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over Neerhofdierenteelt 
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Staatsleeraar in  Landbouwkunde,   Fruitboomteelt,   Groententeelt 
 en  Neerhofdierenteelt. 
Officieele  Keurder over  Hoenders,  Duiven en  Konijnen. 
Voorzitter van het Verbond van Neerhofdierenteeltmaatschappijen 
 der provincie Brabant.  
Bestuurslid  van  het  Nationaal  Verbond  van  Neerhofdierenteelt- 
 maatschappijen (F. N. S. A). 
Lid van de  Commissie  der  Standaarden. 
Lid van de Technische Commissie,  en  van de  Commissie van het 
 Hooger onderwijs in Hoender- en Konijnenteelt. 
Vereerd met de bijzondere  landbouwdecoratiën van 1e en 2e  klasse. 
Ridder in de Leopold-II-orde voor bijzondere landbouwverdiensten. 
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Jozef VAN IN & C°, Drukkers-Uitgevers, Groote Markt, 38, LIER  - 1930 
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FIG. 31. - Opslorping door den haan. 
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FIG. 32. - Opslorping door de hen.
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OPSLORPINGSKRUISING. 
 

Over een dertigtal jaren hadden wij, bij de hoenderkweek, bijzonder 
voor doel schoone, gezonde hoenders te kweeken die onder alle opzichten 
zoo goed mogelijk aan de eischen van den standaard voldeden, om ze op 
de tentoonstellingen aan het nauwkeurig onderzoek van bevoegde 
officiee1e  keurders te onderwerpen. 

Op deze wijze werden door liefhebbers onze inlandsche rassen 
gelukkiglijk bewaard. 

Hier halen wij aan hoe wij bij toeval, dus buiten ons weten, aan 
opslorpingskruising deden. Zonder enigen raad te vragen hebben wij onze 
eigen zienswijze hierin gevolgd. 

Vanaf 1907 exposeerden wij op menige tentoonstelling gedurende 
verscheiden achtereenvolgende jaren uitsluitend Brabantsche hoenders. 
Van jaar tot jaar werden ze meer en meer bekroond, niettegenstaande al de 
prijswinners door ons zelf gekweekt werden. 

In 1907 koçhten wij in de tentoonstelling te Brussel een witten 
Brabantschen haan die den eereprijs bekomen had, en welke volgens de 
standaardeischen als extra dier mocht aangeteekend worden, dus uitwendig 
een prachtig exemplaar. 

Deze haan bewees het volgend jaar reeds, dat hij een goede 
overervingskracht bezat, want van de vier jonge hanen en tien poeljen door 
hem en twee gewone Brabantsche hennen voortgebracht, werden in de 
selectie-tentoonstelling te Brussel (Februari 1908) 2 hanen en 6 poeljen in 
de eerste categorie geklasseerd. Dieren van eerste categorie beduiden 
dieren, bekwaam om het ras te verbeteren. 

In 1908 paarden wij den ouden haan met zijn dochters (eerste 
categorie) en de uitslagen voldeden nog meer, want in Februari van het 
volgend jaar bekwamen we in de selectie-tentoonstellingen de eereprijzen 
met jonge hanen en jonge poeljen en een twaalftal eerste categoriën. 

Wij hadden het geluk den haan nog gezond, vurig, levenslustig en 
krachtvol te bewaren en paarden hem het jaar nadien met zijn 
kleindochters (eerste categorie). Nogmaals werd de beste uitslag bekomen 
en van dit oogenblik behaalden we op al de tentoonstellingen waar we onze 
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witte Brabantsche hoenders lieten medekampen, een groot getal der 
hoogste onderscheidingen. 

  
Besluit. Wij hadden het geluk een zuivern witten Brabantschen 

haan aan te koopen, en deze heeft zijn goeden vorm en kleur op zijn 
afstammelingen overgebracht. Met die hooger beschreven kweekwijze te 
volgen hadden wij, we zeggen het nog eens, buiten ons weten, de 
opslorpingskruising bewerkt. (Blz. 71.)  

Wij mogen niet nalaten te vermelden dat de uitlezing in de selectie-
tentoonstellingen op de ernstigste wijze gebeurde, en dat op die manier de 
beste, kloekste jonge hanen en poeljen aangewezen werden, waarmede wij 
dan kweekten. Deze strenge uitlezing is van het grootste belang, bijzonder 
bij familieteelt; wij roepen er bijzonder de aandacht op. 

