouwramen, inhoudende 500 stuks,
die vóór en na de vulling gewogen worden om het netto-gewicht
vast te stellen. Zorgvuldig moet worden toegezien op de conditie,
waarin de kist en het cartonnen binnenwerk verkeert; natte, voch-

tige of schimmelige verpakking moet absoluut worden geweerd,
aangezien het bederf der eieren daardoor op geweldige wijze
wordt geforceerd.

Aan de meeste instellingen worden daarna de eieren alle weer

geschouwd en dikwijls gesorteerd, voordat ze inden handel wor-

den gebracht. De breuk, die gemiddeld geconstateerd wordt, be-

draagt V/2 a 2%.
De handelaren, die op de markten inkoopen, verpakken ten

deele in cartonkisten en verzenden naar hun pakhuizen, waar de

verdere verwerking plaats vindt. Ook worden echter op vele
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marktende eieren zonder nadere controle voor den export inde

lange, z.g.n. exportkisten verpakt. Op meerdere groote eiermark-

ten heeft men ten dienste van de eierhandelaren groote overdekte
hallen gebouwd, waarin niet alleen gelegenheid tot verpakking,
doch soms ook tot schouwing gemaakt is. De verzending van

eieren in het binnenland geschiedt voor een groot gedeelte inde

vorenbedoelde cartonkisten, waarvan een gedeelte van den han-

del, dat de eieren niet schouwt, ze gebruikt inde grootte van

600 eieren. De kisten worden op rekening gesteld. Een ander ge-
deelte, dat in ’t binnenlandsch verkeer ook inde lange export-
kist (met houtwol) a 1200 eieren verzendt, calculeert den prijs
dezer emballage (ca. f2,00 per 1200 eieren) meestal inden ver-

koopprijs der eieren. Men gaat daarbij uit van de gedachte, dat

de hoogere vracht bij verzending in cartonkisten, emballage-slij-
tage en retourvracht, meestal even hoog zijn als de waardevermin-

dering der exportkist na eenmalig gebruik. Bij goed ingepakte
eieren is het percentage breuk meestal gelijk. Met uitzondering
van den grenshandel met Duitschland en België, waarbij ook dik-

wijls cartonverpakking dienst doet, worden de eieren voor het

buitenland alle verzonden in bovenomschreven exportkisten van

1200 stuks. Deze kisten, waarvan de afmetingen varieeren tus-

schen de maten 176 X 50 X 24 en 167 X 55 X 25 c.M., hebben

een dubbel middenschot, waardoor het mogelijk is de kist in ge-

vulden toestand doormidden te zagen, in twee helften van 600.

Deze kisten worden meestal voor de vrachtbesparing per garni-
tuur, d.w.z. per stel van 2 eind- en tusschenschotten 16—18 m.M.,
10—14 bodem-, zij- en deklatten van 10 m.M., gekocht en bij den

betreffenden exporteur gespijkerd. De meeste exporteurs voeren

op de kisten een handelsmerk en vermelden bovendien het ge-

wicht der sorteering. Om breuk te voorkomen, moet het inpakken
vakkundig geschieden, opdat de schijnbaar zwakke emballage
niet de aanleiding wordt van breuk gedurende het transport. In

elke afdeeling van 600 eieren komen vier lagen van 150 (10 X
15), met tusschenliggende houtwol, boven elkaar. De na het

dichtspijkeren uitpuilende houtwol wordt afgeknipt, zoodat, in-

dien nette, nieuwe en geschaafde kisten zijn gebezigd, de gepakte
kist klaar voor de verzending, een keurig aanzien heeft. Hoofd-

zaak bij deze verpakking is, dat absoluut droge en reukvrije hout-
wol wordt gebezigd. Frisch gefabriceerde houtwol, ook al is

ze schijnbaar kurkdroog en reukvrij, is niet geschikt. Het ver-

dient aanbeveling de houtwol lang van te voren uit de geperste
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balen los te trekken en door de zon te laten drogen. Overjarige
houtwol geeft de meeste voldoening. Het verpakken in vochtige
of niet reukvrije houtwol vormt steeds een bron van veel

ellende. Vooral bij warm of broeierig weer gaande eieren

zeer spoedig tot bederf over; een bederf, dat zelfs bij
een zoo spoedig mogelijken uitpak na aankomst niet meer te

keeren is.

Zooals reeds gezegd, kent de export op Engeland geen andere

verpakking dan deze. De handel op Engeland vraagt buitendien

een sorteering van minstens 30—40 % bruine eieren, wil voor het

gezondene een prijs bedongen worden, die in overeenstemming is

met de waarde van het product. Een groot deel van de prima Hol-

landsche eieren wordt inden Engelschen tusschenhandel als En-

gelsche eieren verkocht, terwijl de slechtere kwaliteiten dikwijls
met de uit alle mogelijke landen geïmporteerde eieren als min-

derwaardig „Imported” weinig geschikt zijn de reputatie van ons

Hollandsche ei hoog te houden. Het inden handel brengen van

ons prima product onder een bepaald merk kan in dezen toestand

veel verandering brengen.
Een groot gedeelte van de eieren, die naar Engeland gezonden

worden, gaat in consignatie. Een kleiner gedeelte over het al-

gemeen niet het slechtste wordt tegen vooraf overeengekomen
prijs, cif Londen of fob Rotterdam (Amsterdam of Harlingen)
verkocht.

Deze consignatiezending levert niet zelden een teleurstelling op
voor de zenders, al nemen we gaarne aan, dat afwijkingen in kwa-

liteit en verpakking dikwijls „clains” zeker zullen rechtvaardigen.
Voor den geretourneerden handelaar, die inden export op Enge-
land langdurige ervaring heeft, schijnen de bezwaren aan den

consignatiehandel verbonden minder groot te zijn.
Ook naar Duitschland geschiedt de verzending in hoofdzaak

in exportkisten. Deze verpakking had echter in sommige streken

eerst een tegenstand te overwinnen, aangezien men de op deze

wijze verpakte eieren beschouwde als „Kisteier” en op één lijn
stelde met de geïmporteerde Russen en Italianen. Het heeft heel

wat moeite gekost het publiek in West-Duitschland er van te

doordringen, dat de „Hollander” beter waren en mooier dan de

doorsnee Duitsche eieren. Om het aanzien van minderwaardige
buitenlandsche eieren te voorkomen, verzochten ouderwetsche

Duitsche handelaren nog dit jaar om verpakking in hooi.

Ook hier heeft echter het euvel van niet droge houtwol reeds



260

dergelijke afmetingen aangenomen, dat veel eieren reeds ver-

zonden worden inde z.g.n. „Flachkisten”, die van dezelfde af-

metingen, doch slechts half zoo hoog zijn. In deze kisten bevinden
zich dus twee lagen eieren en is het gevaar van broeiing, tengevol-
ge van minder droge houtwol, ook minder groot. Evenals in En-

geland, maakt ook in Duitschland het frissche, goed gesorteerde
ei de beste prijzen. Had men vroeger in Duitschland geen bijzon-
dere voorkeur voor de bruine eieren, thans vraagt men ook een

zeker percentage bruin inde menging en vindt ook het uitsluitend
bruine ei gretig aftrek. De handel op Duitschland geschiedde
meestal contant. Geleidelijk wordt weer met groote voorzichtig-
heid tot credietverleening overgegaan. De handel op België was

slechts gedurende korten tijd van eenige beteekenis, terwijl Zwit-
serland nagenoeg niets betrok.

Een beduidend gedeelte van onze productie bleef de laatste
jaren ook in ons land, vooral doordat de aanvoer van buitenland-
sche eieren nog niet weer van groote beteekenis was en de koop-
kracht van het Hollandsche publiek nog vrij groot bleek. Inde
tijden van groote productie was er dan ook betrekkelijk weinig
verschil inde prijzen, die bij export en die bij verkoop in onze

voornaamste consumptiecentra waren te bedingen. Terwijl de
prijzen in Duitschland dit jaar doorgaans wat hooger noteerden
dan die in ’t binnenland, was export naar Engeland door de dik-

wijls lagere prijzen aldaar, over ’t algemeen niet loonend.
Een uitzondering maakte het begin van het laatste kwartaal

van dit jaar, toen Duitschland de hooge prijzen niet meer kon
betalen en in Engeland voor een prima versch product een hooge
prijs kon worden bedongen.

Niettemin trof men evenals andere jaren ook thans weer het
verschijnsel aan, dat inde najaarsmaanden op verschillende
markten dergelijke abnormaal hooge prijzen werden genoteerd,
dat met groote zekerheid kon worden aangenomen, dat het mee-

rendeel dezer eieren voor speculatieve doeleinden moest dienen,
aangezien nergens, noch in het binnen-, nóch in het buitenland
dergelijke prijzen inden tusschen-handel te maken waren.

leder jaar worden inde maanden April en Mei groote partijen
eieren aan de markt onttrokken voor de kalkerij. Millioenen eie-
ren worden jaarlijks door de Nederlandsche handelaren, waar-

van meerderen tevens eierkalker zijn, z.g.n. door inkalking ge-
conserveerd. Bij de groote kwantiteiten, die op deze wijze worden

geconserveerd, is geen andere methode practisch deugdelijk en
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uitvoerbaar gebleken. Men gebruikt voor deze wijze van conser-

veering de gewone schelpkalk, waardoor zich na de oplossing
aan de oppervlakte van het kalkwater een dun vliesje calcium

carbonaat vormt, waardoor alles van de lucht wordt afgesloten.
Evenals bij alle conserveeringsmethoden, is ook hier hoofzaak,
dat schoone, versche eieren gebezigd worden. Bovendien dienen
vooraf alle geknikte of ook maar eenigszins gebarsten eieren ver-

wijderd te worden, aangezien deze bij inleg in kalkwater direct be-
derven en dus onmiddellijk verlies zijn.

Bij getransporteerde eieren moet deze uitval „rokkers” of

„rammelaars” genaamd, gevoegelijk op ca. 5 % van de ingelegde
eieren geschat worden. De aldus ingelegde eieren kunnen lang
goed blijven, d.w.z. bruikbaar. Het kan echter niet verhinderd

worden, dat de door de poreuze schaal binnendringende kalkstof-
fen het eiwit veranderen en het kalkgehalte daarvan verhoogen.
De smaak verandert, het ei laat zich zonder te barsten niet meer

koken, terwijl het eiwit zich niet meer tot schuim laat kloppen. In
hoofdzaak wordt het kalkei dan ook gebezigd voor keukengebruik
of inde banketbakkerij. Aangezien de kosten van arbeidsloon,
verlies bij in- en uithalen en het renteverlies, afhankelijk van de

periode dat de eieren ingelegd blijven, meestal niet meer dan 1 a

1y4 cent per stuk bedragen, komt het er op aan voor den inleg
het juiste, goedkoope moment te kiezen, om inde tijden van

schaarschte een goedkoop geconserveerd ei te hebben.
Inde jaren van vóór den oorlog werden voor het inkalken door

vele handelaren buitenlandsche (Russische, Poolsche of Galici-

sche) eieren genomen. Sedert den oorlog worden deze soorten

nog niet weer in die kwantiteiten geïmporteerd, dat ze voor de

kalkerij een rol van beteekenis kunnen spelen. Er is echter een

andere methode voor het conserveeren van eieren, die de laatste
jaren veel meer opgang heeft gemaakt, n.l. het koelen van eieren.
Vele millioenen eieren zijn voor dit doel de laatste jaren geregeld
aan het directe verbruik onttrokken.

