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Elke rasechte kanariekweker stelt zich tot doel een eigen stam
te vormen met uitgesproken specifieke zangcapaciteiten. Hoe
wordt zulk een stam gevormd? En vooral, hoe richt men het in,
dat  de  verworven eigenschappen  constant,  dit  is  overerfbaar
worden?

Op  deze  twee  vragen  zullen  we  trachten,  zo  eenvoudig
mogelijk, nadere inlichtingen te geven. 

Laat ons veronderstellen te doen te hebben met een liefhebber
die helemaal  van voren te  beginnen of te  herbeginnen heeft.
Misschien heeft hij wel al enkele jaren met min of meer succes
kanaries  gekweekt  en  heeft  hij  besloten  zich  nu  eens  toe  te
leggen op de fijne kweek; op het veredelen van de zang, om nu
eens concoursvogels te kweken.

Wat gebeurt er? De liefhebber in kwestie wendt zich tot een
kweker welke vogels bezit die met de kopprijzen gaan lopen.
Hij tracht zich zulk een diertje aan te schaffen, zonder er op te
letten dat hij wel te doen heeft  met een stamvogel, t.t.z.  een
vogel  die  in  zich overwegend,  door  inteelt  verkregen,  goede
overerfbare eigenschappen draagt. Meer dan eens gebeurt het
dat de beginneling blindelings koopt, een goed doorzingende
kopvogel  dus,  die  echter  slechts  een  toevalsproduct  kan
genoemd worden, een ééndagsvlieg zoals wijlen de heer Thijs
dit zo juist wist uit te drukken.
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Neen, de beginnende liefhebber lette er vooral op, dat wanneer
hij toch zinnens is een kopvogel te kopen, hij zich wendt tot
een  kweker  welke  al  meerdere  jaren  achter  elkaar  met  zijn
vogels  de  ereprijzen  wegkaapt;  vogels  welke  hun
eigenschappen, dus hier vooral voor de zang, door jarenlange
inteelt constant en overerfbaar zijn, die hun dominerend goede
eigenschappen overplanten in hun nakomelingen.

Heeft  nu  onze  liefhebber  het  geluk  zulk  een  uitzonderlijk
exemplaar  te  bemachtigen,  en  kan  hij  nu  van  deze  zelfde
kweker de daarbij passende poppen bekomen en wanneer hij de
moed bezit alle overige in zijn bezit zijnde vogels van de hand
te doen en uitsluitend te kweken met voornoemde, dan kan hij
diens stam voortzetten en heeft hij alle kans het eerste jaar al
aan de kop te spelen. Men kan hier dus niet spreken van het
vormen van een eigen stam. 

Wanneer we dus toch in het bezit zijn kunnen komen van een
goed ingeteelde rasvogel, wiens zangeigenschappen we in onze
eigen vogels wensen in te kweken, dan vertrekken we van deze
vogel, welke we stamvader zullen noemen.

We  paren  hem  met  een  pop  -  liefst  meerdere  poppen  -
afkomstig van een stam welke bijpast, welke in grote trekken
dezelfde eigenschappen bezit als onze stamvader, maar dus niet
verwant is. Bij gebrek aan deze poppen, nemen we onze eigen
vogels die als kweekvogels hun proeven hebben afgelegd. Ik
wil er echter op drukken dat de echte liefhebbers enorm veel
belang  hechten  aan  de  afkomst  der  poppen.  Het  eerste  jaar
zullen de resultaten, vooral wanneer we maar met willekeurige
poppen kruisten, maar heel middelmatig zijn. 

Moest het nu gebeuren dat al van het eerste jaar de aldus door
de kruising bekomen nakomelingen als zangers goed uitkomen,
dan kan men zich daarin wel verheugen, maar we mogen er
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zeker  van zijn,  dat  wanneer  we het  volgende jaar  weer met
onverwante dieren paren, we terug aan ons vertrekpunt staan.
Immers elke aldus verkregen jonge vogel die het eerste jaar 50
% bloed van de vader en 50 % van de moeder draagt, zal bij
verdere  kruising  slechts  nog  maar  een  gedeelte  van  de
eigenschappen  van  de  stamvader  overdragen  aan  zijn
nakomelingen,  welke dan in  geen geval  de voorzanger meer
zouden kunnen volgen.

We  veronderstellen  dus  dat  de  resultaten  eerder  maar
middelmatig waren, op zanggebied dus, en vaders lied nog ver
van  geëvenaard  werd.  We  herhalen  dat  we  dus  wensen  het
gezang  van  onze  stamvader  in  onze  eigen  kweekvogels  te
brengen. We hebben absoluut géén rede om ontmoedigd te zijn.
Integendeel, moest het zo gemakkelijk zijn, en al van het eerste
jaar  het  doel  bereikt  zijn,  het  genoegen  zou  niet  zo  groot
kunnen zijn, als wanneer men om zijn doel te bereiken heeft
moeten werken, en alle tegenslag moedig doorworsteld heeft.