De handelwijze door ons in praktijk gesteld was dus zeer natuurlijk 
en, eenvoudig. In onze plaats, wat voormeld feit aangaat, wie handelde niet 
zooals wij?  

Die haan, uit de veranderende bevolking van witte Brabantsche 
hoenders (bij toeval hier) gekozen, was een individueele uitlezing. Hij 
vormde een zuiveren stam of linie, zette zijn eigenschappen van kleur, 
lichaamsbouw, enz. op zijn afstammelingen goed over, en vormde alzoo 
een groep dieren, die dezelfde erfformule bezaten. 

Om goede hanen met hoog legvermogen op te zoeken zal men 
verscheiden loten der te beproeven hanen met eenige hennen vormen. Bij 
middel van valnesten zal men de poeljen van ieder lot voortkomende 
nauwkeurig onderzoeken. Het zijn slechts die hanen, die alle zeer 
vruchtbare poeljen tot in het derde geslacht voortgebracht hebben, die als 
stamdieren zullen aanvaard worden. 

Het gebruik van denzelfden haan gedurende eenige geslachten leidt 
tot eenvormigheid van 't ras. De eigenschappen van den haan 
overheerschen na korten tijd: kleur-, natuur-, vorm-, zedelijke- en 
geslachtseigenschappen. (Bl. 80 en 81. - Fig. 35 en 36.) 

Evenals de opslorpingskruising door den haan plaats grijpt, kan in 
sommige gevallen de opslorping door de hen gebeuren.(Blz. 73.) 

Een zuivere linie of bloedlinie is een groep dieren die dezelfde 
erfformule bezitten en waarvan al de factoren in dubbele dosis of in 
homozygoten toestand aanwezig zijn. 

Om verbetering in, de hoenderteelt te bewerken, moet men beginnen 
met in de bestaande rassen goede stammen of liniën op te zoeken, zuiver te 
maken en vast te leggen. 
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In de bestaande rassen worden uitmuntende exemplaren aange-
troffen; bewijs werd daarvan geleverd in de legwedstrijden te Pâturages in 
1921 en volgende jaren. 

De uitmuntende dieren kunnen  als vertrekpunt dienen om 
verbeterde,  zuivere stammen te vormen. 

 

 
FIG. 33.— Mengelmoes van raslooze hoenders 

gelijk men er nog aantreft op te veel hoeven. 
 
 
De zuivere stammen moeten de plaats innemen van de massa der 

hoenders die thans het ras eener streek uitmaken. Dit werk moet 
stelselmatig doorgevoerd worden, zoodat de massa door de verbeterde 
variëteit opgeslorpt wordt. 

Om een keurstam af te zonderen en zuiver te maken, moet men weten 
welke eigenschappen er in de hoenders zitten en of de dieren een goed 
overervingsvermogen hebben. 
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Dit ingewikkeld werk gaat gepaard met theoretische wetenschap 
gesteund op genomen proeven, onderzoek en ervaring. Dit is het werk 
der keurkweekerijen.  

Het vormen van zuivere liniën, zeggen we, levert zeer ernstige 
moeilijkheden op, omdat al de hoenders samengesteld zijn uit een  

 

FIG. 34. — Troep van eenvormige hoenders         
van een methodisch verbeterden stam. 

 
groot getal genotypen of erfformulen die in samenstelling gansch 
verschillend zijn. Zoo b. v. vormt het eerste geslacht, voortkomende van 
een buitengewoon dier, een generatie van onzuivere dieren, vermits zij 
ontstaan uit de kruising van dit buitengewoon dier met andere die niet 
dezelfde erfformule bezitten. 

Om een erfformule te bestendigen moet men dieren paren wier 
erfformule zooveel mogelijk overeenstemt. 
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Om daartoe op de zekerste wijze en in den kortst mogelijken tijd te 
geraken, moet men noodzakelijkerwijze zijn toevlucht nemen tot 
bloedverwanteteelt en zelfs tot zeer nauw bloedverwantschap overgaan. 

