Zwarte Koreaanse trots
Het Yeosan Ogye zwarte hoen is een oud
Koreaans ras, dat al in de middeleeuwen
bekend was. Tegenwoordig wordt het alleen
nog gefokt in de regio ChungcheongnamDo, 150 km ten zuiden van de hoofdstad
Seoel. Terwijl de zwarte Zijdehoenders al
eeuwenlang hun weg vonden vanuit China
naar Europa, is dit eveneens geheel zwarte
hoen (zwarte huid, vlees, ogen, veren (met
groene glans), kam (roodzwart), nagels,
poten, snavel en botten) bij ons totaal
onbekend.

Tekst en foto’s: René Zanderink

Zijn ze mooi zwart of niet?

Door Slow Food International erkend en in de Ark
van de Smaak opgenomen
Het is nog een ouderwets hoen: ze zijn pas na een jaar volwassen, hetgeen vijf keer langer duurt dan bij onze kippen
en ze leggen vanaf acht maanden slechts twee eieren per
week. De haan weegt 1,7 kg en de hen 1,2 kg, waarmee het
een klein hoen is. Het moge duidelijk zijn dat het een niet
zo productief hoen is en het staat op het punt van uitsterven. Vandaar dat het sinds 2014 door de oprichting van
een Slow Food Presidium (samenwerkingsverband van
producenten) beschermd wordt.

Nationale kip
Het dorp Yeosan ligt in het Gyeryongsan National Park,
een gebied dat bekend staat vanwege zijn Gyeryongsan
berg, oftewel de Drakenkipberg, een heilige berg, die
door een vreemd toeval enerzijds de vorm van een kip
heeft en anderzijds van een draak, afhankelijk van het
gezichtspunt.
De Goreyo geleerde Lee Dal Chung (1309-1385) schreef als
eerste over dit hoen. Dit ras stond ondanks zijn matige productie echter wel bekend vanwege zijn lekkere vlees en eieren, de koning in de Josun Dynastie (1392-1910) vroeg er al
om. Hij vond vooral de gestoofde kip, genaamd yong-tang
bong, erg lekker, vanwege zijn geur en voedingswaarde.
Volgens het medische boek Dongui Bogam, samengesteld
door de hofarts Heo Jun, zouden bepaalde lichaamsdelen
menselijke aandoeningen kunnen genezen. De eieren zijn
opvallend zout van zichzelf, zodat ze bij consumptie geen
tafelzout behoeven.

Indonesië

Ten tijde van de vogelgriepepidemie in Zuidoost-Azië werd een groot deel van de hoenders
van Chicken Mama in veiligheid gebracht.

Het hoen dat er het meest aan verwant is, is het eveneens
zeldzame Ayam Cemani hoen uit Indonesië. Eeuwen
geleden moet een Chinees hoen op de Indonesische
eilanden verzeild zijn geraakt. En dat is best een behoorlijke afstand! Waarschijnlijk via een Chinese handelsroute
kwam het in Indonesië terecht en vervolgens in de middeleeuwen in Korea. Bekend is dat Lee-Hyeong Heum uit
Yeonsan, de over overgrootvader van de huidige eigenaar
(nu dus de 5e generatie), de Koreaanse koning Cheoljong
(1849-1863) voor de eerste keer een hoen met de rasnaam
Yeonsan Ogye voor de soep ten schenke gaf. Bij het einde
van de Josun dynastie, begin vorige eeuw, kwamen meer
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De toegang tot de Ogye kippenfarm, met Zelkova serrata bomen van 300 tot 400 jaar oud.

productieve en westerse rassen met wit vlees in zwang en
was er nog maar één familie over die dit ras bleef fokken. Tijdens de Japanse bezetting (1910-1945) werd het
ras vooral door de Japanse invloeden als minderwaardig
beschouwd.
De familie Lee zou 120 jaar lang de enige in het land zijn
die dit ras in ere hield, totdat in 2016-2017 de vogelgriep
en de verplichte opruimplicht bijna een einde maakte
aan hun fokkerij. Gelukkig kregen ze toestemming om
een groot deel van de hoenders naar een ander verblijf,
enige uren reizen verderop, te verplaatsen, als een soort
schaduwcollectie.

Scharrelaar
Het Ogye hoen scharrelt zijn kostje voornamelijk op als
vrije loopkip in de bossen rondom, waar hij grassen,
wormen en insecten bijeen pikt, daarnaast worden negen
ingrediënten verstrekt: oesterschelppoeder, groene thee,
ginseng, zoete aardappelen, bonen, soja, vismeel, rijstafval en een beetje as van geslachte exemplaren, omdat
gedacht wordt dat dit de vogels kracht en vitaliteit geeft. In
totaal krijgen de hoenders dan 12 verschillende componenten voor een uitgebalanceerd maaltje binnen. Ze kunnen
vanwege hun gedrag niet in kooien gehouden worden
en hebben volop ruimte nodig. Ze zijn zeer vijandig ten
opzichte van andere hoenderrassen.
Op de boerderij van Chicken mama Lee lopen gemiddeld zo’n 1.000 hanen en hennen vrijelijk rond en in het
voorjaar ook nog eens 500 kuikens, zodat de roofvogels
en roofdieren hier ook vrijelijk zo’n 10% uit weg kunnen
halen. Waar op de wereld vindt zoiets nog plaats? De
boerderij behuist sinds enkele jaren ook een restaurant
waar natuurlijk kippensoep geserveerd wordt, gemaakt
met chilipepers, een 10 cm lang stuk Astragalus- of
Tragantwortel en een standaard kruidige bouillon die
maximaal een uur gekookt wordt, hetgeen een heerlijk
gerecht oplevert. Astragalus- of hokjespeulwortel bevat
onder meer cycloastragenol (een molecuul dat diverse

