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PARALLELPARINGEN (WISSELBROED) 
 
De wisselbroed, volgens een bepaald stelsel van 
voor minstens drie jaren vastgestelde paringen 
binnen afzonderlijke lijnen, is het beste en meest 
doelmatige foksysteem voor de stamteelt. 
De wisselbroed, waaraan in het verleden geen 
speciale betekenis werd toegekend, verdient thans 
te worden verheven tot een universeel foksysteem, 
omdat het geschikt is zowel voor kruising als voor 
het zuiver fokken van een familiegroep. 
 
INLEIDING 
 
De belangrijkheid van deze uitspraak moet wel 
terstond opvallen, want eindelijk is hiermede het 
antwoord gegeven op de vraag: "welk foksysteem voor 
stamvorming?" Is het niet het antwoord op deze 
vraag waarvoor elke zangkanariekweker zich 
interesseert?  
 
... 
 
In de gewone praktijk komt het veelvuldig voor, dat 
een of andere paring in familieverband een prima 
zanger oplevert, maar juist hierdoor geraakt de 
oppervlakkige waarnemer op een dwaalspoor, want het 
ontstaan van dergelijke (min of meer toevallige) 
enkelingen is geen stamteelt. De een kweekte een 
goede vogel uit vader X dochter, een ander uit zoon 
X moeder, weer een ander uit broer X zuster, maar 
enorm groot is het aantal kwekers, die met deze 
paringen niets bereikten. Een bepaalde familieband 
is niet beslissend.  
 
Beslissend is of in de te paren dieren gelijke en 
voor goede zang geschikte erffactoren aanwezig 
zijn. Pas als wij enige zekerheid hebben dat die 
geschikte factoren aanwezig zijn, heeft het zin de 
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verdere doorteelt te doen binnen de naaste 
familiekring, want in broer en zusters, broer en 
halfzusters kunnen gelijke factoren aanwezig zijn.  
 
Wij kunnen echter in twee opzichten een gunstig 
verloop in de hand werken: 

le. door een man (als begin van de teelt) te 
paren  met drie of meer poppen van gelijke 
zangrichting, hetzij uit één stam, hetzij uit 
meerdere stammen, waarmede wij dan in zekere mate 
gebruik maken van in de poppen aanwezige 
zangverschillen, om gewaar te worden uit welke van 
de poppen het beste resultaat te voorschijn komt;  

2e. om ook in de doorteelt steeds een man met 
meerdere poppen te paren, omdat wij alleen op deze 
wijze gewaar kunnen worden welke pop of poppen op 
gelijke wijze vererven.  
 
De gehele teelt en de stamvorming is niets anders 
dan bij een bepaalde man de bijpassende, gelijk 
verervende pop of poppen te vinden.  
 
Broeder X zusterparingen kunnen dus een zeer nuttig 
effect hebben, doch eerst moeten de gunstige 
combinaties gevonden worden.  
Intelen is goed, doch eerst moeten wij ervoor 
zorgen, dat de dieren de inteelt waard zijn. 
Inteelt werkt isolerend; zorgen wij er derhalve 
voor dat hetgeen wij op een gegeven moment wensen 
te isoleren en vast te leggen er ook van te voren 
in gebracht is. Op deze voorwaarden kunnen broeder 
X zusterparingen ook worden toegepast bij het 
aanstonds volgende systeem van de parallelparingen.  
 
... 
 
Kruising is goed, want het biedt de gelegenheid tot 
toerveredeling en tot het vormen van een meer 
variabele zangrichting, maar met parenbroed 
ondervindt men steeds het gebrek aan een voldoend 
aantal jonge dieren om het voorlopig in aantal 
beperkte resultaat vast te leggen. Maar niet alleen 
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om het vast te leggen, maar reeds om het bereiken 
van enig voorlopig resultaat heeft men steeds 
dringend behoefte aan een zo groot mogelijk aantal 
dieren, waarvan men bij benadering zou kunnen 
zeggen dat ze de gewenste factoren kunnen bezitten.  
 
... 
 
De teelt beginnen met vogels van één kweker kan men 
in zoverre reinteelt noemen, maar vrijwel in alle 
gevallen zal de kweker voor de opgaaf gesteld zijn 
om er zelf alsnog een zangéénheid uit te 
selecteren. Ook hier biedt het gewone parenbroed te 
geringe mogelijkheid voor werkelijk op het doel 
gerichte doorteelt. Ook deze reinteelt levert nog 
verschillen op. Het constateren van enige prima 
jonge mannen is niet moeilijk, maar bij parenbroed 
mist men ten enenmale een groot aantal jonge 
poppen, immers de beschikbare jonge poppen zijn uit 
andere mannen voortgekomen. 
 
 
Alles wijst er op dat er aan de wijze waarop wordt 
doorgeteeld iets mankeert. Er werden en worden wel 
ieder jaar een aantal goede wedstrijdvogels 
gekweekt, maar door welke oorzaak komt het niet tot 
stamvorming? Ik behoef hiervan geen voorbeelden aan 
te halen. Een ieder kent ze uit zijn eigen kring. 
Een kweker heeft vier of meer goede vogels ter 
wedstrijd gebracht en meent dat hij daarmede reeds 
naam begint te maken. Een jaar later is zijn 
resultaat echter bepaald teleurstellend. Het is wel 
de moeite waard om dergelijke gevallen eens nader 
te beschouwen. 
Dat een goed resultaat in het ene jaar, gevolgd 
wordt door een slecht resultaat in het volgende 
jaar is heel niet vreemd, ja zelfs redelijk te 
verklaren. Als een kweker erin slaagde vier of zes 
goede wedstrijdvogels te kweken, dan is daarmede 
voor hem het beslissende moment aangebroken waarop 
die verkregen zangkwaliteit zal moeten worden 
vastgelegd. Menig kweker ziet echter dit moment als 
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zodanig niet. Hij ziet het slechts als het tijdstip 
van zijn eerste opmerkelijke succes en verwacht als 
het ware, dat nu de verdere teelt vanzelf wel weer 
vogels van die prima zangkwaliteit zal opleveren. 
Dit is echter een jammerlijk veel voorkomend 
verkeerd inzicht. 
 
De kanarie is geen ééncellig wezen. Bij eencellige 
wezens vindt het ontstaan van een nieuwe generatie 
plaats doordat de cel zich in tweeën afsnoert en de 
kern van de twee nieuwe cellen precies gelijk is 
aan die van de oorspronkelijke cel. Aan deze 
vermenigvuldiging komt derhalve geen bevruchting te 
pas. Onze kanarieman heeft echter voor het vormen 
van een nieuwe generatie ten minste één vrouwtje 
nodig en nu hangt het er maar van af of de kweker 
hier bij zijn teeltkeus er rekening mee houdt, dat 
dit vrouwtje (of meerdere) dezelfde erffactoren 
bezit als de haar toegedachte man. Dit komt er heel 
precies op aan.  
 
