Eitje
Geen haan geeft toe dat hij ooit een eitje was.
Loesje

Een eigenwijs kontje
Als iemand mij vraagt wat ik zo aantrekkelijk vind aan Grubbes, is mijn eerste antwoord:
“Hun eigenwijze kontjes”. Natuurlijk, ze zijn vertrouwelijk in de omgang en hun hele uitstraling is parmantig, net
als bij hun Antwerpse familieleden. En toch is dat kontje iets wat ze nèt dat extraatje geeft, voor mij dan.
Misschien komt het door mijn eerste eigen ervaringen met Grubbes. Dat zit zo:
Eind augustus 2002 kreeg ik mijn eerste kipjes. Een viertal Hollandse krieltjes. Net begonnen in de kippenwereld,
had ik me wel verdiept in het houden van kippen en wat daar zo ongeveer bij komt kijken, maar niet in de veelheid
van rassen. Het zouden in ieder geval krieltjes worden. Na een artikel in het blad Landleven dus Hollandse krieltjes.
Wist ik veel van het bestaan van Grubbetjes….
Tot ik ze op Ornithophilia zag dat jaar. Ik vond ze geweldig en heb ter plaatse nog een interview gegeven aan een
televisieploeg. Mijn (toen nog) zoontjes waren mee en die zagen er blijkbaar vertederend uit. Daarna contact gelegd
met de familie Rijs en van hen kreeg ik kort daarop mijn eerste twee Grubbedametjes: Grubje en Femke, allebei
blauwgezoomd.
Ze gingen mee naar Den Dolder en ik zette ze
dezelfde middag nog samen in het nachthok, terwijl
de Hollandse dames beneden in de ren liepen. Al
vrij gauw kwamen de beide Belgische dametjes uit
het nachthok tevoorschijn. Wat er toen gebeurde,
zie ik nog zó voor me. Grubje, de donkerste, sprong
in het zand, keek even om zich heen en ging toen
doodgemoedereerd een zandbad nemen. En de
Hollandse dames zagen eruit of ze het in Keulen
hoorden donderen. Maar nieuwelingen belanden
toch na enige strijd onderaan de pikorde? Dat had
ik tenminste begrepen uit de verhalen die ik her en
der had opgepikt. Bij mij verliep dat dus duidelijk
anders want Grubje werd de baas en Femke had er
in ieder geval nog één hennetje onder zich.
Toks, die tot dan toe de dienst had uitgemaakt, heeft daar volgens ons een levenslange frustratie aan
overgehouden. Ze straalde sindsdien het vaste voornemen alle (toekomstige) hokgenoten te overleven, in de eerste
plaats Grubje! Dat voornemen werd door mij danig gedwarsboomd door de sporadische aanvoer van nieuwe rivalen.
Doch, Toks’ ultieme doel van het overleven van Grubje heeft ze gehaald.

Grubje daarentegen is altijd als een relaxed en ondernemend kippersoontje door het leven gegaan. Vaak sprong
ze over het hek in de tuin van de buren omdat daar kennelijk het gras volgens haar groener was. Femke heeft het
niet lang bij ons gemaakt. Toen ik een keer achter de ren uitstapte, ben ik op haar gaan staan. Zij dodelijk gewond
en ik torenhoog schuldgevoel. Het dieptepunt in mijn kippencarrière.
Maar ook dat ging voorbij en sindsdien heb ik nog meerdere Grubbes in huis gehaald. Ook Antwerpjes en
Watermaaltjes maken al enkele jaren deel uit van de collectie. Maar de leukste zijn toch altijd de Grubbes geweest.
Gek als ik ben, heb ik een jaar of vijf geleden bij wijze van verjaardagscadeau een bronzen beeld van een
Grubbehennetje laten maken. Het is precies Grubje. Het beeld staat soms achtstevoren op de schoorsteenmantel.
Juist vanwege dat leuke, eigenwijze kontje!
Manon Smit, Den Dolder

