De Mechelse hoenders
en Nathan Sagaert
Voor de vele weetjes en kennis gingen we op bezoek bij een
bijzondere jonge intelligente man die in de gemeente Aalter
woont in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. Aalter
is gelegen aan de snelweg E40 Brussel-Oostende en telt
meer dan 20.500 inwoners, een streek waar neerhofdieren
al vanouds aanwezig waren. Nathan is een van de weinige
Belgische fokkers van het Mechels hoen die nog deelneemt
aan tentoonstellingen. Het was ook een weerzien na het
artikel ‘Marc Vandewalle en de drie musketiers’ in 2011.
Nathan was een van die jonge musketiers, waarvan er nu
nog twee in onze liefhebberij vertoeven.
Tekst en foto’s: Wilfried Lombary

Nathan Sagaert
met een overjarige
kampioenshen.

Oorsprong Mechels hoen
Het Mechels hoen ontstond uit een kruising van toenmalige streekgebonden koekoekkleurige landhoenders en
witte enkelkammige Brahma’s. Die kruising kwam er op
initiatief van Jaak Vekemans, de toenmalige onderdirecteur van de Antwerpse Zoo. Die dierentuin had de Brahma’s ingevoerd en wilde ze later op pachthoeven uitzetten
(1850-1880) in Klein Brabant. Maar al vlug waren die
kruisingen ook te zien bij kleine keuterboeren en boerenknechten die ook die kippen begonnen te fokken als een
soort overlevingsnoodzaak, want iedere vorm van bijverdienste was welkom en soms noodzakelijk om hun huur
te kunnen betalen. Ook arbeiders, burgers, handelaren,
kosters, priesters, brouwers, notarissen en onderwijzers
hielden een aantal van die kiekens. Mechels- of Merchtems
kieken stond in de jaren 1930 steevast op het menu bij
huwelijks- familie- en communiefeesten. In de streek van
Merchtem ging iedereen kippen vetmesten en ontstonden
er nevenberoepen. Platte kruiwagens voor het vervoer en
rieten manden werden zodoende belangrijk en de veren
werden gebruikt voor de matrasindustrie. Het bloed van de
geslachte dieren werd eveneens opgehaald. Door zijn grote

marktplaats werd de gemeente Merchtem in het begin het
zenuwcentrum van het gebeuren. Die marktbedrijvigheid
ontwikkelde zich in de 19e eeuw tot de verkoop van ook
ander kleinvee en toebehoorten. In 1800 werden al 27.000
kippen verkocht, in 1895 bijna 300.000 en in 1907 tot
500.000 stuks. De markt van de Brusselse kiekenfretters
(vandaar de huidige naam voor inwoners van de regio
Brussel) was een formidabel succes. Er kwam export naar
Frankrijk, Engeland en Duitsland en de vleeshoenindustrie werd opgestart. Het ras veroverde ook een deel van de
beginnende Amerikaanse markt. Het gebied met Mechelen
als centrum kon vanaf toen als de belangrijkste vleeshoenconcentratie van de wereld worden beschouwd. Kippenmarkten rezen als paddenstoelen uit de grond, terwijl het
bijberoep nu opeens hoofdberoep werd. Het toenmalige ras
was een verbeterde versie van de Vlaamse koekoek. Nu is
het Mechels hoen de enige Belgische raskip die industrieel
gefokt wordt. Eind 19e eeuw slaagde men er in, vooral ten
behoeve van de Duitse markt door inkruising met zware
Brugse vechters, het Mechels hoen nog zwaarder te maken.
Het werd de Mechelse kalkoenkop met gewicht van overjarige hanen van 5,5 kg en hennen van 4,5 kg.
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Fokhen koekoek, kam kan regelmatiger ingesneden.