Aangezien het aantal koelhuizen in ons land, dat ingericht en

deugdelijk gebleken is voor dit doel, echter niet zoo groot is,
werd het inkoelen van eieren uit den aard der zaak beperkt. Zoo-
als opgemerkt, bedroeg het aantal gekoelde eieren toch nog vele
millioenen. Particuliere eierhandelaren gingen zelfs over tot den
bouw van koelhuizen.

Hoofdzaak is dus een goede behandeling inde koelhuizen. De



262

temperatuur moet constant op ca. 0 gr. blijven. Afwijking van

meer dan 1 gr. naar boven of beneden is niet geooEiofd.
Verder speelt de vochtverzadiging van de lucht een groote rol.

Algemeen neemt men aan, dat 75 a 80 % het meest wi ischelijke
percentage is. Een geringer percentage zou uitdroging bevorde-

ren, terwijl een hooger percentage schadelijk zou zijn voor den

smaak.
De practijk heeft bewezen, dat inde koelhuizen, gebezigd voor

eierkoeling, een voorkoelruimte aanwezig dient te zijn. Betreffen-
de de eieren en de verpakking moet inde eerste plaats worden

opgemerkt, dat de kwaliteit weer een zeer voorname rol speelt.
Uitsluitend schoone, versche eieren dienen voor dit doel gebezigd
te worden. Voor de verpakking, waarin de eieren worden opge-

slagen, gebruikt men hoofdzakelijk weer de lange, z.g.n. export-
kisten. Nog noodzakelijker dan bij exportzendingen is het, te zor-

gen voor prima droge houtwol en goede, breukvrije verpakking.
Ook worden de eieren wel opgeslagen in cartonkisten. Door de

grootere ruimte, die bij deze verpakking moet worden benut, is

het echter duurder. Daarbij brengt deze verpakking nog grootere

gevaren, aangezien deze cartonkisten, doordat ze dikwijls worden

vervoerd in weer en wind, slechts zelden zuiver droog zijn.
Het laatste jaar zijn proeven genomen met opslag zonder ver-

pakking, d.w.z. zonder tiisschenverpakking. De eieren worden

n.l. inde voorkoelruimte uit de gewone verpakking overgepakt
in vierkante bakken, waarin ze tot een aantal van 500 a 600 los

op elkaar gestapeld zijn. De kisten, waarbij inde zijwanden en

bodem gaten van pl.m. 1 c.M. gemaakt zijn, worden niet afgedekt,
doch zonder meer op elkaar gestapeld. Bij uitslag uit de koel-

huizen worden de eieren inde voorkoelruimten weder ingepakt
inde gebruikelijke emballage.

Het ligt voor de hand, dat deze wijze van opslag, waarbij de

hoedanigheid en toestand van de verpakking dus geen rol speelt
en geen schadelijken invloed kan uitoefenen op de kwaliteit der

gekoelde eieren, goede resultaten moet opleveren, afgezien van

het feit, dat de benoodigde ruimte tot een minimum wordt beperkt.
Afhankelijk van den tijd gedurende welken de eieren inde

koelhuizen verblijven, worden de kosten geraamd op ± 1 cent

per ei. De eieren met bestemming voor het koelhuis worden meestal

niet eerder dan Juli, begin Augustus uit de markt genomen, bij
voorkeur op het tijdstip, voorafgaande aan de telkenjare traditio-

neele prijsstijgingen omstreeks Augustus. Doordat de speculatie
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in eieren dan nog geen groote afmetingen heeft aangenomen, is

de kwaliteit meestal nog voldoende en behoeven de eieren niet al
te lang inde koelhuizen te verblijven, aangezien ze hoofdzakelijk
in October en November aan de markt worden gebracht.

Zijn eieren van goede kwaliteit ingekoeld en is de verpak-
king en behandeling voldoende geweest, dan kan op een koelhuis-
ei van goede hoedanigheid gerekend worden.

Een oppervlakkige beschouwing van het benutten dezer con-

serveeringsmethode zou leiden tot de conclusie, dat hier het reser-

veeren in tijden van overvloed en het verduurzaamd bewaren tot

tijden van schaarschte vaneen zeer voornaam voedingsmiddel,
van economisch-maatschappelijk standpunt bezien, aanbeveling
verdient. Beschouwen we echter de omstandigheden, waaronder
de koelhuiseieren inden handel worden gebracht wat meer van

nabij, dan zien we, dat slechts een gedeelte als koelhuiseieren in

den handel komt en wel tegen vrij hooge prijzen, terwijl een ander

gedeelte, hetzij gemengd met versche eieren, hetzij zonder deze

vermenging, aan de leek-consumenten als versch wordt ver-

kocht. Op verschillende markten is deze verkoop van koelhuis-

eieren onder den schijn van versche geconstateerd gewor-
den, zonder dat het blijkbaar mogelijk was er afdoend tegen op
te treden. Erger nog is het, dat een gedeelte van den handel niet
schroomt zich ook bij den export van dit bedrog te bedienen. Jaar
in jaar uit komen om dezen tijd van het jaar klachten uit Enge-
land, dat onder de als „versch” gezonden eieren dikwijls groote
percentages koelhuiseieren worden aangetroffen. Ook uit Duitsch-
land hoorden we nadat de handel op dit land nog geen jaar
hersteld was reeds dezelfde klachten.

Het behoeft geen nader betoog, dat deze practijken van zeer

nadeeligen invloed zijn op de vooruitzichten van onzen exporthan-
del en in hooge mate benadeelen de reputatie van ons Hollandsche

ei. Wat geeft het onder dergelijke omstandigheden of de produ-
centenorganisaties zich uitsloven om verbetering van het product
te bevorderen, wanneer een gedeelte van den handel zich door

dergelijke practijken straffeloos ten laste van den naam van het
Nederlandsche ei kan bevoordeelen.

Reeds de afmeting, die dit bedrog inden binnenlandschen han-
del aanneemt, moest voor de overheid voldoende reden zijn om

hier in te grijpen; nog daargelaten het groote belang, dat de na-

tionale pluimveehouderij zou hebben bij een van regeeringswege
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in te stellen controle op den verkoop van en den handel in koel-
huiseieren.

Een dergelijke controle zou kunnen samengaan met maatrege-
len, welke waren te ontwerpen ter bescherming van den Neder-
landschen exporthandel in ’t algemeen, waarover we het in onder-
staande regelen nader zullen hebben, doch noodzakelijk is dit
samengaan niet, aangezien de controle op den handel en verkoop
van koelhuiseieren o.i. veel gemakkelijker zal zijn te regelen dan
een bescherming van den algeheelen eierexport.*) Deze bescher-

ming, waarover ten behoeve van het Eerste Internationale Pluim-

veecongres, door de daartoe benoemde Sub-Commissie voor

Handelsvraagstukken t.z.t. reeds een uitvoerige nota werd inge-
diend, naar den inhoud waarvan we gaarne verwijzen, deze be-

scherming houdt zeer nauw verband met het vraagstuk van de

eierstempeling. Het stempelen van de eieren heeft reeds sedert
jaren een punt van veel bespreking uitgemaakt.

Over het algemeen hebben de importeurs van het Hollandsche
ei in het buitenland en de grossiers ook hier te lande zich krachtig
tegen het gestempelde ei verzet.

Deze tegenkanting, waardoor een minder gemakkelijke verkoop
zoowel in binnen- als buitenland gevreesd werd, is naast het

groote practische bezwaar, ’t welk het stempelen van millioenen
eieren ongetwijfeld steeds medebrengt, de verklaarbare oorzaak

geworden, dat de stempeling niet reeds veel meer in toepassing
wordt gebracht. Vooral voor de coöperaties en de handelaren,
die volgens het Deensche systeem de eieren verzamelen en die
dus even groote belangen hebben bij een controle op den pluirn-
veehouderleverancier, zou het stempelen van de eieren hetgeen
voor deze groep uit den handel natuurlijk reeds bij den producënt
behoorde te geschieden ongetwijfeld een machtig hulpmiddel
blijken voor het opvoeren van de kwaliteit van hun product.

Een groot bezwaar van den buitenlandschen importeur in

het bijzonder den Engelschen importeur schijnt wel te zijn het
feit, dat de aldus met een Hollandschen stempel gemerkte eieren
niet het lot van de overige goede Hollandsche eieren kunnen

deelen, n.l. niet als inlandsch product kunnen worden verkocht

*) In Denemarken, waar de omstandigheden ingrijpen van regeeringswege ongetwijfeld niet meer

noodig maakten dan hier, heeft de regeering reeds een wetsontwerp ingediend, dat de controle op de
eieren regelt en is men ons dus reeds voor. V.
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aan het publiek, dat zoo gaarne geneigd is alles wat geïmporteerd
is, als minderwaardig te kwalificeeren. Niettemin gelooven we,
dat er een ander groot bezwaar gevoeld wordt, een bezwaar, dat
niet zoo vrijmoedig naar buiten verkondigd wordt, omdat men het
bestaan er van ongaarne erkent. De eieren, die vrijwillig-gestem-
peld inden handel worden gebracht, zullen aldra blijken niet van

de slechtste te zijn en zich spoedig ineen bepaalde navraag mogen
verheugen. Hierin schuilt voor den groothandel en ook voor den
tusschenhandel, zoowel in het buitenland als in het binnenland,
het gevaar. Men zal genoodzaakt zijn om de aldus op den voor-

grond tredende merken, die veel gevraagd worden, in voorraad
te hebben en te verhandelen. Deze beperking van den handel zal

vreest men bij de toenemende concurrentie, van invloed zijn
op de winstmarge.

Het wil ons echter voorkomen, dat deze bezwaren op den duur
een oplossing van het zeer urgente vraagstuk niet mogen inden
weg staan.

In het standpunt, dat dooreen gedeelte van den handel wordt

ingenomen, ligt dan ook iets inconsequents. Inden nazomer en in
het najaar schreeuwt men steen en been over de kwaliteit van het
Hollandsche ei en over de knoeierijen, die daarmede plaats vin-

den, maar anderzijds is men weinig genegen mede te werken aan,
of te bevorderen de toepassing vaneen der schijnbaar weinige
middelen, die verbetering inden toestand zouden kunnen bren-
gen: de controle op de herkomst der eieren door de stempeling.