Wij, zangkwekers, behoren terdege te beseffen hoe 
hoog eigenlijk wel onze eisen en verlangens ten 
aanzien van de schoonheid van het lied zijn. Daar 
zijn een tamelijk groot aantal zeer bepaalde 
erffactoren voor nodig. Ligt het dan niet voor de 
hand, dat wij precies dezelfde erffactoren van een 
man moeten zoeken in zusters en halfzusters van die 
man? Deze immers hebben met die man een bepaalde 
afstamming gemeen.  
 
Maar in de praktijk wordt hiermede meestal geen 
rekening gehouden, althans niet bij de parenbroed. 
De parenbroed biedt ook trouwens geen voldoende 
gelegenheid om er rekening mede te houden. 
Voor de toepasser van parenbroed ligt het vinden 
van "gelijke factoren" eigenlijk alleen maar in de 
paring van broer X zuster. Zo hij al kan besluiten 
hiertoe over te gaan - menigeen schrikt ervoor 
terug - zal hij, parenbroeder als hij is, toch 
slechts telkens een man met één zuster paren en de 
kans dat nu juist toevallig dat éne popje het 
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bijpassende is, is wel zodanig gering dat er 
vrijwel geen systematische betekenis aan kan worden 
toegekend. In de praktijk van de parenbroed wordt 
dan ook vrijwel steeds een goede zoon uit het ene 
fokstel gepaard met een dochter uit een heel ander 
fokstel, doch die dochter is dan niet de 
bijpassende pop. 
 
De bijpassende pop. Het vormen van een stam is: het 
vinden van de bij onze mannen passende poppen 
(poppen die dezelfde erfelijke samenstelling hebben 
als onze mannen). De poppen zingen echter niet. De 
man kunnen wij beoordelen: 1e. naar zijn eigen 
zangwaarde, 2e. naar zijn erfelijke waarde. De pop 
echter zingt niet; kunnen wij alleen maar naar haar 
erfelijke waarde beoordelen. Voor haar beoordeling 
is het dan wel goed haar afstamming in aanmerking 
te nemen, doch daarvoor kunnen wij alleen maar 
rekening houden met de vader. In vrouwelijke lijn 
van de afstamming is het dus steeds de vraag: hoe 
was de verervingswijze van deze pop? 
Met elke pop moeten wij derhalve noodgedwongen 
eerst ervaring opdoen in de teelt alvorens wij haar 
waarde kunnen beoordelen. Het vaststellen van de 
erfelijke waarde van de pop is dus een zaak van het 
grootste belang. Zonder enige overdrijving kan dan 
ook worden gezegd: de pop is de halve fokstam. 
Ik ben echter van mening, dat met dit probleem in 
de teelt veel te weinig rekening wordt gehouden en 
dat niet de middelen worden toegepast om 
systematisch echte stampoppen te fokken. Men bezigt 
ook een totaal verkeerde methode voor beoordeling 
van de erfelijke waarde van de pop. Men schijnt er 
reeds mede tevreden te zijn, indien een fokpaar 
onder meerdere jongen slechts één behoorlijke 
zanger oplevert, maar in dit geval is er geen 
sprake van enige fokzuiverheid. Hier vinden wij dus 
weer dezelfde oorzaak, waardoor parenbroed vrijwel 
nimmer tot fokzuiverheid leidt. 
 
Wat is dan wel het juiste middel voor beoordeling 
of een pop een gunstige erfelijke waarde heeft? In 
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dit opzicht mogen wij niet zo spoedig tevreden 
zijn. De zangwaarde van een enkele zoon, een enkele 
man, moge naar het uiterlijk nog zo verlokkend 
zijn, als het uit de bepaalde moeder slechts één 
kind is, hetwelk als enkeling dit moois laat horen, 
dan was de moeder (wellicht ook de vader) niet 
zuiver verervend. 
Wij dienen voornamelijk te letten op die paringen, 
waaruit b.v. drie zonen gelijk van zang zijn, want 
dergelijke zanggelijkheid, zich demonstrerend in 
meerdere zonen, wijst op fokzuiverheid zowel van de 
vader als van de moeder. In dit geval zou dan de 
kweker reeds ten minste één stampop hebben 
gevonden, immers naar het resultaat past deze 
moeder bij de vader, want wel drie zonen waren 
gelijk van zang.  
Hierin ligt ook een grote mate van 
waarschijnlijkheid dat ook de dochters (zusters van 
de drie goede zonen) eveneens een zekere graad van 
fokzuiverheid hebben. Het is echter beter om dit 
niet voor zeker te houden en de erfelijke waarde 
van de jonge popjes wederom pas te beoordelen nadat 
ze in de teelt zijn beproefd. Zulks brengt ons dan 
wederom tot het probleem: hoe moeten die popjes dan 
verder worden gepaard? Hoe dikwijls zullen kwekers 
niet de verzuchting hebben geslaakt: “had ik uit 
die man maar méér popjes. Nu heb ik er maar één of 
twee. En als ik er meer had, hoe zou ik dan 
eigenlijk verder moeten paren?” 
De oplossing: als de kweker de vader van zijn drie 
gelijk zingende zonen (die het op de wedstrijd zo 
goed deden) nu eens met 4 of 5 poppen uit de 
familie had gepaard, dus met poppen, die van vaders 
kant ook van behoorlijke afstamming waren, dan zou 
het toch geen roekeloze verwachting geweest zijn 
dat een van de vier andere poppen ook eens twee of 
drie van die gelijk zingende zonen had opgeleverd 
en als die ook eens een paar zusjes hadden, dan 
konden toch de gezamenlijke dochters uit de bewuste 
twee overjarige stammoeders alle als stampopjes 
beproefd worden, door een zoon uit de ene moeder te 
paren met de dochters uit de andere moeder en 
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wederkerig een zoon uit de andere moeder met de 
dochters van de ene moeder, m.a.w. paring van broer 
met zijn halfzusters. 
 