Teloorgang Merchtemse koekoek
Er ontstonden problemen vanaf 1906-1907 toen enkelen
spraken van Mechelse koekoek in de plaats van Merchtemse
koekoek. Er waren voorstanders van de vroegrijpe dieren en
anderen van de zwaardere eerder traag groeiende exemplaren. Het was de tijd van kasseiweggetjes, paardenkoetsen, rijke burgerwoningen, stinkende fabrieken en kleine
verkrotte woningen. Het belang van de Belgische pluimvee-industrie was toen nog steeds enorm, maar er waren al
tekenen voor de komende negatieve curve.
De eerste rasbeschrijving werd in 1895 opgeschreven en het
gewicht voor een jonge haan was toen 3-4 kg. In 1906 werd
een beroepsvereniging ‘Malines Club’ opgericht. In 1907
werd in het atheneum van Mechelen een grote tentoonstelling georganiseerd met streekproducten waaronder ook het
Mechels hoen. Zelfs de Koninklijke familie en kerkelijke
leiders van België vonden die show belangrijk genoeg om
persoonlijk aanwezig te zijn. In 1914 werd het gewicht plotseling 5 kg en meer. Die nieuwe standaardbeschrijving was er
gekomen ten dienste van de tentoonstellingsfokkers en veel
minder voor de vleesfokkers. De tentoonstellingsfokkers
hadden hun slag geslagen maar het werd uiteindelijk een
vergiftigd geschenk. De malse, fijnvlezige vroegrijpe koekoek, het icoon dat Mechelse koekoek heette, de trots van
België, werd in de tweede helft van de 19e eeuw een dodelijke slag toegekend. Die nieuwe Mechelse koekoeken waren
te zwaar om nog als onvolprezen broedhen voor de kuikens
te zorgen. Het broeden moest daardoor primitief machinaal
gebeuren. De standaard van de Mechelse koekoek die voor
uniformiteit zou zorgen, had precies het tegengestelde effect
gebracht. Op tentoonstellingen zag men steeds mooiere
en grotere dieren in de kooien. Die uitstraling van deze
kampioenenhanen en -hennen zorgden voor kruisingen met
andere rassen en een steeds kleiner wordend aantal vroegrijpe Merchtemse koekoeken. De kuikenziekte pullorum en
de Eerste Wereldoorlog veroorzaakten een zware terugval
qua aantallen. Er tikte een tijdbom onder het succesvolle
Mechels hoen. En na de oorlog was de verbeterde leefomstandigheid van de bevolking ook een rem om nog massaal
‘kiekens’ te gaan fokken. Er was geen ondersteuning of
advies bij aanschaf van goede fokdieren en van financiële
aanmoediging was geen sprake. De vrijgekomen plaats op
de vleesmarkt werd ingenomen door nieuwe vleesrassen

Veelbelovende jonge haan koekoek.

zoals Noord-Hollandse Blauwen en Franse Bressehoenders.
De samenwerking tussen tentoonstellingsfokkers en industriële fokkers was in die tijd geen absoluut succes.

Nathan Sagaert
De 24 jarige handelsingenieur en nu nog student ‘Management en beleid gezondheidzorg’ woont samen met zijn
twee broers nog bij zijn ouders in een prachtige villa met
zwembad. Zijn grootouders wonen in dezelfde straat op
een boerderij, schuin er tegenover. Daar zijn ook zijn
dieren gehuisvest in leegstaande varkenshokken, tuinhuizen, serres en uitgebreide groene weiden. Een uitstekende
combinatie met veel ruimte en grootouders die nog een
oogje in het zeil houden. Nathan komt als student iedere
dag thuis om zijn dieren te zien. Dieren houden en verzorgen was al vanaf zijn jeugd heel normaal. Op de boerderij
liepen al vanouds rasloze dwergkippen rond en vanaf zijn
5e kreeg hij zijn eigen diertjes. Het werd een Lakenvelder
haan met bruine legkippen, waarvan de eieren in een
broedmachientje van een neef terechtkwamen. Dat waren

Jonge dieren in verschillende kleurslagen in de vroegere varkenshokken.
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Jonge haan, poging tot koekoek columbia.

Veelbelovende jonge hen koekoek.

meteen ook zijn eerste eigen kuikens. Daarna kwamen
er ook Zijdehoenders en Hollandse kuifhoenders, maar
na een bezoek van een hongerige vos waren alle dieren
verdwenen. Via internet zocht hij naar een vleeshoenras en
kwam uiteindelijk terecht bij het Mechels hoen. Hij kocht
broedeieren, maar de kwaliteit van de nakomelingen was
volgens kenners en ingewijden niet goed. Op hoop van
zegen kocht hij bij een vermaarde fokker van het ras een
haan en vier hennen. Aan tentoonstellen dacht hij toen
nog niet, maar op aandringen van die fokker deed hij dat
toch het volgende jaar. Eén van zijn hennen werd op zijn
eerste show meteen algemeen kampioen. De fokkerstrein
was meteen vertrokken op een leeftijd van 16 jaar!

