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Een bezoek aan het natuurhistorisch museum in Engeland.  
Door Rein Schoonderwoerd. 
 
In oktober 1997 waren wij al een keer in Engeland geweest om eens te zien hoe 
het Engelse stamboek daar draait. Vrij snel na dit bezoek waren wij het erover 
eens om een keer de balgen van de Poicephalus collectie met eigen ogen te 
zien. Er werd geschreven met de heer A. Reditt (stamboekhouder 
Meyerpapegaaien) die voor ons een afspraak maakte in Tring. Wij gingen naar 
Engeland op 3, 4 en 5 maart. Na de nodige voorbereidingen te hebben 
getroffen reisden Arno Ooms en ik (Rein Schoonderwoerd ) in de vroege 
ochtend van 3 maart af naar Engeland. Na een reis van 8 uur bereikten wij in de 
middag het natuurhistorisch museum in Tring.  

Nadat wij ons gemeld hadden bij de receptie en 
een paar formulieren hadden ingevuld, kregen wij 
een rondleiding van de heer M. Adams. Hij liet ons 
o.a. de kasten zien waarin de vogels bewaard 
worden. Deze kasten lijken van de buitenkant op 
enorme koelkasten. In deze kasten bevinden zich 
kunstof laden met daarop de Latijnse namen van 
de vogels. Ook zit er aan de binnenkant van de 
deur een vakje met een insectenverdelger. De geur 
lijkt veel op die van een vaponastrip. Om het ons 
makkelijk te maken leidde Mr. Adams  ons naar de 
Poicephalus collectie want daar waren wij 
tenslotte voor  gekomen. Wij konden plaats nemen 
achter een bureau en met ons werk beginnen.  

 
Wij waren gekomen om 3 soorten ( Meyer, bonte boer en roodbuikpapegaai) 
serieus te bestuderen. De reden hiervoor was dat wij als stamboekhouder van 
de Meyerpapegaai en bonte boer een goed inzicht wilden krijgen in de 
(onder)soorten. Van de roodbuik bestaat volgens de literatuur de pallidus en 
over  deze ondersoort wilden wij ook duidelijkheid krijgen. Daarnaast liet hij 
ons een enorme catalogus zien waarin wij de 
namen van de vogels konden vinden met de 
desbetreffende gang en kast. Er liggen naar 
schatting ongeveer 1,5 miljoen vogels en ruim 
1 miljoen eieren. Ook bevindt zich op de 
etage een enorme verscheidenheid aan 
vogelboeken waar wij gebruik van konden 
maken.  
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Als eerste begonnen wij met de P. meyeri meyeri. De meyeri wordt in de 
literatuur aangeduid als de nominaatvorm. Een vogel met een bleekgroene 
borst en een duidelijk blauwe waas. 

Deze vogel is waarschijnlijk nooit 
in Nederland geïmporteerd, 
hoewel sommige kruisingen er 
ontzettend veel op lijken. Elke 
vogel draagt aan de poot een label 
met daarop de wetenschappelijke 
naam, datum,  het geslacht,  
plaats (of streek) en land waar hij 
of zij gevangen is. Ook staat een 
registratienummer genoteerd. Ik 

begon met een willekeurige meyeri en wilde weten waar deze vogel gevangen 
was. Na enige tijd zoeken kon ik de plaats vinden op de kaart. De vogel bleek 
gevangen te zijn in Kallo Kitting, Soedan op 22 april 1920. Het vinden van de 
plaats of streek waar de vogel gevangen is, vraagt ontzettend veel tijd. U moet 
zich daarbij bedenken dat diverse landen van naam veranderd zijn zoals 
bijvoorbeeld Ethiopië; dit was vroeger Abessinië.  
 

Een vraagstuk voor mij was hoe groot het 
overlappingsgebied is van de saturatus en de 
matschiei? Ik heb diverse vogels bestudeerd, met 
name de kruisingen en mijn conclusie is dat het 
overlappingsgebied vrij groot is. 
De Meyers die in Nederland zijn ingevoerd vanuit 
Tanzania komen ook uit het overlappingsgebied. 
Deze conclusie maak ik op uit wildvang vogels die 
niet raszuiver van kleur zijn, en vogels die een 
raszuiver uiterlijk hebben maar deze kleur niet 
doorgeven aan hun jongen. Een raszuivere 
saturatus heeft een borst- en buikkleur die bijna 
gelijk is aan de bruinkoppapegaai. D.w.z. een  kleur 
zo groen als gras. De matschiei is blauw en hiervan 

is mij opgevallen dat hoe zuidelijker de vogel voorkomt in zijn leefgebied hoe 
helderder de kleur blauw wordt. Een raszuivere matschiei is ook blauw tussen 
de poten.   
Nog een Meyerpapegaai waar een vreemd kaartje aanhing is P. meyeri neavei. 
Deze ondersoort werd beschreven in een boek uit 1937. De vogel bleek bij 
nadere bestudering behoorlijk groot van formaat te zijn en had een bijna 
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pikzwart vleugeldek. Wij concludeerden dat het waarschijnlijk om de matschiei 
gaat. Het vangstgebied is het verspreidingsgebied van de matschiei.  
 