De handel is meestal geneigd de aanwezigheid van slechte
eieren aan de producenten te wijten. Wie echter op de hoogte is
van den dikwijls langen weg, dien het ei van producent tot con-

sument moet afleggen, weet, dat dit verwijt ongegrond is en

slechts in enkele tijden van het jaar en dan nog slechts voor

een zeer klein gedeelte mag gelden. Daartegenover mag, ja
moet echter aangevoerd worden, dat ieder handelaar, ieder ex-

porteur dient te weten, welke kwaliteit hij verkoopt. Zooals de

toestand thans is, worden èn de belangen van den producent èn
de belangen van den consument geschaad en wordt ook dikwijls
de tusschenhandel gedupeerd. Er bestaat dus alle aanleiding te
streven naar een practisch uitvoerbare oplossing van het vraag-
stuk; eene oplossing, die regelt den waarborg voor kwaliteit van

het product en de bescherming van den bonafiden handel.
Reeds vele en ernstige pogingen zijn er gedaan om in deze

richting resultaten te bereiken, tot heden echter zonder het ge-
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wenschte gevolg. We verwijzen terzake naar de herhaaldelijke
vertoogen van de K. v. K. te Londen, die behandeling van deze
aangelegenheid op meerdere Landhuishoudkundige congressen ten-

gevolge hadden en naar de eiercontröle, die in 1912—1913 door
de voormalige V. P. N. voor haar handelsinstellingen in het leven
werd geroepen.

De eerder aangehaalde Nota van de Sub-Commissie voor de
handelsvraagstukken besprak verder deze materie uitvoerig. Een

ernstige behandeling bleek urgent, toen de beruchte Engelsche
»Eggsorder 1920” bekend werd en ettelijke besprekingen onder

leiding van de Directie van den Landbouw waren hiervan het

gevolg. Hoewel men tijdens deze besprekingen reeds afdaalde
tot de bijzonderheden van de interne regeling eener eieruitvoer-
contróle, is deze nooit werkelijkheid geworden door de schijnbaar
zeer uiteenloopende belangen van de bij den Nederlandschen
Eierhandel betrokken groepen van handelaren. Ook toen in April
1923 de bewuste Engelsche wet, die om de Engelsche pro-
ductie te beschermen, voorschreef, dat o.m. alle geïmporteerde
eieren van het woord „Imported” of den naam van het land van

herkomst moesten zijn voorzien, in tweede lezing door het Engel-
sche Lagerhuis was aangenomen en de urgentie van te treffen
maatregelen in ons land steeds grooter werd, de Nederlandsche
Eierbond zich terzake nogmaals uitvoerig tot de regeering wend-
de en ook de Nederlandsche Pluimveefederatie dit betoog onder-
steunde met een zeer juiste motiveering van de noodzakelijkheid
er van, kwam men nog niet nader tot een oplossing.

Door de nieuwe verkiezingen in Engeland, die de Labour-re-
geering aan het bewind brachten, kwam het wetsontwerp auto-
matisch op den achtergrond; thans, nu in Engeland wederom een

conservatieve regeering is opgetreden, is de waarschijnlijkheid
groot, dat het ontwerp-wet vroeg of laat opnieuw wordt inge-
diend. De schijnbare onverschilligheid, die er dit jaar met betrek-

king tot deze aangelegenheid bij den Nederlandschen Eierhandel
viel te constateeren, vond echter niet alleen oorzaak in het feit,
dat het gevaar, ’t welk door het bedoelde Engelsche wetsontwerp
dreigde, voorloopig van de baan was, maar vooral ook inde om-

standigheid, dat vrij onverwacht in het begin van het jaar 1924
Duitschland als voornaamste kooper op de Nederlandsche Eier-
markt optrad, waardoor deze niet als inde voorgaande jaren
uitsluitend op Engeland was aangewezen.

Thans echter, nu de omstandigheden, waaronder de eierhandel
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zich op den export kan toeleggen, weer hoe langer hoe meer nor-

maal worden, en de inzichten inden toestand, de opvattingen
over hetgeen noodig en gewenscht is niet meer worden beheerscht
of beïnfluenceerd door tijdsomstandigheden, lijkt ons het oogen-
blik aangebroken om de onderwerpelijke aangelegenheid opnieuw
in studie te nemen.

Men meene niet, dat momenteel hiertoe geen aanleiding bestaat.
Zooals reeds opgemerkt, kan ieder oogenblik het opnieuw in-
dienen van het Engelsche wetsontwerp tegemoet gezien worden,
maar ook in het nieuw-oude Oostelijke afzetgebied schijnt men

voornemens te zijn onzen export moeilijkheden inden weg te leg-
gen. Reeds voor geruimen tijd hebben blijkbaar in navolging
van hetgeen in Engeland gebeurde eenige vooraanstaande
Duitsche pluimvee-organisaties zich met een adres tot de regee-
ring gericht, waarin de wenschelijkheid werd betoogd vaneen

wettelijke regeling, die bepaalt, dat alle in Duitschland geïmpor-
teerde eieren gemerkt moeten zijn op een wijze, die den buiten-
landschen oorsprong voldoende aangeeft, opdat het werkelijk
Duitsche product daardoor een voorsprong zou krijgen. In haar
antwoord aan de adresseerende vereenigingen heeft de Duitsche
regeering op ondubbelzinnige wijze doen weten, dat zij vooralsnog
een dergelijke bepaling niet gewenscht of noodzakelijk acht en

maatregelen in die richting niet van haar te verwachten zijn. Toch

schijnt het, dat de Duitsche regeering in haar bedoeld antwoord
toezeggingen heeft gedaan, die z.g.n. op bescherming zouden
duiden. In uitzicht is n.l. gesteld, dat uit het buitenland inge-
voerde eieren inde toekomst met een invoerrecht zullen worden
belast. Dit invoerrecht zou RM. 20 per kist bedragen, dus 1 cent
per ei.

Van de zijde van den Duitschen handel heeft men ernstig tegen
deze invoerrechten gewaarschuwd als zijnde niet het middel ’t
welk de Duitsche pluimveehouderij noodig heeft om zich te ont-
wikkelen. Voor het overige stelt de handel aldaar zich op een

neutraal standpunt, uitgaande van de redeneering, dat, daar in
Duitschland toch een groot eiertekort is en vooralsnog zal blijven,
de eieren er toch moeten komen en verhandeld moeten worden.

Van de zijde van de consumenten verwacht men echter grooter
verzet, hetgeen uit den aard der zaak verklaarbaar is.

Al moge nu deze belemmering van Duitsche zijde voor onzen

eierexport nog geen feit zijn, toch doen we goed reeds rekening
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te houden met de mogelijkheid, dat ons ook daar moeilijkheden
inden weg worden gelegd.

In zooverre zijn de bezwaren in Duitschland o.i. gemakkelijker
te overwinnen, wijl men aldaar de „frische Hollander” bij voor-

keur koopt en ook hooger betaalt dan de Duitsche eieren. Uit

dien hoofde is dus geen groote tegenstand van den handel te

verwachten, indien men hier tot stempeling zou overgaan. Daar-

bij is het niet onwaarschijnlijk, dat bij een dergelijk drukkende

invoerbelasting, meer nog dan vroeger, goedkoopere buitenland-

sche eieren in Duitschland geïmporteerd zullen worden en men

naijverig op de goede reputatie van de „Hollander” deze

minderwaardige eieren door menging of geknoei met emballage,
zal trachten als Hollandsch product te verkoopen, zeer ten na-

deele van den naam van ons ei en van de daarvoor te maken

prijzen.
Wanneer we ons daarbij bekennen, dat er ook bij den Holland-

schen handel wel weer zullen zijn, die aan deze knoeierijen graag

medewerken, dan brengt het belang van den eerlijken Nederland-
schen handelaar ook hier weer mede: controle en bescherming van

het goede Nederlandsche product. Hoe wede zaak ook wenden,
hoe we ze ook keeren, er dient in het belang van de Nationale

Pluimveehouderij iets gedaan te worden, om door bescherming
van haar product tegen knoeierijen, de toekomst van de pluim-
veeteelt en hare verdere ontwikkeling te verzekeren.

In aanmerking nemende de geschiedenis van de ontwikkeling
van de pluimveehouderij en den eierhandel en resumeerende de

door ons nader beschreven factoren, die voor de instandhouding
vaneen doelbewuste pluimveeteelt en een gezonden handel in

pluimveeteeltproducten noodzakelijk geacht worden, komen on-

dergeteekenden tot de volgende conclusies:

1. De oprichting van de producentenvereenigingen, i.c. de

door deze gestichte handelsinstellingen, is van grooten invloed

geweest op de ontwikkeling van de pluimveehouderij in ons land.

2. Door haar wijze van werken hebben deze handelsinstellingen
prijsregelenden invloed op de eiermarkt.

3. Door het streven van de producentenvereenigingen en de

gezonde concurrentie op de voornaamste eiermarkten is de
kwaliteit van het Nederlandsche ei in hooge mate verbeterd.

4. De verbetering van den hoenderstapel door de pluimvee-
organisaties komt ten goede aan den geheelen Nederlandschen

eierhandel, dus ook aan den particulieren handel.



5. De belangen van de pluimveehouderij en den bonafiden
handel vorderen een controle op dien handel, welke:

a. het als „versch” verkoopen van koelhuiseieren of an-

dere geconserveerde eieren onmogelijk maakt;
b. slechts den uitvoer van gezonde, versche eieren mo-

mogelijk laat en daardoor bij export den koopers een ga-
rantie verstrekt voor de kwaliteit van het Nederlandsche

product.
6. De tijdsomstandigheden en de toestand inde landen, welke

ons product importeeren, eischen, dat indien mogelijk met de

hulp, in ieder geval onder leiding van de Nederlandsche regee-
ring pogingen worden aangewend om thans te geraken tot

een organisatie, die vorenbedoelde controle regelt en (of) uit-

oefent.
Enschede, November 1924.
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De voordeelen en inrichting van koelhuizen
voor den handel in pluimveeteeltproducten.

IR. J. F. H. KOOPMAN,
Adviseerend Ingenieur en Secretaris der Nederlandsche

Vereeniging voor Koeltechniek, te ’s-Gravenhage.

Door het Uitvoerend Comité verzocht voor dit Congres een

rapport over genoemd onderwerp uitte brengen, deel ik daarover
het volgende mede.