Koreaanse zwarte hoenders hebben veel vrije bewegingsruimte nodig.

Chicken Mama toont vol trots een zwart hoen.

Kleindier Magazine mei 2019

KDM19_ESXXXXXX_TDS_NR5 2019.indd 19

19

25-04-19 15:24

gezondheidsparameters verbetert), een stof die in verband
wordt gebracht met verlenging van de telomeren (chromosoomuiteinden) en met levensverlenging. Deze claims
zijn omstreden. Wel is bewezen dat de zwarte kippenrassen beschikken over hoge concentraties van het eiwit
carnosine.

Verandering, chicken mama was niet altijd chicken
mama
Ze had een kantoorbaan in Seoel en keerde in 1998 terug
naar het bedrijf waar haar vader, die erg ziek geworden
was, tot dan toe de scepter zwaaide. Om haar vader te
verzorgen zegde ze haar baan op en keerde definitief
terug naar haar geboortegrond. Daar realiseerde ze zich
het belang van de hoenders voor de Koreaanse nationale
identiteit en besloot ze de traditie van haar familie voort te
zetten.
Vanwege zijn belang en historie voor het land is de
Yeonsan Ogye in 1980 opgenomen als 265ste item van de
Koreaanse Canon. Enige subsidie om het ras in stand te
houden kreeg de familie Lee destijds niet. Op basis van
haar inspanningen en promotionele inspanningen besloot
de Koreaanse regering Chicken mama en haar bedrijf met
vijf vaste medewerkers en vele stagiaires vanaf 2011 te gaan
subsidiëren. Er komen zo nu en dan witte en gestippelde

Zo eindigen de meeste Koreaanse zwarte hoenders.

varianten voor. Het is niet mogelijk om deze hoenders in
West-Europa te krijgen, enerzijds vanwege verboden door
de vogelgriep, anderzijds mag het staatshoen vanwege zijn
zeldzaamheid niet uitgevoerd worden.
Met dank aan Marrit Schakel, SZH.

•

Omgeklapte teennagels
Bertus de Blanken heeft in het decembernummer een goed artikel geplaatst over het Amerikaanse ras
Plymouth Rock. Opvallend waren op blz. 18 een drietal foto’s waarbij twee dieren omgeklapte teennagels
hebben.
Tekst: Cor Ammerlaan

Bij de derde foto van een krielvariant ziet men de
goede teennagelstand
Het is me opgevallen dat er op veel shows geen of weinig
aandacht wordt geschonken aan deze fout. Als we op heel
veel onderdelen onze hoenders beoordelen is het opmerkelijk dat deze storende fout nauwelijks wordt meegenomen.
Aardig om te weten is dat Plymouth Rocks samen met
Rhode Island Reds circa 100 jaar geleden tot de twee
populairste rassen in de USA hoorden. De reden was het
gericht fokken van enkele dubbeldoelrassen, hoenders
die veel eieren produceerden en ook nog een goede bout
opleverden. Later is dit bij de opkomst van de leg- en
mesthybriden op de achtergrond geraakt en naar de
hobbysfeer teruggevallen. Deze rassen waren het resultaat
van een gericht fokbeleid, bestaand uit kruisingen van
een reeks van rassen. In Nederland werd tegelijkertijd op
deze wijze de Barnevelder opgebouwd. In alle drie rassen

werd het door Barend van de Bruinhorst op de Barneveldersite omschreven K-gen ingekruist. Dit had tot gevolg dat
henkuikens snel in de veren kwamen en de haantjes traag.
Ook werd de koekoekfactor (streping) gebruikt waarbij
de hennen bij geboorte donker van kleur waren en de
hanen licht van kleur. Door deze seksegebonden factoren
was men in staat al direct na geboorte het geslacht vast
te stellen, dat toen van grote economische betekenis was.
Het Japanse cloacaseksen is pas veel later naar Amerika en
Europa gekomen. Bij onze Barnevelders was het hierdoor
moeilijk om op de clubshow op Gallinova hanen te showen, die over een complete staart beschikten. Door hanen
uit Duisland te halen, die niet het K-gen hadden is dit
probleem grotendeels opgeheven. Wel moeten we oppassen dat we steeds verder van onze originele Barnevelder
geraken. Oude foto’s van de nut Barnevelders verschillen
al duidelijk met die van de huidige.
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