Fokkerij
Mechelse hoenders zijn zware dieren en groeien niet erg
vlug uit tot showdieren. Daarom is een gericht fokplan
noodzakelijk. Nathan plaatst de fokdieren op een dikke
stro- en of schaafkrullenlaag. Vanaf half december begint
hij bij te verlichten en zet de fokhanen in een groentenserre om nog wat extra warmte te kunnen meepikken.
Begin februari legt hij een kleine testronde eieren in de
machine en brengt daarna zijn eerste broedronde naar
een broederij in de buurt. Drie weken later volgt de tweede
broedronde en nog iets later -indien nodig-, de derde
ronde. In 2018 heeft hij zo’n 500 kuikens gefokt, verdeeld
over de kleurslagen koekoek, wit, zwart, blauw, koekoek
zilverhalzig, koekoek goudhalzig, zwart zilverhalzig en
koekoek columbia. In de broederij worden alle kuikens
gevaccineerd met een stikstofvaccin tegen Marek en de
volgende weken vervolgens tegen coccidiose, Gumboro,
NCD, pokken, ILT, IB en ook het verplichte Newcavac-vaccin. Waarschijnlijk is dat de reden waarom er nog nooit
problemen zijn geweest met kippenziekten. Na het
uitkomen worden alle kuikens gemerkt om hun afkomst
bij te houden. Een test met kunstmatige inseminatie bleek
geen succes en werd daarom ook afgevoerd. Hij fokt dit
jaar uit 16 afzonderlijk gehuisveste tomen in een combinatie van een haan en vier hennen per toom. Tijdens de
periode van bijlichten krijgen zijn dieren als voer voor
2/3 Show 4 Versele-Laga korrel en 1/3 gemengd Ardeens

graan en wekelijks vitaminen in hun water. De piepkuikens worden de eerste 10 dagen in de garage van het
ouderlijk huis onder een rode lamp van 150 watt geplaatst.
Daar krijgen ze als startvoer kalkoenvoer van Aveve met
een eiwitgehalte van 27%. Wanneer de jonge dieren niet
meer permanent onder de warmtelamp hoeven, krijgen
ze een mengeling van 50% kalkoenvoer en 50% graan
en ook wat droog brood tot het showseizoen. Nog wat
later verhuizen ze naar de boerderij van zijn grootouders,
waar ze onder prima leefomstandigheden verder kunnen
opgroeien op grote stukken weiland met veel groen en
fruitbomen. Bijna volwassen is het noodzakelijk om het
voer te rantsoeneren tot 150 gram per dier verdeeld onder
een ochtend- en avondbeurt. Ze mogen zeker niet te snel
groeien en zich ontwikkelen, want dan kunnen ze door
hun gewicht door hun poten zakken of hartkwalen krijgen. Het hart is in verhouding tot het grote zware lichaam
eigenlijk te klein! De dieren worden regelmatig gewogen
om enig inzicht te krijgen over hun groeicyclus. Op een
leeftijd van 3½ week wegen de zwaarste exemplaren 500
gram en op 10 weken wegen hennen iets meer dan 2 kg
en hanen 3 kg. Bij 15 weken wegen ze al een halve kilo
meer en volgroeid komen zelfs de hennen boven de 5 kg.
Standaardgewicht van jonge hanen is 4 kg, jonge hennen
3 kg, overjarige dieren 5 kg en 4 kg. Alleen na de kweek
en tijdens de opfok wordt onbeperkt gevoerd. Ze leggen
zeer goed en de eieren wegen gemiddeld 68 gram, maar
de opfokprijs van een Mechelse ligt qua voer erg hoog.
Voor het opslaan van de grote hoeveelheid voer maakt hij
gebruik van de vroegere varkenssilo’s van zijn grootvader.
Overtollige dieren laat hij slachten in een buurtslachthuis
en die worden voor hun vlees gretig gekocht door vrienden, buren en enkele restaurants. Zo wordt hun opfokprijs
grotendeels ook terug betaald. De dieren worden iedere
avond opgesloten in hun hok wegens ronddwalende en
nieuwsgierige vossen.