I. De beteekenis van het artikel eieren in ons land.
Voor den handel in pluimveeteeltproducten vormen de eieren

ongetwijfeld het belangrijkste artikel.
Slaan wij de „Verslagen over den landbouw in Nederland”

van de laatste jaren op, dan lezen wij, dat onze hoenderstapel
zich in 1921 van den sterken achteruitgang inde oorlogsjaren
had hersteld. In dat jaar was die stapel weer opgeloopen tot de
hoeveelheid van vóór den oorlog. Inde verdere jaren volgt een

langzame, maar gestadige toename. Die stapel kan thans op ca.
10 millioen stuks worden geraamd.

Bovendien viel een groote vooruitgang inde hoedanigheid van
ons pluimvee op te merken; Barneveldsche kippen en Witte
Leghorns hebben een overwegende plaats ingenomen.

In het verslag over 1922 zien wij, dat de belangstêlling voor
de hoenderteelt als tak van het landbouwbedrijf en als liefhebberij
sterk is vooruit gegaan. Dank zij de loonende prijzen der eieren,
wordt de pluimveehouderij flink rendabel genoemd. De uitvoer
van eieren van rond 6.600 ton in het vorige jaar, nam tot bijna
9000 ton in dit jaar toe.

Over 1923 rekende men de uitkomsten, ondanks verminderde
prijzen, toch nog als bevredigend. De export, weer voornamelijk
naar Engeland, steeg tot 13.500 ton.

Van de groote beteekenis van den eierenhandel in ons land ge-
tuigen de volgende cijfers.

Op 27 veilingen, waarvan de voornaamste te Roermond (eier-
mijn), werden in 1923 totaal aangevoerd, ruim

233 millioen eieren.
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Geëxporteerd werden
216 millioen stuks,

waartegen een invoer staat van 656 ton of 10.5 millioen stuks,
dus van geringe beteekenis.

De totale jaarlijksche eierenproductie in ons land wordt op
900 millioen stuks

geschat. Tegen een prijs van 5.5 ct. per stuk vertegenwoordigt
deze productie een waarde van

rond ƒ 50.000.000.—.

Graphische voorstelling der gemiddelde hoogste maandprijzen van eieren op de

veiling te Roermond (eiermijn) in 1922 en '23.

11. Schommeling der eierprijzen en daaruitvolgende conclusie.

Maken wij een graphische voorstelling van de gemiddelde hoog-
ste maandprijzen, die eieren op de zooeven genoemde markt in
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de jaren 1922 en ’23 hebben opgebracht, dan krijgen wij de ge-
broken lijn, in bovenstaande figuur voorgesteld. Men kan zeggen,
dat deze lijn ook het beeld vertoont van het verloop van den
gemiddelden verkoopsprijs der eieren gedurende die jaren.

Treffend is het groote onderscheid tusschen winter- en zomer-

prijzen. Tegenover het minimum van f5,50 per 100 st. in April
’23 staat in dat jaar het maximum van f 16,09 in December. In
1923 was de hoogste prijs f 17,30 in Januari, de laagste
f 6,90 in Mei en Juni. Het verschil tusschen deze uitersten beliep
dus 10 tot 10,5 cent per ei, terwijl dit tusschen winter- (Oct.
Maart) en zomer- (April—September) prijs in 1922 3,8 en in
1923 3,2 cent per ei bedroeg.

De conclusie ligt voor de hand, dat er een belangrijk financieel
voordeel in gelegen kan zijn de eieren, in het voorjaar gelegd,
eerst in het najaar van de hand te doen. Een bezwaar daartegen
is de bederfelijkheid van het product, dat zonder kunstmiddelen
zoo’n lange bewaring niet toelaat.

111. Het conserveeren van eieren, het koelen en het kalken.
Een middel om eieren gedurende den laatst bedoelden tijdsduur

te conserveeren wordt sedert een 25-tal jaren door de koeltech-
niek geleverd en wel door het onderhavige artikel zoo lang in
koelhuizen op te slaan.

Het feit, dat eieren, die 6 tot 8 maanden zoo bewaard zijn, met
succes als

„
versche” worden verkocht, mag als een bewijs voor

de deugdelijkheid dezer conserveeringsmothode gelden.
Een andere, veel gebruikelijke wijze van goed houden, is de

eieren in kalkwater te bewaren.
Al dadelijk rijst de vraag: welke van deze twee middelen is de

beste?

Ter beantwoording hiervan haal ik aan, wat door den heer B.
van Asperen Vervenne in „Avicultura” van 26 Juli ’22 hier-
over wordt gezegd.

„Het kalken is, hoewel schijnbaar bewerkelijker en moeilijker,
in werkelijkheid veel eenvoudiger, veel minder riskant en veel
minder kostbaar.

Dat men niettegenstaande die bezwaren toch nog heel wat eie-
ren koelt, vindt zijn oorzaak in het feit, dat een goed koelhuisei
in kwaliteit vrijwel met een versch ei gelijk staat en als regel
ook als zoodanig wordt verkocht. Wanneer men versche- en

koelhuiseieren ineen kist door elkaar verpakt, is het onderscheid
zelfs door vakmenschen niet met absolute zekerheid aan te geven;
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inde oorlogsjaren, toen de uitvoer van versche gedeeltelijk en

de uitvoer van geconserveerde eieren absoluut verboden was,
kwamen daardoor meermalen geschillen voor, die, als het puntje bij
het paaltje kwam, absoluut niet oplosbaar bleken, daar door geen
enkel kenteeken en geen enkele proef het onderscheid is aan te
toonen. Het onderscheid is alleen te zien, wanneer men naast een

hoeveelheid melkversche eieren een hoeveelheid koelhuiseieren
legt, daar koelhuiseieren den eigenaardigen gloed, aan geheel
versche eieren eigen, verlóren hebben; de oude eieren hebben
dien gloed eveneens verloren, vandaar, dat het onderscheid tus-
schen de eieren, zooals die inden handel komen, en koelhuis-
eieren, niet is te bepalen. Toch zal een vakman onmiddellijk het
onderscheid zien tusschen een partij koelhuiseieren en een partij
oude versche eieren, kleine verschillen zijn er dus wel degelijk,
men kan ze echter niet vastleggen.”

Hieruit blijkt, dat de voorkeur aan het koelen boven het kalken
wordt gegeven.

IV. De kosten van het koelen van eieren in ons land.
Waar de heer Van Asperen Vervenne den nadruk legt op de

kostbaarheid, aan het koelen van eieren verbonden, is het inte-
ressant na te gaan, wat dit koelen hier wel kost.

Volgens een opgave, mij door de „Rotterdamsche Koel- en

Vrieshuizen” te Rotterdam verstrekt, bedraagt het bewaarloon in
het koelhuis per maand voor een kist eieren (1440 stuks) f 1,25
plus f 0,10 assurantie tegen brand- en machineschade.

Bij vervoer per spoor komen hierbij, behalve voor vracht,
lossen van den waggon f0,20
vervoer naar het koelhuis -0,25
opslag in het koelhuis - 0,20
afslag uit het koelhuis - 0,20
vervoer naar den trein

- 0,25
inladen inden trein - 0,20

Totaal per kist f 1,30
Bij een verblijf van 6 maanden in het koelhuis worden de koel-

kosten per kist:

voor bewaarloon en assurantie 6 X f 1,35 = f 8,10
voor diverse onkosten

- 1,30

f 9,40
of ongerekend de vracht 0,65 cent per ei.
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Met die vracht inbegrepen komen de koelkosten dus

nog niet op één cent per ei.

Hieruit blijkt dat de kostbaarheid van het koelen niet zoo groot
is en maar een klein gedeelte uitmaakt van de aanzienlijke marge

tusschen winter- en zomerprijs.
V. Voordeelen van het koelen van eieren.

De prijs vaneen artikel wordt beheerscht door vraag en aanbod.

Wordt het koelen van eieren in ons land op grootere schaal dan

dit thans gebeurt, toegepast, dan zullen daardoor de belangrijke
prijsfluctuaties verminderen. Het verschil zal evenwel van dien

aard blijven, dat de koelkosten steeds worden goedgemaakt en er

nog een niet onaanzienlijk financieel voordeel voor de handelaren

in eieren op overblijft. Het is voor hen van het grootste belang
zekerheid te hebben, dat de eieren, die zij goed naar het koelhuis

brengen, daar ook goed uitkomen. De techniek is tegenwoordig
zoover, dat het risico aan het koelen van eieren verbonden, tot

een minimum is te beperken.
Voor de verbruikers der eieren ligt in het koelen het voordeel,

dat het bijdraagt tot regularisatie der prijzen, hen vrijwaart voor

buitensporig hooge prijzen en voor hen de kans op bedorven waar

vermindert.

VI. De inrichting van koelhuizen en de eischen voor het goed
houden der eieren.

Wat de inrichting van koelhuizen voor het bewaren van eieren

betreft, is het duidelijk dat die een zoodanige moet zijn, dat daar-

mede aan de eischen voor het goed houden product wordt

voldaan. Die eischen betreffen inde eerste plaats de eieren zelf.

Het koelproces is alleen bij machte het bederf, waaraan dier-

lijke en plantaardige producten als vleesch, boter, kaas, eieren,

etc. zijn blootgesteld, te vertragen, niet te beletten.

Dit proces verbetert nooit die artikelen. Het ligt dus voor de

hand, dat men alleen zulke producten van goede kwaliteit er aan

moet onderwerpen; hoe beter die hoedanigheid is, hoe langer
men dit proces kan doorvoeren.

De gevallen, waarbij eieren bedorven uit het koelhuis kwamen,

bleken veelal hun oorzaak te hebben inde slechte of minder

goede kwaliteit, waarin zij zich reeds bevonden, toen zij in het

koelhuis werden gebracht.
Voor succes met het koelen van eieren moet er op zes zaken

worden gelet; hoe beter dit gebeurt, hoe kleiner het risico van

bederf en hoe langer men de eieren goed houdt. Die zes zijn;



lo. de kwaliteit. Deze moet, als reeds opgemerkt, prima we-

zen. H. o. is ook te verstaan, dat de eieren volkomen gaaf zijn.
Men doet beter eieren met gebroken schaal niet te koelen, ten-

minste niet inde schaal. Het koelhuis moet dus over middelen

beschikken (en men vindt die in Amerikaansche „cold stores”)
om de kwaliteit der eieren vóór zij gekoeld worden, te kunnen

nagaan. De meest practiscne methode is daarvoor het „schou-
wen” (doorlichten) gebleken.

In Amerika worden eieren met gebroken schalen van hun in-

houd ontdaan en deze, het wit en het geel tezamen, na eerst goed
dooreen gemengd te zijn, in blikken bussen bij -7 gr. C. bevroren.

In dien toestand wordt nu verder, wat ik maar zal noemen: de

„struif” in het koelhuis bewaard.

20. de verpakking.
Het ei is een zeer gevoelig artikel en neemt gemakkelijk vocht

en geuren van zijn omgeving op. Het materiaal, waarin men de

eieren verpakt, moet, evenals de eierkisten of doozen, volkomen

reukloos en goed droog zijn. Daardoor is dit materiaal ook in

staat, wanneer het absorbeerend vermogen heeft, wat van den

waterdamp, die het ei steeds afscheidt, op te nemen, wat gunstig
is voor zijn behoud.