Men onderscheidt de inteelt en het telen in bloedverwantschap. 
Door inteelt verstaat men de paring van aan elkander nauw verwante 

dieren. De familieverhouding tusschen de te paren dieren is bij de inteelt 
het nauwst. B. v. de paring van een haan met zijn dochter, met zijn 
kleindochter, ofwel van een hen met haar zoon haar kleinzoon; van 
broeders met zusters onder elkaar, enz. 

Met nauwe inteelt tracht men de gewenschte eigenschappen te 
behouden, in hoogere mate te ontwikkelen, en dit doel in den kortst 
mogelijken tijd te bereiken. Daarom kan een nieuwe stam slechts gevormd 
worden door kruising, met daarop gevolgde inteelt of 
opslorpingskruising. 

Bij het telen in bloedverwantschap is de familieverhouding tusschen 
de te paren dieren min nauw, zoodat deze dieren geen vader en dochter, 
geen moeder en zoon, geen broeder en zuster, geen tante en oom en nicht 
en neef zijn, noch denzelfden grootvader of dezelfde grootmoeder hebben. 

De paring van een haan, wiens erfformule zuiver is, met zijn 
dochters of vrouwelijke afstammelingen geeft in de eerste generatie : 
zuiver X onzuiver = 1/2 zuiver + 1/2 onzuiver,  

of 50 zuiver + 50 onzuiver. 
Door opnieuw denzelfden haan met zijn afstammelingen (klein-

dochters) te paren, bekomt men in de tweede generatie : 
X  50 zuiver    = al zuiver of 50 zuiver,  

zuiver    
X  50 onzuiver = 1/2 zuiver + 1/2 onzuiver 

of 25 zuiver  + 25 onzuiver 
       + = 75 zuiver +  25 onzuiver 
Nogmaals  denzelfden  haan  met  zijn   nieuwe   afstammelingen 
(achterkleindochters) gepaard, geeft in het derde geslacht: 

X   75 zuiver  = al zuiver of 75 zuiver,       
zuiver 
                    X  25 onzuiver  = 12,50 zuiver  +  12,50 onzuiver  

    + = 87,50 zuiver + 12,50 onzuiver 
 
Door dezelfde paringen te bewerken, maar onder anderen vorm 

voorgesteld, bekomen we: 
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A. In de eerste generatie : door paring van een haan  wiens 
erfformule zuiver is : 
zuiver X onzuiver = 1/2 zuiver en de 1/2 onzuiver = 1/2 zuiver.  

Op 2 afstammelingen : 1 zuiver  +  1 onzuiver.  
Of op 4 afstammelingen : 2 zuiver + 2 onzuiver. 
 
B.  In de tweede generatie : door opnieuw denzelfden haan met 

zijn afstammelingen (kleindochters) te paren : 
Zuiver X 2 zuiver  =  al zuivere afstammelingen of 2 zuivere.  
2  onzuiver  =  1/2   zuiver  +  1/2  onzuiver  of  1  zuiver  +  1  onzuiver.  
Op 4 afstammelingen : 3 zuiver + 1 onzuiver = 3/4 zuiver.  
Of op 8 afstammelingen : 6 zuiver + 2 onzuiver afstammelingen. 
 
C.    In de derde generatie : door nogmaals denzelfden haan met 

zijn nieuwe afstammelingen (achterkleindochters) te paren :  
zuiver  X  6 zuivere  = al zuiver afstammelingen of 6 zuivere. 

Zuiver X  2 onzuivere  =  1/2  zuiver  +  1/2  onzuiver  of  1 zuiver 
en 1 onzuiver. 

Op  8 afstammelingen : 7 zuiver + 1 onzuiver = 7/8 zuiver. 
 
D.    In de vierde generatie : 15/16 zuiver afstammelingen, enz. 
 
Theoretisch zou men tot de zesde generatie moeten doorkweeken om 

een volledige opslorping te bewerken. 
Om dus in een ras verbetering te bekomen, moet men telen in nauw 

bloedverwantschap. Hiermede zijn schoone uitslagen bekomen, maar wee 
hem die dien kweek blindelings aandurft! — want bloedverwanteteelt is een 
mes waarvan het lemmer langs twee kanten snijdt, gevaarlijk om hanteeren, 
en dat steeds den onbehendige kwetst. Men moet zich goed in het hoofd 
stellen dat de gebreken zich te gelijkertijd met de hoedanigheden ontwikkelen 
en dat hun voortzetting hoe langer hoe zekerder wordt. 