Tentoonstellen met Mechelse hoenders
Hoewel het type van een Mechelse vrij goed vererft zijn
er -zoals bij elk ras-, onderweg toch wat valkuilen. De
vleugelstructuur is wel de voornaamste, want ongeveer
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Mooie blauwe overjarige hen qua type en bouw.

Fokhen koekoek zilverhalzig, staart kan breder en
gewicht kan hoger.

30% van de hanen worden al na 20 weken verwijderd
wegens een slechte structuur en of losse opbouw en
daarbij na 10 weken nog eens 20% uitval wegens kromme
tenen. Zodoende verminderen de aantallen al flink. Verder
worden ook details nagekeken en de veerkleur en aftekening. Uiteindelijk blijven zo’n 20-tal dieren over om mee
te fokken. Nathan neem jaarlijks deel aan vier Belgische
tentoonstellingen en de driejaarlijkse Europashow. Waar
hij ook aan deelneemt, hij eindigt in de top, waardoor hij
ongewild en kleinschalig commercieel boven zichzelf is
uitgegroeid. Wat mij het meest verrast, is hoe relaxed hij
omgaat met zijn status. De nog jonge Nathan verstaat de
kunst van marketing en propaganda, maar nog altijd met
een waas van onschuld in de ogen. De raakbare fokker
teert niet op de kracht der zotheid, maar op kracht van
misleidende alledaagsheid. Hij geniet van zijn hobby,
strand, spelen en grapjes en is nog met geen honderd paarden uit zijn gelukzaligheid weg te trekken. Kick en rush
hoeft niet noodzakelijk een item te zijn en asociaal gedrag
is voor hem ook een steen des aanstoots. Eigenlijk is hij
nog een beetje van het ancienregime, nooit aan playback
gedaan en nooit make-up gebruikt.

Kopstudie fokhaan koekoek goudhalzig.

Veel belovende jonge witte hen. Een kampioene in
wording?

De showdieren blijven ook ‘s winters buiten lopen. Enkele
dagen vooraf worden de dieren wel gewassen en in een
schone binnenruimte of showkooi geplaatst. Trainen is
blijkbaar niet nodig, maar eventuele verzorging van de
voetzolen is een noodzaak. Er is samenwerking tussen
enkele jonge fokkers om elkaar te helpen qua vervoer en
tijdschema. Grote dieren vragen natuurlijk grote vervoerskisten, een grote auto en veel spierkracht. In België is er
een speciaalclub voor Mechelse hoenders met de zetel in
het Franstalig gedeelte. De activiteiten zijn minimaal, maar
op bepaalde shows geven ze torenhoge predicaatgelden.
Dat houdt het ledenbestand al jarenlang op peil. Maar het
is in België ‘huilen met de pet op’ qua aantallen Mechelse
hoenders op de tentoonstellingen. Waar in 2004 op de
show van Affligem nog 162 dieren waren, zaten er in 2017
nog een twintigtal! Toch telt het Belgische fokkersboek
in 2017 nog een 70-tal fokkers. De hoofdredenen zullen
wel de hoge opfokprijs, veel te strenge keuringen en het
ontbreken van voldoende oppervlakten om de dieren te
huisvesten zijn, maar vooral het missen van een echte
voorvechter van het ras, zoals destijds keurmeester en
hoendericoon Robert Vanceulebroeck.

Jonge haan koekoek goudhalzig met een
flinke borstbreedte.
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Mechelse hoenders in de industrie
In 1992 werd door de firma Belki pluimveeslachterij en de
speciaalclub voor het Mechels hoen met de toenmalige
overblijvende echte Mechelse hoenders een stamboomdierenbestand opgezet. Deze vormde de genetische basis voor
de toekomst van het ras. Het is nu bij Belki met zijn 275
medewerkers een traaggroeiende scharrelkip geworden,
die gekweekt wordt met een 100% plantaardig samengesteld voer. In de laatste weken krijgen de dieren nog extra
boekweit en melkpoeder, wat het vlees nog smaakvoller
maakt. Het vlees is zeer fijn van structuur, mals, sappig en
vetarm. Gastronomen bevestigen dat deze kip haar plaats
verdient tussen de betere vleeskippen. Het is een raskip die
behoort tot het Belgisch culinair erfgoed.