Het resumé van de ervaring van iemand, die hier vergelijkende
proeven heeft genomen, was, dat z.i. de verpakking in carton

(doozen) de beste is. „De luchtbel blijft boven; de eieren klotsen

niet. Het carton was mooi hard gebleven.”
30. de opslag.
In verband met tfet feit, dat eieren zeer gevoelig zijn voor

geuren uit hun omgeving, is het aan te bevelen ze in het koelhuis

niet bij andere artikelen (vleesch, boter en vruchten) op te slaan.

Bepaald fataal is de nabijheid van sinaasappelen en uien!

Verder moeten de kisten en doozen niet te dicht op en bij el-

kaar staan; er dient gelegenheid te zijn, dat daar de koude lucht,
die ten slotte de conserveerende werking veroorzaakt, behoorlijk
tusschen door kan. Ook moeten zij niet tegen de muren komen,
maar op eenigen afstand daarvan. Dit geldt vooral voor buiten-

muren.

Het is gewenscht het artikel niet direct inde eigenlijke koel-

ruimten te brengen, maar eerst ineen z.g. inbrengruimte de eie-

ren een langzamen overgang op de koude temperatuur te laten

doormaken. Van nog meer belang zijn de z.g. uitbrengruimten,
waarin het product geleidelijk op de buitentemperatuur of iets

275
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daaronder wordt gebracht. Men vermijdt daardoor,, dat bij het

verlaten van het koelhuis op de koude verpakking waterdamp uit

de lucht neerslaat en het pakmateriaal nat wordt, wat, als alge-
meen bekend, voor de eieren zeer nadeelig is.

40. de temperatuur.
Over de temperatuur, die bij het koelproces de beste is, loopen

de meeningen zeer uiteen.

Terwijl men die in Europa veelal iets boven het vriespunt (0,5
a 1 gr. C.) houdt, vindt men in Amerika in eierkoelruimten als

regel temperaturen onder nul (-1 a 1,5 gr. C.). Men heeft daarbij
geen last van het springen van eierschalen, waartegen bij vries-

temperaturen wordt gewaarschuwd.
Het is niet gewenscht met de temperaturen lager dan -2 gr. C.

te gaan, omdat anders het gevaar bestaat voor het bevriezen van

het eiwit (vriespunt -2,2 gr. C.)
Uit mijn ervaring, ook met andere artikelen, waarvoor hetzelfde

geldt, hecht ik minder waarde aan een lage, maar veel meer aan

een constante temperatuur. Hoe gelijkmatiger men de temperatuur
weet te houden, hoe beter dit voor de conserveering van alle be-

derfelijke levensmiddelen is. Sterke schommelingen van meer dan

2 gr. C. zijn daarop bepaald nadeelig.
In het algemeen geldt, dat hoe lager men de temperatuur houdt,

hoe meer het bedervingsproces wordt geremd, dus hoe langer
men een artikel, en ook eieren, kan goed houden.

50. de vochtigheidsgraad.
Gewoonlijk (en ook hier) bedoelt men daarmede den relatie-

ven vochtigheidsgraad (v. g.). Deze staat met de temperatuur in
nauw verband, d.w.z. dat bij lage temperaturen een hoogere v.g.
dan bij hooge temperaturen toelaatbaar is.

Bij iedere temperatuur zijn evenwel grenzen, waartusschen de

v.g. moet blijven. Komt men daarboven, dan verhaast dit de

schimmelvorming en daarmede het bederf der eieren; komt men

er beneden, dan versterkt dit de altijd plaatsgrijpende uitwase-

ming (verdamping) en veroorzaakt vermindering van het gewicht
en de waarde der eieren.

Bij een temperatuur om en bij het vriespunt vindt men als den

besten v.g. meermalen 80 % aangegeven.
60. de luchtcirculatie.

Ten einde den wasem, die een ei voortdurend ontwikkelt en die

stoffen bevat, welke het artikel doen bederven, geregeld en zoo

vlug mogelijk te kunnen .afvoeren, is het in eierkoelruimten ge-
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wenscht de luchtcirculatie zoo snel mogelijk te doen plaats heb-
ben. Of dit op de eenvoudigste en minst kostbare wijze, d.i.

door natuurlijke circulatie, in voldoende mate kan bereikt worden,
moet voor ieder geval op zich zelf worden uitgemaakt.

Ook is het een kwestie van ervaring of bij die circulatie men-

ging van versche buitenlucht dient plaatste hebben.
Uit de laatst bekend geworden onderzoekingen op dit gebied,

een rapport van de bekende Amerikaansche Miss Pennington

en van George A. Horne, op het 4de intern. Koude-Congres van

dit jaar te Londen uitgebracht, blijkt die bijmenging met een ver-

hooging van den v.g. inde koelkamer en een vermindering van

het gewichtsverlies der eieren gepaard te gaan.

70. Het gewichtsverlies, gebruikmaking van ozon en de toe-

laatbare duur voor het koelen van eieren.
Ineen eierkoelruimte met kunstmatige luchtbeweging, doch

zonder bijmenging van versche lucht, bleek dit verlies na een

bewaring van

3 maanden ong. 1.5%
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Met bijmenging was het telkens ong. 0,1 % minder.

Ook vermeldt dit rapport van proeven, genomen met ozon in

eierkoelkamers. Het blijkt, dat de aanwezigheid van dit gas het
ontstaan van schimmel niet tegenhoudt, maar wel de absorptie van

geur (lucht) uit het verpakkingsmateriaal (stroo) doet vermin-

deren.

Deze proeven hebben eveneens bewezen, dat het gewone koelen

van eieren (dus zonder ozon) over langen duur kan uitgestrekt
worden, wanneer maar met alle bovengenoemde factoren in vol-

doende mate is rekening gehouden.
Eieren kunnen in het koelhuis tot een jaar goed blijven.
Zij krijgen evenwel onder de beste condities na 30 weken, dus

ong. 7 maanden, een z.g. koelhuissmaak („gout de magasinage”,
„cold storage taste”), die verder steeds sterker wordt als gevolg
van het opnemen vaneen lucht uit de verpakking.

In verband hiermede is het raadzaam eieren niet langer dan

6—7 maanden in het koelhuis te laten.
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80. De hoeveelheid eieren in koelhuizen en de mogelijkheid die
in ons land te vermeerderen.

In het bovenaangehaalde stuk van den heer Van Asperen
Vervenne wordt vermeld, dat men in 1913 inde koelhuizen in

Duitschland 350 millioen eieren had opgeslagen.
Hoe groot die hoeveelheid den laatsten tijd is, valt niet met

zekerheid te zeggen.

De volgende cijfers vind ik omtrent de Ver. Staten van Noord-

Amerika vermeld. Zij kenmerken een enorme beweging op dit
gebied, waaruit voor ons in Europa m.i. wel wat te leeren valt.

Inde koelhuizen waren daar

op 1 Sept. 1915 ruim 2 milliard eieren in kisten,
op 1 Sept. 1923 ruim 3,5 milliard eieren in kisten,
wat een toename in 8 jaar van 75 % beteekent.

Bovendien had men er inden vorm van bevroren „struif” in
blikken:

op 1 Sept. 1915 bijna 9 millioen K.G.;
op 1 Sept. 1923 bijna 19 millioen K.G.,

hetgeen een vermeerdering in dien tijd is van niet minder dan
111%.

Voor zoover mij bekend, gaan bij ons alleen eieren inde schaal
in het koelhuis. Het verdient zeker overweging na te gaan of
het bewaren van eieren als „struif” in bevroren toestand niet
eveneens hier te lande voordeel oplevert. Mogelijk bestaat daar-
toe aanleiding op het Congres.

De belangrijkste eierenproducent van de wereld is China. Vol-

gens Amerikaansche berichten bedraagt daar de eierenproductie
per jaar ruim 26 milliard stuks. Hiervan werden er het vorige
jaar 16,6 millioen gekoeld en bevroren bewaard. Van de totale

hoeveelheid is dit maar een fractie, maar het bewijst, dat ook in
dit conservatieve land de koelbeweging haar weg heeft gevonden.

Rusland, een andere machtige producent, beschikt over reuzen-

koelhuizen, speciaal voor het opslaan van eieren ingericht (o.a.
te Woronesch, voor opslag van ong. 20 millioen eieren).

Van de 22 openbare koelhuizen, die wij in Nederland hebben,
zijn er maar enkele (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, IJmuiden,
Zutphen en Den Haag), waar eieren kunnen bewaard worden.

Omtrent de hoeveelheden, die daar jaarlijks zijn opgeslagen,
heb ik geen betrouwbare cijfers. Een koelhuis-directeur en de

directeur van de N. N. C. schatten dit kwantum resp. op 10.000

kisten of 14,4 en 15 millioen eieren, welke taxaties weinig uiteen
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loopen. Tegenover de 900 millioen, die hier geproduceerd worden,
zou die hoeveelheid naar deze schattingen slechts 1,6 en 1,67 of

nog geen 2 % zijn.
Wij mogen hieruit aannemen, dat het koelen van eieren in ons

land nog betrekkelijk weinig wordt toegepast.
De oorzaken hiervan komen mij voor te zijn:
10. de onbekendheid met de voordeelen, in het koelen gelegen;
20. de minder goede ervaringen, die hier en daar op dit gebied

zijn ondervonden en begrijpelijk zijn, gezien de vele en soms

moeilijke eischen, noodig voor het welslagen van het koelproces;
30. het denkbeeld, dat het koelen met groote kosten gepaard

gaat;
40. het risico, aan het koelen verbonden, doch dat, als gezegd,

bij den tegenwoordigen stand der koeltechniek tot een minimum

kan teruggebracht worden;
50. het ontbreken van alleszins goed ingerichte eierkoelhuizen

in onze eiercentra of dicht bij de groote eierveilingen (Roermond,
Arnhem, Barneveld, Leeuwarden en Enschede);

öo. de vrees, dat de prijzen der eieren door het koelen zullen

dalen.

Tegenover deze vrees bestaat m.i. evenveel kans, dat inde

goedkoope tijden de prijzen door het koelen zullen stijgen. Dit.

procédé werkt stabiliseering der prijzen inde hand bij eenzelfden

doorsneeprijs, zoodat de winst voor den handelaar gelijk blijft,
ja, nog hooger kan zijn door vermindering van verlies door bederf.