Hiermede heb ik een z.g. gunstig moment in de teelt 
aangewezen, gelijk dit zo veelvuldig in de praktijk 
voorkomt. Er zijn variaties denkbaar, b.v. drie 
gelijk zingende zonen uit een man en eveneens drie 
gelijk zingende zonen uit een broer van die man. 
Ook hier, ligt het geval wel zó duidelijk, dat 
iedereen kan begrijpen dat de gezamenlijke dochters 
van die twee vaders als toekomstige stampoppen 
beproefd moeten worden door paring van telkens een 
neef X zijn nichten. Hoofdzaak is dat begrepen moge 
worden, hoe gelijkheid van zang door de kweker zelf 
opgemerkt dient te worden en dat men van te voren 
de paringen zodanig moet inkleden om tot de zo 
juist geschetste mogelijkheden te kunnen komen. 
Zonder enige systematiek is stamteelt niet 
mogelijk. Moge tevens worden ingezien, dat 
familieteelt met gewone parenbroed maar hoogst 
zelden de zo juist beschreven gunstige momenten 
oplevert, om de eenvoudige reden dat elk fokpaar 
een afzonderlijke man en pop vereist en hoe meer 
vogels wij in de teelt gebruiken, hoe groter de 
kans op ongewenste zangverschillen (erfelijke 
onzuiverheid).  
Als wij echter steeds tijdens de stamvorming een 
man met meerdere poppen paren, dan fokken wij veel 
kinderen met een gemeenschappelijke afstamming en 
hebben wij tegelijkertijd een ruime gelegenheid die 
gemeenschappelijke afstamming te benutten om de 
gewenste factoren uit die kinderen weer tezamen te 
brengen. 
 
Ik ontken hiermede niet de mogelijkheid dat 
parenbroed meermalen een familiegroep kan 
opleveren, waarvan diverse mannelijke en 
vrouwelijke exemplaren bij elkaar passen, doch het 
is hetzelfde parenbroed dat de richtlijn mist om de 
bij elkaar passende te vinden en om er ook mee 
verder te kunnen paren. 
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Tot zover hoop ik erin geslaagd te zijn het 
vraagstuk "welke zijn, hoe vind ik in een 
familiegroep de stampoppen?" in het brandpunt van 
uw belangstelling te hebben geplaatst. Indien ik er 
niet in geslaagd mocht zijn deze belangstelling te 
wekken, ik zou het ten zeerste betreuren.  
Laat ik onmiddellijk toegeven dat de teelt van 
zangkanaries uit erfelijkheidsoogpunt een zeer 
moeilijke tak van dierenteelt is. Elke dierenteelt 
trouwens waarbij het kenmerk of de beoogde 
eigenschap slechts in één van de beide geslachten 
waarneembaar is, heeft voor stamvorming haar 
moeilijkheden. 
 
... 
 
De resultaten van de zangkanarieteelt waren in 
zekere mate steeds teleurstellend, niet wat betreft 
de individuele waarde van de wedstrijdvogels, doch 
wel dat de stamvorming te wensen overliet, want 
hoevele kwekers hadden en hebben moeite om uit een 
tamelijk groot aantal jonge dieren vier of zes 
gelijke voor de wedstrijd te selecteren? Het werd 
dus meer dan tijd dat ook wij onze specifieke 
methode voor stamvorming uitvonden. 
 
Alvorens nu over te gaan tot beschrijving van het 
eigenlijke systeem der parallelparingen, mag ik 
vooral niet nalaten er op te wijzen, dat bij de 
selectie nog op andere dingen gelet dient te worden 
dan op een bepaalde afstamming alleen.  
 
... 
 
Wanneer ik nu voor het inkleden der paringen een 
speciaal selectiesysteem heb ontworpen, dan heb ik 
toch nergens de suggestie gewekt, dat men de 
andere, algemeen geldende selectie-eisen daarom wel 
zou kunnen verwaarlozen? Wel is het systeem der 
parallelparingen gericht op een speciale indeling 
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der paringen en heeft het deswege dan ook een heel 
andere grondslag dan anders genoemde foksystemen.  
De eisen die gesteld moeten worden ten aanzien van 
de gezondheid, goede broedeigenschappen en de 
vruchtbaarheid behoren tot de algemene 
fokkerskennis. 
 
... 
 
Wij dienen derhalve te waken voor éénzijdige 
selectie welke enkel op de zangeigenschappen is 
gericht, want voor stamvorming is vooral ook de 
gezondheid, goede broedeigenschappen en de 
vruchtbaarheid van onze fokdieren een noodzakelijke 
eis, welke te meer geldt voor de wisselbroed. 
Parallelparingen kunnen alleen in een groep sterke 
en vruchtbare dieren worden geformeerd, want het 
ligt in het systeem, dat een zo groot mogelijk 
aantal zusters en/of halfzusters met een bepaalde 
man worden gepaard. Indien het nu binnen een groep 
met de vruchtbaarheid zo slecht zou zijn gesteld, 
dat telkens hoogstens 1 of 2 zusters of halfzusters 
disponibel zijn, dan is deze sterk verminderde 
vruchtbaarheid een beletsel voor de stamvorming, te 
meer omdat dan moeilijk van de weinige poppen 
verwacht kan worden dat deze op hun beurt wél 
vruchtbaar zijn. 
 
Deze inleiding tot het eigenlijke systeem der 
parallelparingen is tamelijk uitvoerig. Op diverse 
momenten zal de aandachtige lezer reeds bij 
zichzelf hebben opgemerkt: "Dit zal wel tot een der 
grondslagen van het aanstonds volgende systeem 
behoren". In zoverre heeft de inleiding reeds haar 
nut. Nu het thans echter aankomt op de beschrijving 
van het systeem zal ik - naar ik verwacht zeer ten 
gerieve van de lezers - een praktische indeling 
laten volgen en wel: le. een korte beschrijving van 
de toepassing, 2e. een verklaring van de 
grondslagen van het systeem. 
Voor de wijze van toepassing vraag ik wel de meeste 
aandacht, want aanpakken en in toepassing brengen 
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is van oneindig meer waarde dan alles van a tot z 
begrijpen. Wie het systeem in toepassing brengt, 
zal gaandeweg van jaar tot jaar toch wel tot het 
juiste begrip komen. In de praktijk immers ervaart 
men zelf de voordelen van het systeem, terwijl men 
met "de kat eerst eens uit de boom kijken", 
bespreken, bestuderen en afwachten niets van de zo 
leerzame ervaring gewaar wordt. Hiermede wil ik 
niet zeggen: "geloof maar in de juistheid van het 
systeem zonder er verder over na te denken", want 
het kan de toets der kritiek doorstaan. Het is 
reeds met succes toegepast en ook was er reeds 
succes in gevallen, waarin de toepassing niet 
geheel en al volgens het systeem is geweest. Hoe 
logischer en consequenter het toegepast zal worden, 
des te opvallender zal de stamvorming ook tot stand 
komen. 
 