Het  tweede jaar  moet  nu de stamvader  gepaard worden met
twee (of meer) zijner  dochters,  best  nog elk van een andere
moeder, dat verhoogt de kansen. Hier zijn we nu eindelijk aan
de  zo  zéér  besproken  inteelt  gekomen.  Zodra  men  een
stamvader, of stammoeder paart met nakomelingen, of broeder
met zuster heeft de inteelt zijn intrede gedaan. Deze methode
bij strenge selectionering zuivert de stam en maakt de goede
eigenschappen constant, ook toch de minder goede zal eenieder
met recht opwerpen. Hier durf ik gerust neen op antwoorden.
Bij  juist  toegepaste  inteelt  komen  alleen  de  goede
eigenschappen op het voorplan en verdwijnen de minder goede.
Immers,  we  verwijderen  onmeedogend  de  vogels  welke
voortdragers zijn van de minder goede hoedanigheden en we
kweken alleen voort met de uitblinkers, met die vogels die ons
doel het dichtst benaderen. Ten lange laatste bekomt men dan
een zogezegde veredelde stam. 
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We  paarden  dus  onze  stamvader  met  zijn  dochters.  Alle
verkregen nakomelingen dragen nu in zich reeds 75 % bloed
van de stamvader en slechts 25 % meer van hun grootmoeder.
De  voorzanger  zal  nu  veel  gemakkelijker  kunnen  gevolgd
worden, daar het vreemde bloed niet meer domineren kan, en
het staat vast dat een groot gedeelte der jonge mannen goede,
zelfs  zéér  goede,  zangers  zullen  worden,  vooral  wanneer  de
vader goed op zang is gebleven, wat met een rasvogel zeker is,
en wat met een toevalskopvogel niet het geval zal zijn.

Het  spreekt  vanzelf  dat  deze  methode  maar  kan  gebruikt
worden, waar het de wens is zoveel mogelijk van de vaderlijke
factoren in de stam vast te leggen. Wil men echter liever naar
de stamzang der moeder gaan dan dient er gewerkt te worden in
deze  richting  en  paart  men  de  moeder  met  een  zoon.  De
voorzanger  moet  dan  gewoonlijk  de  stamzang  der  moeder
bezitten,  juist  daarom  komen  beginnende  inteeltparingen
uitgaande van de stamvader het meeste voor, daar hij ook de
zangleiding op zich neemt. Gekende kwekers echter beweren
dat  vluggere  en  zekerdere  uitslagen  langs  de  moederskant
bekomen worden. Niets belet de kweker wanneer hij b.v. in de
aanvang  van  zijn  stamvorming  én  een  stamvaste  vogel  kan
verkrijgen én b.v. diens zuster, langs de twee kanten tegelijk te
kweken.

Dus met  stamvader  en vreemde poppen,  en langs de  andere
kant  met  stammoeder  met  een  vreemde  man,  die  natuurlijk
alleen voor het bevruchten gebruikt wordt, en dadelijk buiten
het gehoor van de kolonie gebracht wordt. Na twee jaar heeft
men ook hier 75 % bloed van de begeerde zangstam. Op dat
ogenblik, dus het derde jaar, kunnen we deze vogels die reeds
volgens  de  Mendelse  wetten  van overerving voor  75  % aan
elkaar  verwant  zijn,  onderling  laten  paren,  steeds  zullen  we
onze 75 % stamvaderlijk bloed behouden. Niets belet ons de
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oude stamvader het derde jaar nog eens met een kleindochter te
paren,  om zo  het  percent  bloed  in  de  nakomelingen nog te
verhogen en de stamechtheid nog te verhogen.

Het  paren  van  broer  met  zuster  wordt  slechts  dan  gedaan
wanneer  de  oudercombinatie  buitengewoon  succesvol  is
geweest, zo b.v. wanneer we bij een kruising na het eerste jaar
toevallig goede uitslagen op de wedstrijden haalden. Dit  kan
aanleiding geven tot het vormen van een nieuw type. Wanneer
de zang der vogels zeer goed is maar toch sterk afwijkt van
deze  van  stamvader  of  stamzang  der  moeder,  dus  wanneer
nieuwe klanken en toeren zijn naar voren getreden. Indien de
zang die  van de vader  het  meest  benadert,  dan kweekt  men
gerust verder naar de vader. Benadert het gezang, het meest de
stamzang der pop, dan dient in die richting gewerkt.