Groepje fokhennen in verschillende kleurslagen.

•

Geslachtsziekte bij konijnen is te
genezen
Ieder jaar kom ik of een van de collega keurmeesters nog wel een of meerdere dieren tegen waarvan we ook
als niet veearts duidelijk vast kunnen stellen dat we te maken hebben met een vorm van geslachtziekte.
Tekst: Gerrit Grooten

Gelukkig komt deze ziekte niet veel
voor
Maar het zal maar net jouw formidabele ram
zijn die dit treft! De ziekte kan gemakkelijk
van het ene op het andere konijn overgedragen worden en is daarom zeer besmettelijk.
De naam zegt het al dat een geslachtziekte
zich op de geslachtdelen concentreert.
Controleer als u dieren paart daarom altijd
het geslacht! Vooral als er soms dieren van
collega fokkers bij u komen om gedekt te
worden of om te dekken.

Verschijnselen
De ziekteverschijnselen zijn roodheid en
zwellingen van de uitwendige geslachtopening, waarbij korsten kunnen worden
waargenomen, soms bloederig en slijmerig.
Bij de ram is de voorhuid van de penis vaak
sterk gezwollen. Soms is ook de aarsopening
er bij betrokken, vooral als het dier de ziekte
al langer bij zich draagt. Deze ziekte kan
zich verder in het lichaam verspreiden, wat
dan weer te zien is aan korstjes rond de neus
of aan de lippen. Ook in de onmiddellijke
omgeving van de ogen kunnen zich korstjes vormen. Zover mag het natuurlijk nooit
komen!

Besmetting
Als de besmette dieren smetstof afscheiden
kan ook het strooisel in het hok besmet
worden. Het is dan niet denkbeeldig dat
ook een gezond dier dat we in zo’n hok
zetten, besmet wordt door het strooisel!
Denk erom dat wanneer een voedster door
een besmette ram is gedekt de ziekte na
een paar weken nog niet zichtbaar is. De
zogenaamde incubatietijd (dat is de tijd
tussen de besmetting en het openbaren van
de ziekte) kan enkele weken duren. Dat is
juist zo gevaarlijk bij deze kwaal. Stel dat
een gezonde ram begin januari een voedster
dekt, die geslachtziekte heeft en daarna de
eerste weken meer voedsters dan is het vrijwel zeker dat niet alleen de ram maar ook de
voedsters die hij intussen dekte ziek worden
terwijl er in die tijd niets abnormaals aan de
ram te zien is geweest. Grote voorzichtigheid
is dus altijd geboden en iedere abnormale
zwelling en korstvorming dient als verdacht
te worden beschouwd. Het is dan altijd verstandig een dierenarts te raadplegen.

Behandeling
Constateert een dierenarts de ziekte dan is
die betrekkelijk eenvoudig te behandelen.

Een injectie met een bepaald preparaat leidt
bijna altijd tot een snelle genezing en het
geslachtorgaan is spoedig weer normaal.
Gelukkig is deze konijnenziekte voor de
mens onschadelijk. Vanzelfsprekend zullen
we onze handen grondig moeten wassen en
ontsmetten als we een konijn met deze ziekte
hebben bekeken. Dat geldt ook voor collega
keurmeesters, denk daar wel om! Als de
ziekte door een dierenarts is vastgesteld dan
dient ook het strooisel uit zo’n hok verwijderd te worden en als daar de mogelijkheid
voor is de brand erin! Of anders tenminste in
een afgedichte zak verwijderen!

Waarom dit verhaal?
Ik zei al dat ik het ieder jaar nog wel eens
tegenkom als keurmeester. De reactie van
een eigenaar is dan heel vaak: “Dan ruim
ik dat dier wel op.” Ik hoop u duidelijk
gemaakt te hebben dat het jammer zou zijn
als u om deze ziekte een kostbaar fokdier
opruimt. Het is namelijk goed te genezen en
de kosten wegen niet op tegen het verlies van
een konijn dat in de toekomst nog van grote
waarde voor u kan zijn. Maar onderschat
nooit het gevaar van deze ziekte!

•
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