Na de Meyers te hebben bestudeerd zijn wij verder gegaan met de bonte 
boeren. Ook hieraan hebben wij de nodige aandacht besteed en Arno heeft 
hier al een artikel aan besteed.  

De roodbuikpapegaai: bestaat de pallidus nou wel of niet? Er is verschil 
aanwezig maar dit is zo weinig dat volgens mij alleen een DNA test uitsluitsel 
kan geven. Onze bevindingen proberen  wij  in een ander artikel duidelijk te 
maken.  
Nadat wij de roodbuiken bestudeerd hadden zat onze tijd in Tring er bijna op 
en bleef er nog een half uurtje over om een blik op de andere Poicephalussen 
te werpen. Een soort die zeker interessant is om in je collectie te hebben is de 
flavifrons of geelkoppapegaai. Een vogel met zoals de naam al zegt een gele 
kop en een lengte van ongeveer 27 cm. Voor zover bekend is deze vogel nooit 
geëxporteerd naar Europa. Toch zullen wij in de toekomst een artikel 
publiceren over deze vogel.  
Nog een vogel die niet in gevangenschap voorkomt is de Niam-Niam papegaai 
(Poicephalus crassus). Deze vogel lijkt op een hele grote bruinkoppapegaai. Als 
u in het bezit bent van de Lexicon der papageien kunt u een foto zien van een 
levend exemplaar.  
Naast het gedeelte in Tring waar de balgen liggen opgeslagen is er ook nog een 
gebouw dat toegankelijk is voor publiek. Ook hier hadden wij graag een kijkje 
willen nemen maar de tijd was om.  
 

Nadat wij Tring achter ons hadden gelaten gingen wij 
op bezoek bij Allan Manning die stamboekhouder is 
van de Rüppels papegaai. De heer Manning was de 
eerste in Engeland die met deze soort succesvol 
broedde. Hij broedt inmiddels met de vierde 
generatie en heeft een nest met vijf jongen. Naast de 
Rüppels papegaai is hij een liefhebber van lories. Hij 
heeft ons laten kijken in het stamboek van de Rüppel 
en daaruit blijkt dat veel 
jonge vogels ver 
verwant zijn aan zijn 

broedpaar. Sinds de export op gang is gekomen 
uit Zuid-Afrika is er ook vers bloed in het 
stamboek gekomen.  
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De volgende dag hebben wij een bezoek gebracht aan Bird World te Farnham. 
Dit is een vogelpark dat iets groter is dan Avifauna en mocht u ooit in de buurt 
komen dan is het de moeite waard om een bezoek aan dit park te brengen. 
Voor de Poicephalusliefhebber echter niet want het enige wat wij gezien 
hebben is de Meyerpapegaai.  
 
In de namiddag gingen wij richting Stafford want hier werd de volgende dag 
een vogelmarkt gehouden. Deze vogelmarkt is groter dan bijvoorbeeld de 
vogelmarkt in  Zwolle en het aantal vogels dat hier te koop wordt aangeboden 
is enorm.  
 
Naast particulieren zijn er ook diverse handelaren die veel wildvang bonte 
boeren te koop aanboden voor ongeveer honderdzestig gulden per ongesekst 
paar. De mannen en poppen werden er op het oog uitgekozen. De kans dat de 
koper met twee mannen naar huis gaat, als deze de verkoper moet 
vertrouwen, is groot. De prijzen van Meyerpapegaaien zijn beduidend hoger 
dan in Nederland. Een gesekst koppel kan variëren van fl 750,- tot fl 900,--. Er is 
in Engeland ook een grote markt voor handopfok. Val Howarth, de 
stamboekhoudster van de bonte boeren, vertelde mij dat voor haar handopfok 
bonte boeren veel meer belangstelling is dan natuurbroed. Na afloop van de 
vogelmarkt zijn wij de heer Reditt achterna gereisd om zijn collectie vogels te 
zien.  
De heer Reditt heeft meerdere koppels Meyerpapegaaien waaronder 
transvaalensis; deze zijn dit jaar voor het eerst gaan broeden en hebben 3 
jongen op stok gebracht. ( De transvaalensis is de ondersoort met een helder 
blauwe buik, borst en een klein geel streepje op de kop). Andere soorten die hij 
heeft zijn de Jardines, grijze roodstaarten, zwartkopcaiques en witborstcaiques. 
Een mooie collectie.  
Na een paar dagen de omgeving gezien te hebben zijn wij vanaf Hull met de 
boot weer naar huis gegaan. Een leuke ervaring rijker en zeker de moeite 
waard om het nog eens over te doen. 
 
Bronnen: Onderzoek NH Tring 1999.  

Foto’s  : PSN archief   
 

© PSN 1999 