Zoo zal bij inteelt, willekeurig toegepast, weldra bij de afstam-
melingen afneming in grootte, verfijning, vermindering van weer-
standsvermogen en onvruchtbaarheid waargenomen worden. Deze 
ongunstige toestanden kunnen met betrekking op de erfelijkheidsleer  
goed  verklaard  worden. 

Immers, als de dieren van den kweekstam, naast overheerschende 
goede eigenschappen er ook terugtredende, minder goede of onge-
wenschte bezitten, zullen deze, bij inteelt, bij een grooter of kleiner getal 
afstammelingen te voorschijn komen. Met zulke nakomelingen mag in 
geen geval verder doorgekweekt worden. 
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Praktisch dus, wordt er in de hoenderkeurkweekerij aanhoudend 
gewerkt en gestreefd tot het vormen van kloeke, gezonde, welgevormde 
keurstammen van hoenders met een hoog legvermogen van dikke 
eiers, en met een goed veranderingsvermogen van het, verbruikte 
voedsel. 

  

 
FIG. 35. — 1. Goede type. — 2. Middelmatige type. — 3. Slechte type. 

 
 
Immer tracht men, onder alle opzichten, beternis in de keurliniën 

te bekomen. 
Om het werk der keurkweekerijen bekroond te zien, moet natuurlijk 

het einddoel bereikt worden; dit is de massa onzer hoenders tot de 
hoogte der keurstammen opvoeren. 

Daartoe bestaat slechts het volgende eenig praktisch middel :  
in   alle   neerhoven,  met   keurhanen   uit   de   keurkweekerijen,   door 
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opslorpingskruising, de bestaande hoenderrassen te bewerken. Al de 
verbeteringen in de vruchtbaarheid der hoenders moeten voortkomen van 
de hanen, wier waarde voor de voortteelt alleen zal kunnen bepaald 
worden door de controle der productiviteit van de afstammelingen. 
 

 
FIG. 36. — 1. Goede type. — 2.Middelmatige type. — 3. Slechte type. 

 
Uit  het  voorgaande,   met  voorbeelden tot  staving, blijkt heel 

klaar : 
1. Dat, om de massa onzer hoenders al de goede eigenschappen te 

doen bekomen, de opslorping door keurhanen moet geschieden. 
2. Dat, om die goede eigenschappen der keurhanen bij de massa 

onzer hoenders te bewaren, die opslorping door keurhanen immer moet 
doorgedreven worden. 
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 Deze aanwijzing is nodig om de hoenderkweekers aan te zetten, zich 
immer kweekhanen in de keurkweekerijen  aan te schaffen; ofwel 
broedeiers in de keurkweekerijen aan te koopen om later de kloekste, 
vurigste en bestgevormde hanen voor de voortteling te gebruiken. 

3. Dat die keurhanen moeten bewaard worden, zoolang ze de 
hennen goed bevruchten. 

 
Met op deze eenvoudige manier te handelen worden voortdurend 

betere hanen in de neerhoven gebracht; daarbij wordt het bloed verfrischt, 
wat een voordeeligen invloed op de afstammelingen uitoefent. 

Immers het geheim van den hoenderkweek ligt in het gebruik van 
goede hanen (uitkiezing, blz. 81). Daarom roepen wij de aandacht van den 
belanghebbende voornamelijk hierop, dat hij nooit hanen tot voortteling 
mag gebruiken die van zijn neerhof voortkomen; omdat hij alzoo veel 
gevaar loopt een haan uit te kiezen die niet zuiver is voor al de 
gewenschte eigenschappen, waardoor het legvermogen van zijn hoenders 
zou kunnen verminderen, ofwel andere gebreken onder zijn hoenders kan 
overbrengen, en alzoo de vruchten van verscheiden jaren in korten tijd te 
zien vernietigen. 

Voorgaande door al de hoenderkweekers in praktijk gesteld, ware, 
in hun voordeel, de hoenderkweek in België een betere wending geven; de 
gezondheidstoestand zou er veel bij winnen, de neerhoven zouden met 
zuivere rassen bevolkt wezen, en het zou niet lang meer duren of de 
hoenderteelt zou meer methodisch, meer wetenschappelijk en op grooter 
schaal gedreven worden, en meer winstgevend worden. 
 
… 
  