 
DE TOEPASSING. 
 
De toepassing in het kort: 
1e jaar: een man paren met drie of vier poppen. 
2e jaar: telkens een zoon uit de ene moeder paren 
met dochters uit een of beide andere moeders. 
3e jaar: weer een zoon (van het 2e jaar) paren met 
zijn halfzusters totdat een aantal gelijk zingende 
mannen en daarbij passende poppen zijn gevonden. 
 
Het schema geeft de vorming van een geïsoleerde 
foklijn of foktoom. Het gehele nageslacht binnen 
die foklijn is van slechts één enkele vogel 
afkomstig, de stamvader. Al staat hier maar één 
dergelijke foklijn afgebeeld, zo is toch de 
bedoeling om er minstens twee aldus te vormen. 
Het schema begint met de paring van één man met 
drie poppen (A, B en C - Het mogen ook meer dan 
drie poppen zijn). Dit is dus het eerste kweekjaar. 
 
In het tweede kweek jaar gebruiken wij maar heel 
weinig mannen en wel de zonen uit het eerste 
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kweekjaar. Wel moeten we zoveel mogelijk alle jonge 
poppen van het eerste jaar gebruiken. 
Welke zonen van het eerste jaar moeten we bezigen? 
We nemen hiervoor zo mogelijk uit elk moederdier 
één zoon en wel een zodanige, die de beoogde toeren 
in behoorlijke vorm brengt. We stellen echter in 
dit stadium van de vorming geen te hoge eisen. 
De eigenlijke paringen voor dit tweede jaar zijn: 
een man uit pop A X zijn halfzusters uit de poppen 
B en C; een man uit pop B met zijn halfzusters uit 
pop A; een man uit pop C met zijn halfzusters uit 
de poppen A en B. Wanneer het nu toevallig zó 
uitkomt, dat men b.v. uit pop C maar een of twee 
dochters heeft, daarentegen uit de twee andere 
stammoeders A en B een meer dan voldoende aantal 
dochters, dan make men zich hierover geen zorg. Dit 
is geen afwijking waarmede het succes staat of 
valt. Ook mag men eventueel gerust uit een 
stammoeder twéé zonen bezigen en ik raad zelfs aan 
dit te doen ingeval die twee zonen (dus broers) 
kennelijk gelijk in zang en toeren zijn. 
Na beëindiging van het tweede jaar gaan we meer dan 
in het eerste jaar letten op de zang van de jonge 
mannen.  
 
Voor het derde jaar bestemmen we wederom maar heel 
weinig mannen voor de doorteelt, hoe minder hoe 
beter. In geen geval zetten we de teelt voort met 
zulke 2e jaarsmannen, die onderling sterk in zang 
verschillen. Ze moeten beslist in zang 
overeenkomen, is het niet in alle toeren, dan toch 
wel in de aard der klanken. 
Nu kunnen zich twee mogelijkheden voordoen:  

1e. dat we onder onze 2e jaarszonen reeds 
broers en halfbroers aantreffen, die prima 
overeenstemmen;  

2e. dat we de zangovereenkomst vinden in drie 
of vier mannen, die elk uit verschillende paring 
afkomstig zijn.  
 
In ieder geval moet het zoeken naar éénheid van 
zang beslist worden betracht. ...  
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In elk geval is het zoeken naar die paringen die 
een opvallend resultaat gaven, opvallend voor wat 
betreft de prima zangovereenkomst tussen broers 
en/of broers en halfbroers.  
Indien we dit resultaat hebben aangetroffen, dan 
zijn wij er nog niet, want dan weten we alleen nog 
maar welke mannen overeenkomen. Nu moeten we nog de 
daarmede overeenkomende poppen ontdekken (wat hun 
vererving betreft). Die poppen moeten (althans 
kunnen) zich bevinden onder de zusters en 
halfzusters van de opvallend goede mannen. Daarom 
paren we die opvallend goede mannen in het derde 
jaar met hun halfzusters (zusters mag ook). Hoe 
treffender de gevonden zangovereenkomst tussen de 
gevonden jonge mannen is, hoe groter is ook de kans 
de bijpassende poppen onder hun zusters en 
halfzusters te vinden. Die poppen, welke gepaard 
met de preferente mannen (zie het schema) enkel 
mannen geven van dezelfde prima zang als de 
preferente dieren zelf, dat zijn de echte 
stampoppen. 
 
