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ERFELIJKHEID EN MILIEU 
  

in de waterslagerkweek 
 
Naast de erfelijke aanleg is het zangmi-
lieu waarin de kanariemannen opgroeien 
van elementair belang voor het lied van 
de waterslager. Op grond van de 
overigens spaarzame bijdragen in ons 
bondsblad mag geconcludeerd worden 
dat de laatste jaren men geneigd is van 
beide de erfelijke aanleg als de 
belangrijkste factor te beschouwen. Hoe 
kan de overmatige belangstelling voor 
lijnenteelt, stamteelt, etc. immers anders 
verklaard worden? 
Men kan zich echter afvragen of de do-
minante rol van de erfelijkheidsleer in de 
waterslagerkweek wel zo terecht is. Mij 
is geen degelijk onderzoek bekend dat al 
het driftig gekopieer van wat ooit in het 
verleden aan het papier is toevertrouwd 
zou kunnen rechtvaardigen. Theorieën 
formuleren én verifiëren vergroot de 
kennis. In de praktijk wordt echter wel 
veelvuldig getheoretiseerd, laatst nog in 
Onze Vogels 1984, p. 206, maar wordt 
er ook getoetst? 
 
Erfelijkheidsleer niet zaligmakend 
Wanneer lijnenteelt in verband gebracht 
wordt met het opbouwen van een 
gezonde stam met een diepe zangkleur 
dan is daar begrip voor op te brengen. 
De vraagtekens rijzen echter hemelhoog 
wanneer het lied qua repertoire en vorm 
van de toeren als het resultaat wordt 
gezien van louter erfelijke faktoren. 
Mogen we zonder meer de 
erfelijkheidstheorie in bijvoorbeeld de 
kleurkanariekweek toepassen op de 
zangkanaries? Met andere woorden: 
Mogen we een klokkende waterslag, als 
ware het een isabelfaktor, in de erfe-
lijkheidsformule invoeren, waarna in het 
najaar vanuit het inzetkooitje de klokken 
ons automatisch tegemoet bammen? Zo-
wel op principiële als empirische gron-
den moeten we deze veronderstelling 
naar het rijk der fabelen verwijzen. 
Principieel omdat de uiterlijke verschij-
ningsvorm een zuiver erfelijke aangele-
genheid is waaraan de vogel zelf niets 
kan toevoegen, terwijl de zang gepaard 
gaat met een leerproces waarbij het in-
dividuele dier wel degelijk een eigen 
inbreng heeft. Aanleg is een erfelijke

 
aangelegenheid; wat de vogel er in de 
praktijk mee doet wordt bepaald door 
het zangmilieu waarin hij opgroeit. Er 
zijn echter ook op de praktijk gefun-
deerde bezwaren tegen de theorie dat de 
voordracht van het lied van een wa-
terslager bepaald wordt door erfelijke 
factoren. 
 
De praktijk aan het woord 
Enige jaren geleden werd door mij een 
stamvreemde waterslager met een 
schitterende klokkende waterslag ge-
kocht. De vogel werd ondergebracht bij 
de overige kweekmannen. Na enige ja-
ren met hem in familieverband te hebben 
gekweekt bleken de jongen uit het eerste 
kweekjaar de mooiste klokkende 
waterslag ten gehore te hebben gebracht. 
Naarmate verder met de bewuste man 
werd doorgekweekt werd de klokkende 
waterslag minder, zowel bij de 
kweekman als de jonge mannen. 
De oorspronkelijke eigenaar zou nu de  
stamhouder niet meer herkennen, want 
hij heeft zich qua zang volledig aange-
past aan het zangmilieu in mijn hok. Al-
leen toen de kweekman zich nog niet 
had aangepast en een mooie klokkende 
waterslag liet horen bleken de jonge 
mannen die ook te bezitten. 
Een mij bekende kweker was niet meer 
tevreden met z'n vogels, verkocht al z'n 
mannen, maar hield de poppen aan. Hij 
kocht een schitterende, volledige stam-
vreemde, man en kweekte dat jaar kám-
pioenen. Toeval? De geschiedenis her-
haalde zich bij andere kwekers. Nog 
steeds toeval? 
Een andere kweker wilde de tjokken in 
het lied van z'n vogels verbeteren en 
kocht een aantal poppen van goede af-
stamming. De tjokken moeten nog 
steeds tevoorschijn komen. 
Met enkele goede vogels had ik ook wat 
spitse toeren meegekocht. Deze ergerden 
me mateloos en ik besloot ze uit m'n 
stam te elimineren door de kweekman-
nen met spitse belrollen na de rui niet 
meer bij de jonge vogels toe te laten. Het 
ffekt was mager. Toen ik het jaar 
daaropvolgend dezelfde kweekvogels al 
tijdens het kweekseizoen verwijder-

 
de,  had dat beduidend meer resultaat. 
Kweken met stamvreemde vogels, vo-
gels met negatieve elementen in hun 
lied, poppen die erfelijk een bepaalde 
toervorm moesten kunnen doorgeven; 
het bleek allemaal van ondergeschikt 
belang in verhouding tot hetgeen de 
jongen vanaf de geboorte via het 
gehoor opnamen. 
 
Aangeleerde zang 
Wanneer in een stam toeren of toervor-
men worden overgenomen van een 
stamvreemde vogel noemen we dat 
aangeleerde zang. In de waterslagerli-
teratuur wordt de indruk gewekt dat 
aangeleerde zang niet vererft. Maar is 
het leren van een toer niet onmogelijk 
zonder dat de daarvoor benodigde aanleg 
er is? . 

Toen een stamvreemde man in mijn hok 
een schitterende klokkende waterslag liet 
horen werd die, zij het wat minder fraai 
maar desalniettemin een stuk beter dan 
hij ooit zelf had laten horen, door een 
kweekman van mij overgenomen. De 
klokkende waterslag van de jongen uit 
deze kweekman deed niets onder voor 
die van de jongen van de aangekochte 
man. Deze vogels bezaten dus het 
vermogen een toer op een goede wijze te 
brengen, maar deden dat niet omdat ze 
een goede vorm nog nooit hadden 
gehoord. 
 
Conclusie 
Alleen door de erfelijkheidstheorie in de 
zangkanariekweek te toetsen aan de hand 
van ervaringen van de kwekers zullen we 
meer te weten kunnen komen wat in het 
lied van de waterslager wordt bepaald 
door erfelijke- en wat door mi-
lieufaktoren. Misschien zal dan ook blij-
ken dat het zangmilieu voor het lied van 
de waterslager van groter belang is dan 
wij nu, middels de bijdragen in ons 
bondsorgaan, veronderstellen. 
 
Voor nog meer teksten  
van deze auteur  Jaap Plokker 
kan u terecht  op        
http://home.planet.nl/~rinze002/zangkanaries.html 
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