Ter vermeerdering van het gebruik van het koelhuis voor eie-

ren, dienen de genoemde oorzaken te worden weggenomen of

gereduceerd. Van wat daartoe te doen valt, is reeds grootendeels
in dit rapport gewag gemaakt en kan event. verder op het Con-

gres besproken worden. Het lijkt mij dan ook van het Uitvoerend

Comité een gelukkige gedachte, dit onderwerp op de agenda van

het Congres te hebben geplaatst.
Een Hollandsch spreekwoord zegt: „Goede wijn behoeft geen

krans”, maar er is geen enkele goede zaak, die het zonder „re-

clame” kan doen. Het komt mij voor, dat er op dit gebied door de

koelhuizen in ons land nog heel wat kan gedaan worden. Een

goede gelegenheid biedt hun daartoe o.a. het weekblad „Avi-
cultura.”

90. Andere pluimveeteeltproducten.
Deze vormen, behalve de eieren en voor zoover koelhuizen

daarmede te maken hebben, de dieren zelf.
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Hiervan geldt ook, ofschoon in mindere mate, dat de prijs niet

stationair is. Verder is het algemeen bekend, dat sinds jaren
kippen en ander gevogelte door de kunstmatige koude voor lan-

gen tijd kunnen geconserveerd worden.

Het voordeel is dus eveneens bij deze artikelen, dat men ze

kan inkoopen in goedkoope en van de hand doen in dure tijden,
terwijl daar nog bij komt, dat men inde periode daartusschen de

kosten voor voer etc. bespaart.
De eischen voor bewaring in het koelhuis zijn heel wat minder

hoog dan die voor eieren en bepalen zich in hoofdzaak tot het
onderhouden vaneen geschikte temperatuur, welke men dik-

wijls in Europa op -4 a -6 gr. C., in Amerika en ook in enkele koel-
huizen h. t. 1. op -9 a -11 gr. C. aantreft. Hoe lager men de tem-

peratuur houdt, hoe langer, als reeds gezegd, de conserveering
kan duren. Ook vindt men wel twee temperaturen, de laatstge-
noemde en lager voor het invriezen, de eerstgenoemde voor het

eigenlijke bewaren.

Na 6 maanden begint gevogelte een koelhuislucht te krij-
gen, die evenwel tot een opslagduur van 9 maanden niet hinder-

lijk is. Bij een langere periode kan het vleesch der vogels nog
goed wezen en zijn volle voedingswaarde behouden hebben, maar

wordt bedoelde lucht dermate, dat de beesten sterk in waarde

achteruitgaan. Bij kippen etc. is het derhalve evenmin gewenscht
ze langer dan 6 a 7 maanden in het koelhuis te houden.
Ten einde te weten te komen of het koelen (of juister: vriezen) van

gevogelte in ons land van beteekenis is, heb ik getracht hierover

van verschillende zijden inlichtingen in te winnen. Exacte cijfers
of zelfs betrouwbare schattingen heb ik niet kunnen krijgen. Nu

is dit ook zeer moeilijk, omdat er in ons land geen controle be-
staat op artikelen in koelhuizen. Verder wordt gevogelte, behalve
inde openbare koelinrichtingen, ook bij particulieren, als poeliers
en derg., in zulke installaties, die zij voor eigen gebruik hebben,
bewaard.

Zoo zullen bij de N. N. C. te Leeuwarden dit jaar ong. een

25.000 stuks dieren in eigen vriesinrichting worden ingevroren.
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De invoer van Buifenlandsche Hoenders

in Nederland.
L. HAMELEERS, Dierenarts, Maastricht.

Sedert mijne vestiging als Dierenarts te Maastricht in 1918,

heeft de bestrijding der verschillende besmettelijke ziekten onder

het pluimvee mijn speciale aandacht gevraagd. Vrijwel alle beken-

de besmettelijke ziekten kwamen in die dagen reeds veelvuldig voor

onder toornen kippen en eenden, voor ’t meerendeel door land-

bouwers gehouden. Na 1918 heb ik gemerkt, dat ’t veelvuldig
houden van grootere en kleinere toornen hoenders door parti-
culieren (niet-landbouwers) is ter hand genomen. Ook de pluim-
veehandel heeft na 1918 eerst de vlucht genomen, die we nu

kennen, terwijl hier en daar in Zuid-Limburg reeds verschillende

z.g.n. hoenderparken zijn ingericht, ’t meest door menschen, die

er hun bestaan in zoeken. Dit alles heeft mij genoopt mee te doen

en de bestrijding der hoenderziekten nog intensiever ter hand

te nemen.

Gaarne maak ik hier gebruik van de gelegenheid om collega

Te Hennepe, men mag wel zeggen de expert op dit gebied, open-

lijk mijn dank te betuigen voor zijn veelvuldige bezoeken ten

mijnent, waarbij hij mij met raad en daad heeft ter zijde gestaan
en mij zelfs hulp verleend heeft bij de opstelling der plannen, die

hier volgen.
Deze plannen waren reeds klaar in October 1922 en zijn na

een mondelinge toelichting aan Zijne Excellentie den Minister

van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, Jhr. Ruys de Beeren-

brouck, op diens wensch schriftelijk gezonden aan zijn Departe-
ment in October 1922. Uitvoering is tot heden toe niet hieraan

gegeven, maar waar ik kan aantoonen, dat mijn streven absoluut

de belangen der nationale pluimveeteelt voorstaat, meen ik goed
te doen, deze gelegenheid niet te laten voorbij gaan om opnieuw
hierop terug te komen.

Een vaststaand feit is het, dat de jaarlijks uit het buitenland

ingevoerde hoenderachtige dieren zeer vaak besmet zijn met

verschillende besmetjelijke ziekten, speciaal Cholera, Kleinsche
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ziekte, Tuberculose en Dyphtherie. Bewijzen hiervan zijn legio.
Nu rijst de vraag le: moet de Regeering onze grenzen sluiten

of wel 2e: welke maatregelen dienen genomen te worden bij het

vrij laten invoeren door iedereen, die dit wil.

Wat 1 betreft, moet men niet uit het oog verliezen, dat er jaar-

lijks gedurende ongeveer 5 maanden enkele honderdduizenden

kippen in ons land worden ingevoerd, welke zeker voor 90 %

door handen van Belgische kooplieden gaan en uit Italië afkom-

stig zijn. Heel wat menschen verdienen hiermede een bestaan.

Deze kippen zijn veel goedkooper te krijgen dan dein ons land

gefokte, dit behoeft geen nader betoog. Nu begrijp ik goed, dat

een nuthoenfokker in ons land graag zou zien, dat hij geen con-

currentie te vreezen had van de z.g.n. goedkoope Italiaansche

kippen, maar diezelfde fokker mag toch niet uit het oog verlie-

zen, dat aankoop voor ons land van goedkoope kippen, die dus

ook goedkoope eieren leggen, een nationaal belang is, en zeker

waar mij bekend is, dat deze ingevoerde kippen bij goede voe-

ding en huisvesting tot 170 eieren per jaar gelegd hebben.

Laat de Regeering den invoer voortduren, dan meen ik, dat

de maatregelen kunnen genomen worden, die hieronder in het

praeadvies zijn uitgewerkt. Zou de Regeering de grenzen sluiten,

dan blijft het gevaar even groot, want door den veel goedkooperen

prijs der vreemde kippen zou onmiddellijk een levendige smokkel-

handel ontstaan.

De invoer van hoenderachfige dieren uit het buitenland moet

geregeld worden door het inrichten vaneen quarantaine-station.

De reden voor het inrichten vaneen quarantaine-station is, dat

de uit het buitenland ingevoerde hoenderachtige dieren een groot

gevaar voor het vernietigen van onzen eigen hoenderstapel op-

leveren, wegens het behept zijn met besmettelijke ziekten, spe-

ciaal hoendercholera, Kleinsche ziekte, dyphtherie en tuberculose.

Het doel van het inrichten vaneen quarantaine-station is, den

invoer van de ongeveer driemaal goedkoopere hoenderachtige
dieren (speciaal kippen uit Italië) mogelijk te maken en wel

door alle zieke en gedurende het transport gestorven dieren vol-

gens de veterinaire voorschriften te vernietigen; alle overige die-

ren in te enten tegen de voorkomende besmettelijke ziekten, de

dieren veertien dagen in quarantaine te houden, de dieren te

middel vaneen speciaal daartoe aangebrachten ring



aan eender pooten en zoodoende eene eventueel uitbrekende be-

smettelijke ziekte gemakkelijk te kunnen achterhalen.
De inrichting vaneen quarantaine-station, zooals bedoeld, is

heel goed mogelijk, en behoeft voor den Staat der Nederlanden

geen andere kosten met zich te brengen, dan het geven van

instructies aan de ambtenaren van de verschillende grensstations.
De reden, het doel en de inrichting vaneen quarantaine-station

zijn door mij, met medewerking van Dr. Te Hennepe, bacterio-

loog aan de Rijksseruminrichting te Rotterdam, die inde eerste

plaats als deskundige op het gebied van bestrijding der besmet-

telijke hoenderziekten mag gelden, bestudeerd, reden waarom

het mij mogelijk is, een en ander in onderstaande regelen uiteen
te zetten.

De bestrijding der verschillende bij hoenderachtige dieren voor-

komende besmettelijke ziekten heeft vooral de laatste jaren een

hooge vlucht genomen, dank zij het bereiden van verschillende

sera en entstoffen tegen bedoelde ziekten aan de Rijksserum-
inrichting te Rotterdam. Afdoende is dan ook gebleken, dat tij-
dige en volgens de voorschriften uitgevoerde inentingen bij ver-

schillende epidemieën, die zich inden laatsten tijd in ons land
7

hebben voorgedaan, zeer_goede resultatenjiebben—epgeleverd.
Wanneer de Regeering bij het voorkomen vaneen of andere be-

smettelijke ziekte gewoonweg de grenzen zou sluiten, dan zou

dit aan den handel zeer veel schade berokkenen, omdat de b.v.
uit Italië ingevoerde legkippen aan onze markten voor een prijs
van één gulden vijftig tot twee gulden vijftig te koop aangebo-
den worden, terwijl dein ons land gefokte legkippen op denzelf-
den leeftijd van 4 a 6 maanden een prijs van vier tot zes gulden
zouden moeten opbrengen.

Hiermede houdt dan ook verband de min of meer duurdere

prijs onzer eieren inde verschillende jaargetijden.
Bekend is dan ook, dat in ons land de laatste jaren honderd-

duizenden van deze kippen zijn ingevoerd; vooral is dit gebeurd
over de verschillende grensstations inde buurt van Maastricht.

Waar zooals reeds bekend is, meermalen de ingevoerde kippen
besmet waren met hoendercholera, zal het duidelijk zijn, dat op
eenen z.g.n. wilden handel geen of vrijwel geen controle kon
uitgeoefend worden, omdat die ingevoerde kippen vaak vanuit de

grensplaatsen naar alle oorden van ons land worden heenge-
stuurd.
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Door het eventueel merken der dieren is eene controle altijd
door mogelijk.