 
VERKLARING VAN DE GRONDSLAGEN VAN HET SYSTEEM 
 
Het parallelparen is op zich zelf reeds een 
algemene grondslag welke al tot gelding komt bij 
onze eerste opzet. Waarom paren wij daar één man 
met meerdere poppen? Omdat wij alzo reeds in de 
aanvang de kans benutten om de best bijpassende pop 
(poppen) te vinden. Zoals vrijwel algemeen tot 
dusverre is gepaard, is er geen gebrek aan een 
aantal goede zangers, maar wel aan bijpassende 
poppen. Men mene vooral niet dat de verkoper van 
jonge vogels zelf wel met zekerheid zou weten welke 
jonge poppen bij een bepaalde man passen. Als de 
kweker die vogels behoudt, zou hij het eigenlijk 
eerst zelf moeten ervaren. Zo dient dan ook de 
koper er eveneens over te denken. 
Het parallelparen dient om de kansen op het vinden 
van bijpassende poppen doeltreffend te doen zijn. 
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Er zijn kansen en doeltreffende kansen en deze 
kansberekening speelt bij de stamvorming een zeer 
voorname rol. Bij parenbroed met 10 fokparen heeft 
elke fokman slechts één kans op ook maar één 
bijpassende pop, doch deze afzonderlijke kansen 
zijn dan toch grotendeels slechts op goed geluk 
gebaseerd. Bovendien heeft de praktijk van het 
parenbroed uitgewezen, dat we toch niet bij véle 
mannen de juiste pop vinden. Dit wijst er dus op 
dat wij op een of andere wijze onze kansen 
gunstiger moeten maken. 
Toegegeven dat het vinden van bijpassende poppen 
een moeilijk werk is - zonder ze te zoeken en te 
vinden is het geen stamvorming - zo is zulks een 
reden te meer om het niet met vele fokmannen 
tegelijk te proberen. Wij moeten dit werk 
vereenvoudigen door het gebruik van maar weinig 
fokmannen en onze kansen moeten we evenredig doen 
stijgen door elke fokman met meerdere poppen te 
paren. Hierin ligt al de doeltreffendheid van de 
kans om niet slechts één, doch twee of meer 
bijpassende poppen bij een bepaalde man te vinden. 
De doeltreffendheid wordt nog verhoogd als we niet 
maar met louter willekeurige poppen parallelparen, 
doch met poppen, die met de man een 
gemeenschappelijke afstamming hebben, immers deze 
houdt de grootste kans in voor gemeenschappelijke 
erffactoren. 
Hiermede zijn we gekomen tot de andere grondslag 
van het systeem n.l. de gemeenschappelijke 
afstamming. Nu we als het ware plotseling met deze 
uiterst belangrijke grondslag worden geconfronteerd 
lijkt het alles eenvoudig en vanzelfsprekend. Toch 
heeft men het in het verleden wel wat al te 
vanzelfsprekend geacht, alsof het onnodig was er 
nog speciaal de aandacht op te vestigen. Dat 
stamvorming tevens het zoeken naar de bijpassende 
poppen vereist, scheen eveneens geen speciale 
aandacht waard te worden geacht. Op deze wijze zijn 
echter onmisbare grondslagen in de praktijk geheel 
uit het oog verloren, althans menigmaal geheel op 
de achtergrond geraakt. Daardoor is jarenlang 
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vrijwel algemeen de gewone familieteelt, 
parenbroed, de praktijk geworden en gebleven. 
In een systeem voor stamvorming mogen deze 
grondslagen echter niet ontbreken. Wanneer we 
parallelparen (wisselbroed) als een grondslag 
accepteren, dan doen we dit omdat deze grondslag de 
toepassingsmogelijkheid biedt voor de andere 
grondslag, de gemeenschappelijke afstamming, want 
hierin ligt de kans voor het vinden van de 
onontbeerlijke gemeenschappelijke erffactoren. 
Ik heb groot vertrouwen in de parallelparingen. 
Destijds was ik zelf bij aankoop van vogels 
(toevallig) gedwongen om drie mannen elk met twee 
poppen te paren. Ik mocht terstond praktisch het 
voordeel hiervan ervaren, vooral toen ik - alhoewel 
ik later vanzelfsprekend voldoende gelegenheid had 
voor de parenbroed - er uit eigener beweging mee 
voortging. Ik zocht steeds paringen te bewerken 
tussen een man en zijn halfzusters en mocht dan ook 
het genoegen smaken steeds vogels van gelijke 
toeren en klanken te kunnen inzenden. 
In mijn functie van Bondsstamboekhouder ben ik ook 
in de gelegenheid om waar te nemen, dat de zo juist 
genoemde gelijkheid van zang vrijwel steeds bij die 
kwekers wordt gevonden, die parallelparingen in 
toepassing brengen. 
 
De bijpassende poppen. Dit begrip vereist nog wel 
enige toelichting. Hier wordt niets minder verlangd 
dan dat de poppen in hun verervingswijze (bezit aan 
erffactoren) precies gelijk zijn aan hun man. Deze 
poppen te vinden is daarom een moeilijke opgave, 
omdat het vrijwel zeker niet één, doch meerdere 
erffactoren betreft. Wij moeten daarom bij het 
beginnen met parallelparingen uitgaan van de 
stelling, dat de beginouders elkaar erfelijk niet 
geheel en al gelijk zijn, zelfs als wij beginnen 
met dieren van één kweker. Dit is immers juist de 
reden waarom een nieuw foksysteem nodig is. 
Wij moeten er dan ook op rekenen dat 
parallelparingen zeker niet terstond een geheel van 
prima toeren zullen opleveren. Wij moeten afwachten 
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wat er uit komt. Wat erin zit kunnen wij eruit te 
voorschijn brengen. Wat er erfelijk niet in zit, 
kan met geen enkel foksysteem te voorschijn worden 
gebracht. In grote mate zal het ervan afhangen in 
hoeverre de dieren, waarmede wij de teelt beginnen, 
erfelijk reeds een aantal factoren gemeen hebben.  
 
Binnen één lijn zal het kunnen plaats vinden, dat 
uit de ene pop vogels met prima toeren voortkomen 
en uit een andere pop vogels met andere prima 
toeren. Het beste is dan om die foklijn in tweeën 
te splitsen en eerst enerzijds de lijn met de prima 
toeren en anderzijds de lijn met de andere prima 
toeren vast te leggen. We vormen dus twee 
afzonderlijke foktomen, die ieder voor zich bestaan 
uit een vader, een moeder en kinderen, maar - en 
dit is het voordeel - doordat wij parallel hebben 
gepaard, hebben we veel kinderen, die we als 
broeder X halfzusters voort kunnen paren. Elke lijn 
of foktoom dient dus eerst afzonderlijk afgewerkt 
te worden. Zijn we er in de doorteelt dan in 
geslaagd enerzijds de prima toeren verevende poppen 
en anderzijds de andere prima toeren verervende 
poppen aan te wijzen, dan zijn beide lijnen zuiver 
verervend geworden, maar ook pas dan kan met succes 
tot kruising van de beide lijnen worden overgegaan 
om al het prima toerenwerk te verenigen. 
 
... 
 
Een foklijn beginnen en uitwerken heeft alleen zin 
als er het voornemen aan ten grondslag ligt om hem 
te isoleren en geisoleerd te houden, d.w.z. in de 
foklijn geen andere dieren gebruiken, dan die er 
zelf uit zijn voortgekomen. Ja, zullen vele kwekers 
hierop zeggen: "ik kweek ook reeds jaren met mijn 
eigen dieren voort en betrek er geen andere vogels 
in en toch bereik ik mijn doel niet of maar 
onvolkomen. Ik kweek wel ieder jaar een beperkt 
aantal goede zangers, doch dit zijn maar enige 
uitblinkers. Over mijn stam als geheel ben ik niet 
tevreden." 
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Mijn antwoord hierop is, dat deze kwekers niet een 
of twee foklijnen hebben geïsoleerd, doch hun hele 
vogelbezit als familie met alles wat ertoe behoort 
en wat erin zit, prima werk, goed werk en minder 
goed. Als men dit alles binnen een grote 
familiegroep isoleert en het zoeken van 
gelijkverervende mannen en poppen uit het oog heeft 
verloren, dan bereikt men er weinig of niets mee. 
Het isoleren van een foklijn is trouwens op 
zichzelf slechts een onderdeel van het systeem. We 
isoleren een beperkt groepje dieren, om daaruit een 
zangeenheid te vormen en die zangeenheid, zo ze 
ergens optreedt, ook vast te leggen. Het isoleren, 
zowel als het selecteren van de zangeenheid en het 
vastleggen, moet alles binnen de foklijn plaats 
vinden. Dit houdt vanzelfsprekend tevens in, dat 
van jaar tot jaar ook een aantal ongewenste dieren 
uit de foklijn moet worden verwijderd. Het 
uitverkiezen van het goede is de positieve 
selectie. Het verwijderen van het middelmatige en 
ongewenste is de negatieve selectie. Deze negatieve 
selectie moet men aandurven. 
De isolering van de foklijn is dus ook een 
grondslag van het systeem der parallelparingen. We 
zoeken het van jaar tot jaar binnen de foklijn, 
binnen de foktoom, binnen de beperkte familiegroep. 
Dit isolement kent de toepasser van de parenbroed 
niet. Elk jaar laat hij zich afleiden. Hij is 
gedwongen rekening te houden met het resultaat uit 
vele mannen. Zijn teeltkeuze wordt van jaar tot 
jaar moeilijker, te meer waar zijn berekeningen of 
verwachtingen niet uitkomen. Wie echter parallel 
paart, bedient zich met het isoleren van een 
waardevolle grondslag. Wie er een begint heeft een 
vast besluit genomen. Hij zoekt het niet verder dan 
nodig is en redeneert als volgt: 
 