Wanneer men nu planmatig aan familiekweek doet, zullen na
betrekkelijk  korte  tijd,  buiten  het  gezang,  ook  uiterlijke
kentekenen de stamechtheid verraden. Zo heb ik een liefhebber
gekend, die in onze sport  permanente prachtuitslagen wist te
behalen, en van wie de vogels, alle, zowel poppen als mannen,
een zwarte vlek op de kop droegen. De jonge vogels welke nu
deze zwarte vlek niet op de kop hadden (uiterst zelden kwam
dit voor),  werden door bedoelde kweker steeds  van de hand
gedaan, omdat ze het kleine percent bloed dat ze nog droegen
van  overgrootmoeder  en  van  wie  kenmerken  niet  gewenst
werden - en dus werden geëlimineerd - duidelijk verraadden.
Zodoende werd ook deze stam gezuiverd.

Beweren dat inteelt enkel voordelen met zich brengt, lijkt me
wel  wat  te  gewaagd.  Inteelt  wordt  echter  vaak  ten  onrechte
afgekeurd, meest door liefhebbers, die het zelf nooit toegepast
hebben,  of  anders  die  aan  inteelt  deden  zonder  te  weten
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waarom, dus zonder doel. De hiervoor opgesomde voordelen
wegen sterk op tegen de geopperde bezwaren.

Meest van al hoort men beweren dat inteelt tegennatuurlijk is.
Men  spreekt  zelfs  van  bloedschande  en  dies  meer.
Tegennatuurlijk is dit bij de dieren in geen geval. Bij de in het
wild en in kudde levende dieren vindt  inteelt  (bloedschande)
ontegensprekelijk  op  grote  schaal  plaats.  Deze  dieren  paren
immers zoals hun voorliefde dat ingeeft. Hier heerst echter de
oeroude natuurwet  in  al  haar gestrengheid -  alleen de  sterke
heeft recht op leven. Alle onvolwaardige nakomelingen worden
hier onmeedogend, zowel door de klimaatomstandigheden als
door  de  natuurlijke  vijanden  (verscheurende  wilde  dieren)
vernietigd.  Deze  wet  waarborgt  het  voortbestaan  van  een
gezond en levenslustig ras.

De kweker nu beschermt zijn diertjes tegen alle gevaren welke
de in het wild levende te duchten hebben. Hij zelf zou zich hier
moeten  aanstellen  als  een  onmeedogende  rechter  welke  de
minderwaardige  exemplaren  onmeedogend uitschakelt;  dit  is
absoluut noodzakelijk voor het uiteindelijke succes. Wanneer
nu fouten of lichamelijke zwakheden of gebreken verschijnen,
kan men dat als een voordeel van de inteelt beschouwen en niet
als  een  nadeel,  omdat  juist  door  de  inteelt  deze  innerlijke
zwakheden aan het licht gekomen zijn. Zonder inteelt zouden
ze dan ook niet zo snel uitgeschakeld kunnen worden.

We zegden al dat door streng te ziften en door inteelt de goede
eigenschappen gestadig toenemen en de minder goede gestadig
afnemen.  Onze  grote  stamkwekers  hadden hun succes  in  de
meeste  gevallen  te  danken  aan  planmatig  en  doelbewuste
inteelt.

Besluiten  we  dus:  hebben  we  jonge  mannen  met  prima
zangcapaciteiten zo behouden we het tweede jaar in alle geval
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de oudercombinatie, en laten we de nakomelingen al van het
eerste jaar onderling paren, dus broer met zuster. Hebben we
echter een prima basisstamvader, paren we deze het eerste jaar
met meerdere poppen, het tweede jaar met zijn dochters, van
elke  pop  een,  zelfs  al  zijn  zijn  zonen  maar  middelmatige
zangers,  verder  kunnen  we  halfbroer  met  halfzuster  paren;
beide  dus  afkomstig  van  onze  stamvader,  die  natuurlijk  als
voorzanger blijft dienst doen.

Als we nu op deze wijze te werk gaan kunnen we met weinig
aankoopsonkosten (1 goede man plus drie poppen) na enkele
jaren  een flinke  uitgebreide  stam hebben,  waarin bij  strenge
zifting elk dier 75 % en meer bloed van onze basis stamvader
in  zich  draagt,  en  zo  diens  zang  gemakkelijk  zal  kunnen
weergeven.  Het  spreekt  vanzelf  dat  we  nu  ook  met  twee
mannen en vier  tot  zes  poppen kunnen van  wal  steken,  het
komt er dan op aan dat de mannen streng verwant (best twee
broers)  zijn,  en  de  poppen  behoren  tot  een  zoals  we  dat
noemen, «bijpassende» stam.

Een waarschuwing is hier echter zeker niet misplaatst, zorg in
de eerste plaats voor fijne kweek en niet voor massakweek. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Toegevoegd door de redactie - Het volgende schema (tabel van
Felch) is bedoeld als verduidelijking en verdere aanvulling bij
de  bovenstaande  tekst.  Bedenk  tevens  dat  elke
koppelingscombinatie  de  voorstelling  kan  zijn  van
parallelparingen – een man met meerdere poppen dus.
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