Het is gebleken, dat het zeer moeilijk is, bijna ondoenlijk, eene

besmettelijke ziekte, als bv. hoendercholera bij de levende kippen

op het gezicht te constateeren, zoodat het meerdere malen ge-

beurt, dat bij een koopman ineen koppel dieren plotseling ver-

schillende exemplaren doodgaan en niets aan de nog levende

dieren gezien wordt, zoodat die koopman dan heel vlug alle de nog

levende exemplaren van de hand doet, terwijl juist deze groot ge-

vaar opleveren voor de uitbreiding van de ziekte.

Tot heden mogen aan alle grensstations kippen ingevoerd

worden, terwijl het zeker te omslachtig en kostbaar zou zijn om

overal deskundig toezicht te hebben. Zouden dus alle hoender-

achtige dieren overeen bepaald grensstation worden ingevoerd,

hetgeen voor de betreffende kooplieden geen of geen noemens-

waardige kosten zou veroorzaken, dan zou dit ook meerderen,

zoo niet allen waarborg geven.

Het inenten der dieren is eene zeer eenvoudige bewerking,
zoodat één persoon bij aankomst van de dieren, tot 500 stuks - .

per uur kan inenten. Verder is het de meening van Dr. Te

Hennepe vorengenoemd en is het ook de ervaring van mij, dat,

wanneer men kippen na inenting, tegen b.v. cholera, 14 dagen in

observatie houdt, en er worden geen dieren meer ziek, men dan

kan aannemen, dat het gevaar voor doodgaan van de dieren ge-

weken is. Ik stel mij echter voor in het quarantaine-station alle

dieren direct na aankomst in te enten tegen cholera, Kleinsche

ziekte en dyphtherie.
Ook ligt het inde bedoeling om alle kippen of hoenderachtige

dieren, die in het quarantaine-station ingeënt worden, direct na

deze bewerking te doen voorzien vaneen genummerd alluminium

ringetje, hetwelk met een speciaal daartoe bestemde plombeer-

tang zoodanig om den poot van het dier bevestigd wordt, dat dit

er niet meer af kan en zulks derhalve een goede waarborg voor

den koopman of importeur, het ook gemakkelijk maakt, om, wan-

neer er in weerwil van alles nog eene besmettelijke ziekte onder

de dieren uitbreekt, den betreffenden koppel dieren te achterhalen.

Het is nooit te verwachten, dat dein ons land gefokte kippen

tegen een dergelijken lagen prijs aan de markt gebracht zullen

worden, zoodat iedereen bij het koopen van goedkoope legkip-

pen of andere hoenderachtige dieren, er voor gewaarschuwd kan

zijn, geen andere dieren te koopen dan die, welke vaneen ring
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van het quarantantaine-station voorzien zijn, waarmede tevens

de smokkelhandel van de goedkoope ingevoerde kippen zal te niet

gedaan zijn.
Het quarantaine-station zou eventueel zoodanig ingericht moe-

ten worden, dat het, voor zoover noodig, de koppels afscheidt

door draadafrastering ter hoogte van 2.50 M.; de rennen zouden

eene oppervlakte moeten hebben van circa 1500 vierk. M. gras-

vlakte, in welker midden een hok, doelmatig ingericht, voldoende

plaats biedend voor circa 300 stuks. Een aanvang te maken met

circa 35 zulke perceelen, dus voör 10000 stuks, zou voorloopig
voldoende zijn.

Indien wij aannemen, dat 100000 hoenders, welke voor een

quarantaine-verblijf in aanmerking komen, jaarlijks in transit over

België ons land binnen komen en deze aanvoer over 5 maanden

verdeeld is, zullen gemiddeld elke 14 dagen 10000 dieren in ob-

servatie zijn.
Hiervoor zou een terrein van circa 5 H.A. noodig zijn met 35

hokken elk voor 300 kippen. De kosten dezer installatie met inbe-

grip van omrastering, vervoermaterieel en desinfectie-gereed-
schappen worden getaxeerd op 15 a 20000 gulden.

De kosten bestaande uit het deskundig toezicht, het inenten,
het voederen en verzorgen der dieren, het voorzien der hoenders

vaneen geplombeerden ring enz., zouden moeten gedragen worden
door de importeurs der dieren, welke door mij getaxeerd worden

op 30 cent per dier. Dit bedrag zou m.i. voor geen enkel koop-
man een groot bezwaar zijn, wijl het bekend is, dat personen,
welke kippen aanschaffen, gaarne 30 cent per stuk meer betalen,
als zij den waarborg hebben, dat hunne kippen ingeënt zijn te-

gen de verschillende besmettelijke ziekten.
Inde vergoeding, welke importeurs te betalen hebben aan het

quarantoine-station, zouden dus begrepen zijn de kosten van inen-

ting, observatie, vervoer station naar quarantaine-verblijf en

terug naar station.
Maastricht, 11 November 1924.
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Pluimvee- en Konijnenhandel.
G. RODENHUIS.

De handel in slachtpluimvee en konijnen is, in tegenstelling
met den eierhandel, die reeds in verschillende streken van het

land zeer goed is georganiseerd, nog slecht geregeld.
Het grootste deel van de voor de slacht bestemde dieren,

wordt inde dorpen en afgelegen streken verkocht aan opkoopers,
die daar gewoonlijk per hondenkar rondtrekken.

Deze lieden trachten de dieren tegen den laagst mogelijken

prijs van de pluimveehouders te koopen. Vaneen bepaalden
marktprijs is hierbij geen sprake.

Nu zijn deze lage prijzen niet steeds het gevolg van het nemen

vaneen te groote winst door de opkoopers, daar deze dikwijls
weer te veel afhankelijk zijn van de pluimveehandelaren aan

welke zij de door hen gekochte dieren op de markt (gew. inde

prov. steden) moeten verkoopen. Op deze markten koopen, be-

halve eenige plaatselijke poeliers, pluimveehandelaars of hun

vertegenwoordigers de aangevoerde dieren op en zenden deze

dan levend naar het buitenland of naar de woonplaats vaneen

exporteur.
Het levend verzenden van de dieren naar het buitenland is wel

gemakkelijk, doch voor vele streken van ons land is dit zeker

niet de voordeeligste methode van handel.

Bij levend verzenden zijnde vrachtkosten zeer hoog, terwijl
bovendien nog dikwijls dieren uit de zending worden vermist,

hetgeen voortdurend aanleiding geeft tot reclames en kortingen

op de factuurbedragen. De export van geslacht pluimvee ver-

dient daarom meerde voorkeur.

Sommige pluimveehandelaren slaan een deel der door hen ge-

slachte dieren op in gehuurde ruimten eener vriesinrichting, ten

einde deze later bij een gunstige markt van de hand te doen.

Dikwijls veranderen deze partijen nog eenige malen van eigenaar
tijdens den opslag inde vriesruimte, vóór ze aan den laatsten

handelaar worden verzonden, die direct aan de consumenten af-
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levert. Vooral met geslachte jonge hanen wordt deze wijze van

handel inde laatste jaren veel toegepast.
Het laat zich begrijpen, dat dit systeem van opkoopen,

waarbij de dieren eerst door verschillende handen gaan voor ze

bij den consument zijn, voor den pluimveehandel niet het voor-

deeligst is.

Niet alleen wordt de prijs, die de pluimveehouder ontvangt
door de hierdoor ontstane kosten gedrukt, doch ook de kwa-

liteit van de dieren wordt bij het veelal langdurige transport in

dikwijls niet aan de eischen beantwoordend verzendingsmate-
riaal slechter.

Het is volstrekt geen uitzondering, dat de dieren, als ze in

handen komen van exporteurs, reeds eenige dagen zonder voedsel

of drinken zijn geweest. Het pluimvee is dan natuurlijk erg afge-
magerd en ziet er onooglijk uit.

Op welke wijze zullen de pluimveehouders nu een betere op-

brengst voor hunne op te ruimen dieren kunnen krijgen? Het wil

mij voorkomen, dat deze handel dan meer gecentraliseerd dient

te worden en de verkoop beter geregeld moet zijn.
Om de beste prijzen voor een product te maken, dient inde

eerste plaats een goede kwaliteit te worden geleverd en voor een

geregelden aanvoer te worden zorggedragen.
Een goed product vereischt een prima behandeling van de

dieren, een vakkundige wijze van slachten, goede bewaring bij
opslag, juiste sorteering en een goede verzending.

Dit alles goed uitte voeren is niet gemakkelijk en wanneer het

niet systematisch wordt betracht, onmogelijk. Alles wat tot ver-

betering van de kwaliteit kan medewerken, moet worden gesteund
en waar de georganiseerde verkoop dit in bijzondere mate kan

doen, verdient die de volle belangstelling van alle pluimveehou-
ders. De bestaande eierverkoopvereenigingen kunnen naar mijne
meening in dezen goed werk verrichten. Om aan de eischen voor

het leveren van prima geslacht pluimvee te kunnen voldoen, moet

men kunnen beschikken overeen doelmatig ingericht bedrijf.
Hiertoe behoort: 1. goed ingerichte pluimveestallen met mest-

hokken voor de te slachten dieren; 2. een ruime en hygiënisch
ingerichte slachtplaats; 3. een koelinrichting; 4. een droogzolder
voor veeren en huiden en 5. een opslagplaats voor verzend-

materiaal.
Dit alles kost bij oprichting nog al eenig kapitaal, doch bij

een goede exploitatie vaneen aldus ingericht bedrijf is dit zeker

loonend.
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Wanneer de bovengenoemde inrichting dooreen bestaande eier-

verkoopvereeniging wordt opgericht, dan kunnen de daarbij aan-

gesloten leden-pluimveehouders reeds aanstonds zorgen voor een

geregelden rechtstreekschen aanvoer, waardoor de weg van pro-
ducent tot consument aanmerkelijk korter wordt gemaakt.

Hetgeen hierboven van slachtpluimvee is gezegd, geldt in vele

opzichten ook voor den handel in konijnen.
De konijnenhouder dient er rekening mede te houden, dat het

seizoen voor konijnenvleesch eerst aanvangt inde maand No-

vember. Men zorge dus zooveel mogelijk geen slachtdieren vroe-

ger af te zetten. Ook dient men niet te zware dieren voor slacht-

konijn te fokken, daar deze gewoonlijk niet een met het gewicht
overeenkomenden prijs opbrengen.