"Ik kies mij voor het vormen van een foklijn een 
goede fokman, die ik ook vanwege zijn zang heb 
uitgezocht. Ik noem hem de stamvader van de 
foklijn. Ik paar hem met drie of meer poppen uit de 
totale familiegroep, waarvan de vaders zo mogelijk 
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in zang met de zo juist genoemde stamvader 
overeenkwamen. Ik maak mij geen overdreven zorg of 
nu wel verwacht kan worden dat de gekozen stamvader 
wel inderdaad goed zal vererven, want zijn zang is 
prima en naar mijn wensen. Nu die vogel prima 
zingt, staat het voor mij vast, dat hij erffactoren 
bezit, die dit mogelijk maken. Nu ik die ene 
stamvader paar met meerdere poppen, zal ik gewaar 
worden welke van die poppen er het beste bijpassen 
en ik heb de zekerheid dat alle kinderen de 
factoren van de stamvader zullen bekomen. Wat de 
poppen er in zullen brengen, moet ik afwachten en 
via verdere teelt gewaar worden. Ik kan vrijwel met 
zekerheid verwachten, dat er ook een andere 
toerencombinatie of andere klankligging of andere 
toervorm aan de dag treedt. Bij gunstig verloop van 
de broederij zal ik zulks reeds in het tweede jaar 
kunnen constateren. Ik moet dus zelf acht geven hoe 
de lijnvorming zich ontwikkelt. Maar hoe na het 2e 
of 3e jaar ook mijn definitieve keuze zal zijn, 
vooraf weet ik te kunnen voortparen, omdat ik elk 
jaar parallelpaar, en dus steeds een flink aantal 
kinderen van één vader disponibel zal hebben." 
 
Ik heb hier een denkbeeldig toepasser van de 
wisselbroed aan het woord gelaten, wier redenering 
logisch is. Als hij voldoende vogels disponibel 
heeft, dan stelt hij daarmede een tweede 
geïsoleerde foklijn op. Vooral zijn opmerking dat 
alle eerste kinderen de factoren van de stamvader 
zullen verkrijgen, moet ons opvallen, ... 
 
Thans wil ik uiteenzetten waarom het schema 
geïsoleerde foklijn niet tevens het verloop 
weergeeft van de betrekkelijke erffactoren. Waarom 
heb ik het schema niet, gelijk in “Het Boek voor de 
Kleurkanariekweker”, ingericht als kruising van 
erffactoren? Het gegeven schema is bedoeld om er de 
weg der paringen mee aan te geven. Daarom alleen 
reeds kon het niet tevens als kruisingsschema 
worden ingericht. Eventueel zou er dus een 
afzonderlijk schema voor opgesteld moeten worden. 
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Ik heb hiertoe echter geen poging aangewend, omdat 
het praktisch geen nut zou hebben. 
Ik weet reeds bij voorbaat dat dit antwoord vele 
voorstanders van de erfelijkheidsleer zal 
tegenvallen en dat zij dit antwoord van mij juist 
niet hebben verwacht. Ik begrijp hun 
teleurstelling, maar hoop evenzeer dat na mijn 
verklaring hun teleurstelling plaats zal maken voor 
begrip. Zij begrijpen dan ook des te beter waarom 
juist voor de stamvorming bij zangkanaries het 
speciale systeem geïsoleerde foklijn door middel 
van parallelparingen nodig is. 
Het werken met erffactoren heeft praktisch alleen 
zin in die gevallen, waarin het effect van die 
erffactoren rechtstreeks aan het individu 
aanwijsbaar is, b.v. zoals vederkleur bij 
kanarievogels en parkieten. Talloos groot in aantal 
zijn de kenmerken en eigenschappen, die door 
rechtstreekse waarneming aan mens, dier en plant 
aangetoond zijn kunnen worden. Wanneer er nu enige 
kenmerken of eigenschappen bestaan, welke niet 
rechtstreeks aan het individu aanwijsbaar zijn, dan 
doet zulks aan de leer niets af. Alleen wordt de 
toepassing dan iets moeilijker. 
Een hoge eierproduktie bij hoenders (een groot 
legvermogen) berust op erfelijke factoren. Veel en 
grote eieren noemen wij dan het kenmerk, doch dit 
is niet rechtstreeks het erfelijk kenmerk als 
zodanig. Het erfelijk kenmerk is gelegen in 
zodanige factoren voor anatomische bouw van het 
leggestel, dat dit een hoog legvermogen mogelijk 
maakt. Bij ontleding kan het zelfs nog moeilijk 
zijn de eigenlijke verschillen aan te wijzen tussen 
het leggestel van een prima legster en van een 
slechte legster, tenzij in gevallen van ziekte van 
het leggestel. 
Onlangs is mij niettemin gebleken, dat in weerwil 
van de moeilijke aanwijsbaarheid men in de praktijk 
van het fokken op hoge eierproduktie toch een 
fokstelsel heeft gevonden, volgens hetwelk men van 
de erfelijkheid gebruik maakt. Verwondert het mijn 
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lezers, dat dit stelsel bleek te zijn het systeem 
der parallelparingen? 
 
Hoe is het nu gesteld met erffactoren, die 
betrekking hebben op de kanariezang?  
Het hebben van de overtuiging dat er erfelijkheid 
in kanaries is, is voor de zangkweker beslist 
noodzakelijk. Tot dusverre was die overtuiging niet 
algemeen, voornamelijk omdat er nog geen beschreven 
erfelijkheid van kanariezang bestond en door 
verschillende foutieve foksystemen het erfelijk 
verloop van zangfactoren duister bleef. ...  
Ook voor mij was het aanvankelijk moeilijk uit de 
doolhof de rechte weg te vinden, doch na 
correspondentie met Dr. v. d. Plank van de Rijks-
Universiteit te Utrecht mocht ik waardevolle 
gegevens als basis bekomen. Dr. v. d. Plank's 
uitspraak luidde: 
“Erfelijk is de aanleg en/of het vermogen voor de 
speciale kanariezang, alhoewel op meerdere factoren 
berustend, welke aanleg bestaat doordien 
ademhalingsorganen en keel anatomisch zodanig 
gebouwd zijn, dat de mogelijkheid is gegeven om 
deze zang voort te brengen. Ook bestaat bij 
kanaries een erfelijk intellect voor zang. De 
kanarie is in dit opzicht met verstand of 
kenvermogen begaafd. De zanglust of zangijver 
berust eveneens op erfelijke factoren." 
Als voornaamste zangfactoren leren we hier dus 
reeds kennen die voor orgaanbouw en voor intellect.  
 
... 
 
Op de anatomische bouw hebben de erffactoren 
rechtstreeks hun uitwerking, terwijl de vorm en de 
aard der klanken aldus het indirecte gevolg van de 
erffactoren zijn. De anatomische bouw is uiteraard 
alleen na ontleding waarneembaar en hierdoor is het 
praktisch onmogelijk om factoren voor die 
organische bouw in schema te verwerken, want die 
factoren zouden dan toch eerst aan de dieren zelf 
moeten worden vastgesteld. ... 
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Zelfs al zou het in de anatomie mogelijk zijn na 
keelonderzoek onder narcose het dier in het leven 
te houden, dan is dit toch een vakwerk hetwelk niet 
door ons kan worden uitgevoerd.  
Nog moeilijker ligt het wat het erfelijk intellect 
voor de zang betreft. 
Zo blijft ons derhalve geen andere conclusie over 
dan op grond van het indirect effect de 
aanwezigheid van gunstige erffactoren voor zang aan 
te nemen. 
Is dit een beletsel of een handicap voor de 
stamvorming? Een beletsel is dit zeker niet, wel 
een handicap. Wij kunnen toch evengoed met de 
vogels kweken, al is dan de handicap dat wij 
feitelijk van elk fokdier pas achteraf, als er 
jongen zijn, de erfelijke waarde leren kennen. 
Foktechnisch is dit de handicap van de zangkweker 
en wel voornamelijk ten opzichte van de poppen. Een 
man kan ons met zijn uiterlijk waarneembare zang 
aantonen, dat hij gunstige factoren bezit. Of hij 
in dat opzicht geheel fokzuiver is, kunnen wij 
eveneens pas bij zijn kinderen vaststellen. Nu wij 
de handicap echter kennen in zijn diepste 
betekenis, is het ons ook mogelijk deze zoveel 
mogelijk te reduceren. Letten wij daarom op het 
volgende: 
Het nageslacht van veel mannen dooreenfokken, zou 
een geheel afzonderlijke handicap betekenen. Wij 
moeten beginselvast voor een foklijn één 
uitgangspunt kiezen. Daarom begint het systeem de 
foklijn met één man. Hiermede is feitelijk de 
grootste moeilijkheid reeds overwonnen. Nu blijft 
nog slechts de normale handicap over, n.l. de 
moeilijkheid van het pas achteraf vaststellen van 
de erfelijke waarde en eventuele fokzuiverheid. 
Eigenlijk is het constateren van erfelijke waarde 
en fokzuiverheid niet de moeilijkheid. Veeleer is 
de moeilijkheid gelegen in het bewerkstelligen van 
de fokzuiverheid. Een stevig houvast hebben wij in 
dit opzicht steeds aan de zang van de mannen. Elke 
man, die een behoorlijk lied brengt van mooie 
klanken, bezit hiervoor gunstige erffactoren. Om te 
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weten te komen of die man voor die factoren 
fokzuiver is, moeten wij zodanige paringen trachten 
te bewerken, waaruit alleen jongen komen met de 
prima zang. Vinden wij zu1k een paring, dan weten 
we tevens dat ook de moeder de bijpassende factoren 
heeft aangebracht. Die man en die pop zijn dan 
waard om een jaar later wederom gepaard te worden. 
Niettemin kan het dan gebeuren, dat de kinderen nog 
niet fokzuiver zijn. Jonge mannen, die zelf prima 
zingen en hun zusters en halfzusters moeten dus ook 
verder beproefd worden, totdat in een bepaalde lijn 
het gewenste resultaat wordt aangetroffen, n.l. dat 
ook de jonge poppen op hun beurt weer enkel prima 
zangers hebben opgeleverd. 
 
... 
 
Dit is dus een kwestie van zelf opletten, zelf 
constateren. Er bestaat geen foksysteem volgens 
hetwelk als het ware vanzelf een stam tot stand 
komt, als ware het een recept. Wat het begrip 
"prima vererven" betreft, hierover zou gemakkelijk 
misverstand kunnen bestaan. Een dier, hetzij man of 
pop, kan geen andere erffactoren bezitten, dan die 
het zelf van zijn ouders heeft bekomen. Bij 
kanariezang komt het er echter precies op aan, dat 
het een bepaald garnituur van factoren is, want 
gelijk er verschillende zangrichtingen bestaan, 
verschillende toerencombinaties, verschillende 
toervormen en diverse klankliggingen, even zeker is 
het, dat er even zovele speciale factorengarnituren 
voor nodig zijn. Het is dus niet voldoende dat een 
dier een dergelijk gunstig factorengarnituur 
(dubbel) bezit, maar tevens dat het gepaard wordt 
met een partner, die eveneens datzelfde garnituur 
heeft, want pas dan kunnen wij de gelijke vererving 
constateren aan het resultaat in de jongen. In de 
gemeenschappelijke afstamming moet deze gelijkheid 
worden gezocht, vandaar dat daartoe ook een 
specifiek foksysteem nodig is, waarvan een der 
voornaamste grondslagen wel is, dat wij vele dieren 
van gemeenschappelijke afstamming moeten beproeven, 
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en wel voornamelijk vele poppen tegenover maar 
weinig mannen. 
 
... 
 