Konijnenvleesch wordt in Engeland veel gebruikt door de

arbeidersbevolking; hier te lande vindt konijnenvleesch als volks-
voedsel weinig aftrek. Een te zwaar konijn wordt voor een arbei-

der in het algemeen te duur, vandaar dat konijnen met een

slachtgewicht van 3 a 4 pond het meest gevraagd zijn.
Naast het vleesch verdient ook de pels de aandacht van den

konijnenhouder. De huid van dieren, die aan ’t verharen zijn heeft

weinig handelswaarde, men ruime dus zulke dieren niet op. Te-

genwoordig is de pels van het Chinchila konijn zeer gevraagd.
Indien men een hoeveelheid pelzen van dit soort konijn kan aan-

bieden, is daar voor zeker een flinke prijs te bedingen.
Krijgt men echter te veel van één bepaald soort, dan zal het

vele aanbod allicht den prijs weder iets doen dalen.
De pelzenhandel hangt nauw samen met de mode en men zal

dus met de vraag naar een bepaald soort pels rekening dienen
te houden.

Ons is bij het verkoopen van huiden steeds gebleken, dat, wan-

neer men vaneen bepaalde soort en gelijke kleur eenige hoe-
veelheid kan aanbieden, men voor die huiden meer kan maken,
dan wanneer de partij bestaat uit verschillende soorten en kleur.

Aan de hand van eenige hierbij gaande fotografieën (een paar
schetsteekeningen konden wegens plaatsgebrek niet worden op-
genomen) en door beschrijving vaneen bestaande inrichting, wil

ik trachten U een idee te geven, hoe of volgens m.i. een bedrijf
voor een Pluimvee- en Konijnenhandel dient te zijn ingericht.

Met een inrichting als hier bedoeld, zal men wekelijks van 2 tot

5 duizend dieren kunnen verwerken.
Door de beperkte bouwruimte, waarover kon worden beschikt,



moest de hier bedoelde inrichting worden gebouwd met een ver-

dieping. Beneden het ontvangstlokaal en slachtplaats en boven

opslagplaats voor veer, de machinekamer en drie vrieslokalen.
Indien overeen grootere ruimte te beschikken is, is het natuurlijk
beter om ook de machinekamer en de vrieslokalen beneden onder
te brengen. Het lokaal, waar de aangevoerde dieren worden ont-

vangen, dient ruim en licht te zijn. Als toegang dienen een paar
breede schuifdeuren. Voor in dit lokaal is een kleine ruimte afge-
scheiden en ingericht als kantoor voor den bedrijfsleider. Dit
kantoor heeft uitzicht naar buiten en in het ontvangstlokaal. De
vloeren van het gebouw zijn onder en boven van beton, de be-

nedenvloeren loopen iets naar één zijde af, voor het gemakkelijk
wegvloeien van het spoelwater. In het ontvangstlokaal staat een

weeginrichting, waarop de dieren bij aankomst worden gewogen.
Het pluimvee gaat daarna stuk voor stuk door handen om te

worden gekeurd naar kwaliteit. De kippen en eenden worden in
de mesthokken of inde rennen van de opslagplaats onderge-
bracht, de konijnen gaan direct naar de slachtplaats om te wor-

den geslacht.
Slachtplaats: De toegang vanuit het ontvangstlokaal naar de

slachtplaats is door middel vaneen paar schuifdeuren. De mu-

ren van de slachtplaats zijn tot 1.50 M. hoogte afgezet met een

tegellambriseering van crème tegels. Verder naar boven licht-

grijs stucadoorswerk. Langs de ééne zijde der slachtplaats zijn
houten stellingen tot 2.50 M. hoogte aangebracht. Hierop wor-

den de geslachte dieren neergelegd, alvorens naar het voorkoel-
lokaal te worden gebracht. Aan de andere zijde van de slacht-

plaats hangt vanaf het plafond een houten rek, voorzien van

ijzeren haken, waaraan de • geslachte konijnen aan de achter-

pooten worden opgehangen voor het gemakkelijk villen der huid

en het verder afwerken. (Zie photo). Langs de raamzijde staat

een groote werktafel met toonbankbascule, waarboven een rek
met slachtgereedschappen. Naast de werktafel bevindt zich een

granieten bak, waarboven waterkranen. Dagelijks na afloop van

het slachten wordt het slachtlokaal door middel vaneen slang
op de waterleiding schoongespoeld.

Opslagruimte voor veer: Deze opslagplaats is op de eerste

verdieping, de ramen van dit lokaal zijn draaibaar, opdat bij
drogend weer de buitenlucht flink kan toetreden. De veer wordt

opgeslagen in houten vakken, de eendeveer, ganzeveer en kippe-
veer elk afzonderlijk. De kippeveer nog weer in twee soorten,
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n.l. bonte en witte. De witte veer heeft circa de dubbele handels-

waarde van de bonte; daarom dient deze veer direct bij het

slachten afzonderlijk gehouden te worden. De veer moet goed
bewaard worden om broeien te voorkomen. Wanneer er een

flinke voorraad is, wordt deze in balen verpakt en aan de bed-

denfabrikanten verkocht. Voor goed bewaarde veer kan men

steeds de hoogste marktwaarde bekomen.

Machinekamer: De muren van dit vertek zijn van witte tegels,
de vloer van graniet. De hierin geplaatste koelmachine is een

voor koolzuursysteem, merk Sabroe en Co., Aarhus. Deze machi-

ne heeft een capaciteit van 21800 zoetwatercalorieën of 15200

zoutwatercalorieën, gemeten bij 10 graden verdampings-tempera-
tuur. Deze machine wordt gedreven dooreen electromotor van

10 12 P.K., die tevens den ventilator drijft. Een 1 P.K. electro-

motor dient voor de drijfkracht van de pekelpomp.
Vrieslokalen: Het eerste lokaal wordt gebruikt als voorkoelcel,

hierin worden de geslachte dieren gebracht om te worden afge-

koeld, alvorens inde vrieslokalen te kunnen worden opgeslagen.

Langs de wanden van dit lokaal bevinden zich houten stellingen

van latwerk, waarop de dieren worden neergelegd. Na een dag

in dit lokaal te hebben gelegen, worden ze in perkamentpapier
gewikkeld. Om den kop tot over de halssnede wordt vooraf een

stukje papier gevouwen, om te voorkomen, dat de huid met bloed

bevlekt wordt. Daarna worden ze gesorteerd naar kwaliteit, ge-

wicht ën soort en in kisten verpakt. Een groot deel wordt dan

direct geëxporteerd, een ander deel inde beide vrieslokalen op-

geslagen bij een temperatuur van s—B5—8 graden beneden het

vriespunt. De vrieslokalen dienen flink geïsoleerd te zijn. De

wanden circa een meter dik bestaande uit lagen kurksteen, vilt-

papier en metselsteen. Een goede isolatie geeft niet alleen een

aanmerkelijke besparing van stroomkosten, doch de dieren kun-

nen in zoo’n lokaal beter en langer in goeden staat bewaard

worden. Men zij dus met het aanbrengen vaneen beslist goede

isoleering der vrieslokalen niet al te zuinig.

Opslag voor levend pluimvee: Dit gebouw, waarin het pluim-

vee gewoonlijk eenige dagen moet worden opgeslagen, heeft een

gedeeltelijk glazen bekapping, waardoor het daglicht gemakkelijk

binnenvalt. Voorts is een doelmatige ventilatie aangebracht. Bij de

mesthokken en rennen hangen sterke electrische booglampen,

waardoor het mogelijk is, ook bij avond de dieren te kunnen

voeren. De mesthokken zijn langs de zijden van het lokaal ge-
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plaatst, vier rijen boven elkaar. De bodems van -de mesthokken

bestaan uit latwerk, zoodat de mest er door valt en inde laden,
welke uitschuifbaar zijn, wordt opgevangen. (Zie photo). De

vloer is van beton; de rennen voor de eenden en ganzen zijn in

het midden van dit lokaal gemaakt en aan alle zijden met draad-

werk flink afgesloten. Van onder tot op 50 c.M. hoogte latwerk.

Langs de raamzijde vooraan inde rennen voor de eenden en

ganzen loopt een betonbak voor drinkwater der dieren. Hierover

sluit een van den muur afloopend rek van latwerk om te voor-

komen, dat de dieren in dezen waterbak gaan staan. Onderaan in

den bak (buiten de rennen) is een stop gemaakt om gemakkelijk
het vuil geworden drinkwater te kunnen laten wegvloeien inde

langs de rennen loopende goot inden betonvloer. Deze goot
dient tevens om het spoelwater van het lokaal naar een put te

voeren, welke op de gemeentelijke rioleering is aangesloten.
Boven den drinkwaterbak is een waterkraan, zoodat men dus

gemakkelijk versch water kan toevoeren. Dit wordt dagelijks
eenige malen toegepast.

De watervogels worden vóór inde rennen gevoerd, terwijl
achter inde rennen versch stroo is gelegd, waarop de dieren na

het voeren rustig gaan liggen. Afgemagerde eenden kunnen in

deze rennen ineen paar weken tijd ineen aanmerkelijk betere

slachtconditie worden gebracht bij een goede en doelmatige

voeding.
Overdekte bergplaats voor emballage: De vloer in deze ruimte

is eveneens van beton en een weinig naar een zijde afloopend.
Tegen het plafond zijn een paar electrische lampen aangebracht,

opdat men ook bij avond de emballage aan of weg kan voeren.

Het gebouw voor opslag van levend pluimvee en de daaraan

verbonden overdekte bergplaats is zoo gebouwd, dat later bij
eventueele uitbreiding hierop gemakkelijk een verdieping kan

worden aangebracht. Voor het verzenden van het levend pluim-
vee, vanaf de verzamelplaats naar decentrale slachterij, worden

uniforme kisten gebruikt van de navolgende afmetingen, (buiten-
werks) lang 85 c.M., breed 65 c.M., hoog 44 c.M. en houtdikte

16 m.M. De bodem der kist is dicht. Onderaan zijn een paar

houten klampen geslagen, zoodat de bodem dus een weinig van

den grond komt. Eender lengtezijden is gemaakt van recht-

staand latwerk; boven is de kist bespijkerd met gaas, met in het

midden een schuifbaar luikje, om de dieren gemakkelijk uit de

kist te kunnen nemen. Dit luikje kan door middel vaneen eindje
touw met een plombeerloodje worden verzegeld.



Om nog te kunnen laten zien, hoe of geslacht pluimvee en dito

konijnen er voor aflevering behooren uitte zien, verwijs ik U

naar de inzending van voor export en panklaar gemaakt pluim-

vee op de tentoonstelling van „Avicultura” te houden 16—17—18

Januari 1925 te ’s-Gravenhage.
Ik meen hiermede in korte trekken te hebben aangegeven de

wijze, waarop naar mijn meening de handel in en de verzending
van Slachtpluimvee en Konijnen zal moeten geschieden in het

belang van producent zoowel als van consument.

Leeuwarden, November 1924.
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Afb. 1. Mesthokken inde opslagplaats.

Afb. 2. Rennen voor eenden inde opslagplaats.



Afb. 3. Slachtplaats.

Afb. 4. Geslachte Konijnen.



Afb. 5. Voorkoellocaal.
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