Het beslissende moment. Het formeren van een of 
twee foklijnen heeft niet tot doel alles wat eruit 
geboren wordt, te behouden. Er moet geselecteerd 
worden, want zonder selectie bestaat er geen 
foksysteem. Bij het systeem der parallelparingen is 
echter het wachten op het moment waarop deze 
selectie definitief zal moeten plaats vinden, n.l. 
met uitschakeling van al het andere. Daarom 
beschrijf ik even nader dit moment. In het schema 
valt dit moment bij de paringen welke een bijzonder 
gunstig resultaat hadden (ook in de punten). De 
andere paringen geven wel een enkele goede vogel, 
doch bepaalde paringen gaven niet anders dan goede 
dieren. Alle jongen uit deze paringen moeten dus 
zorgvuldig worden afgezonderd, met hun vader en hun 
moeders. Hiermede moet dan verder worden gefokt en 
de paringen met bijzonder gunstig resultaat kunnen 
worden herhaald. 
Het uitschakelen van alle andere vogels uit de 
foklijn moge een drastische maatregel zijn, zonder 
deze maatregel zou het verkregen resultaat weer 
spoedig teniet gaan. De foklijn is nu immers 
gezuiverd. Daarom moeten er geen andere dieren in 
gebruikt worden. 
 
Ik kan mij voorstellen dat menig lezer zal gaan 
denken, dat hij eigenlijk geheel opnieuw moet 
beginnen, ja zelfs zijn vogels zal moeten opruimen, 
indien hij tot het systeem der parallelparingen wil 
overgaan. Dit zou echter een fatale misvatting 
zijn, want er zijn reeds zovele kwekers, die in 
zoverre goed fokmateriaal bezitten, dat zij ieder 
jaar wel een aantal wedstrijdmannen fokken. "Wel 
een aantal", doch eigenlijk steeds te weinig, ook 
wel eens een vogel met 7 punten klok. Dit is nu 
toch in feite de hele kwestie waarom naar een meer 
gefundeerd foksysteem moest worden uitgezien. 
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Welnu, deze kwekers behoeven geenszins hun vogels 
op te ruimen. Dit zou dwaasheid zijn. Alleen de 
inkleding der paringen moet worden gewijzigd. Op 
een gelijk aantal vogels meer dieren met 6 à 7 
punten fokken en als het kan alleen dieren met 7 
punten. Dat is een doelstelling. Maar hoe doet men 
dit in de praktijk? Hoogstens paart men een man met 
7 punten met een dochter van een man met 7 punten. 
En dan verder? Dus ook hier weer dat vraagteken in 
de gewone familieteelt. Dat kan toch anders gedaan 
worden. Een pop uit een vader van 7 punten, heeft 
toch ook een moeder gehad en die moeder heeft toch 
aan de vererving ook het hare bijgedragen! Welnu, 
als men de dochter heeft kan men ook de moeder 
achterhalen en als de pop zusters heeft kan men die 
toch ook in de 7 puntenteelt betrekken. Dan kunnen 
we reeds een viertal parallelparingen tot stand 
brengen: de 7 p. man X de pop uit 7 punten vader, 
de 7 p. man X de moeder van de pop, de 7 p. man X 1 
zuster van de pop, de 7 p. man X nog 1 zuster van 
de pop. Indien geen zusters van de pop voorhanden 
zijn, doch wel de ouders van de pop, dan kunnen 
toch alsnog eerst zusters gefokt worden. 
Dergelijke beknopte afzonderlijke familiegroepjes 
kunnen toch uit tal van kwekerijen geformeerd 
worden. Zo kan feitelijk elke kweker met de 
parallelparingen beginnen. Het is trouwens de 
moeite waard ermee te beginnen. De gewone 
paarsgewijze familieteelt loopt meestal uit op 
dieren met verschillende zangeigenschappen, doch 
als die dieren dan ter wedstrijd goede punten 
bekomen, maar alle met andere toeren, dan wordt het 
voor de kweker zo lastig een goede teeltkeuze te 
doen, want de ene vogel heeft een mooie klokkende, 
de andere bijzonder mooie staaltonen, weer een 
ander kreeg voor tjokken 5 punten, enz., maar 
veelal van alles maar één vogel. Bouw daarmede nu 
maar eens een stam op. Het systeem der 
parallelparingen isoleert en loca1iseert echter 
dergelijke prima kwaliteiten, doch dit is alleen 
mogelijk door een foklijn te vormen uit één 
stamvader en verder alleen met het nageslacht 
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daarvan voort te kweken. Zo vormt men een constant 
verervende stam. Wil men dan later eventueel die 
stam ook nog verrijken met tjokken van 5 punten, 
dan is dat weer een afzonderlijk stuk werk, hetwelk 
wederom via parallelparingen tot stand gebracht kan 
worden.  
 
... 
 
Tot zover houden mijn beschouwingen veel in, wat 
gerekend kan worden te behoren tot onmisbare 
algemene fokkerskennis en wel een speciale 
fokkerskennis, n.l. voor de zangkanarieteelt. De 
behandeling van elk onderdeel en elke afzonderlijke 
grondslag van het systeem leidt noodzakelijk tot 
tamelijk grote uitvoerigheid. Dit is begrijpelijk, 
want wel heet het onderwerp "parallelparingen-
wisselbroed", doch daaraan komen diverse andere 
onderwerpen te pas, als stamteelt, de zangeenheid, 
erfelijkheid, inteelt, selectie en het vergelijken 
met andere foksystemen. Dit alles houdt met elkaar 
verband en vormt tezamen de algemene fokkerskennis, 
zonder welke de waarde van een foksysteem niet op 
juiste wijze kan worden beoordeeld. Wat nu betreft 
de ontwikkeling van meer algemene fokkerskennis bij 
onze kwekers, mag dus de uitvoerigheid van de 
materie geen beletsel zijn en als ergens deze 
materie op zijn plaats is, dan is het toch zeker 
wel in dit boek, want de ware zangkanariekweker zal 
het daarin zoeken, hoe uitvoeriger, hoe liever. 
Zo was ook mijn verwachting ten aanzien van de 
toenmalige bestaande literatuur, toen ik twintig 
jaar geleden - jammer genoeg niet eerder - de 
kanarieteelt begon. Ik zocht en speurde overal waar 
ik maar enigszins de behandeling van de zo juist 
genoemde onderwerpen kon verwachten. Ik hunkerde 
naar wat algemene kennis van de zangteelt, al 
spoedig beseffend, dat vele belangrijke onderwerpen 
ermee samenhangen. Ik vond echter nergens een 
samenvattend geheel en zo is het dan gekomen tot 
mijn moeilijke taak hierover zelf een boek te 
schrijven.
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