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Soortzuiver houden, vechten tegen beter weten in? 

Door  Arno Ooms 
 
Welke kreten komen we tegen bij het kweken met vogels? 
 

Raszuiver 
Homozygoot (gelijk zijn) voor de voor het ras kenmerkende eigenschappen. 

Bijvoorbeeld raszuiver fokvarken. 
Ieder varken waarvan de ouders en de grootouders zijn ingeschreven of geregistreerd in een stamboek 
voor hetzelfde ras en dat zelf in dat stamboek is ingeschreven, dan wel geregistreerd en geschikt is om 
erin te worden ingeschreven. (dus voldoen aan de voor het ras kenmerkende eigenschappen.) 

Soortzuiver 
Niet soortzuiver wordt gezien als synoniem met: gemengd, bastaard, hybridisch  
 

Bastaard, kruising, hybride  
Een dier met ouders van verschillende soorten of rassen. Kruising of hybride wordt 
misschien meer gebruikt in de plantenwereld, maar komt op hetzelfde neer. 
 

Mutatie 
In de genen vastgelegde verandering (denk aan kleurmutatiekweek van vogels) 
 

Modificatie 
Niet in de genen vastgelegde verandering. 
Bijvoorbeeld een afwijkende veerkleur, die na een paar ruien weg is 
 

Laten we historisch gezien even kijken naar soortzuiver. 
 

De mens 
Ooit ontstond de voorloper van de hedendaagse mens. 
Mogelijk dat op verschillende continenten zich een individu ontwikkelde wat op die 
voorloper van de hedendaagse mens leek.  
Die mensen gingen zich verspreiden en gingen zich in verschillende lijnen ontwikkelen onder 
invloed van leefomgeving (biotoop), het klimaat, beschikbare voedselbronnen, natuurlijke 
vijanden.  Ze gingen zich specialiseren in bepaalde dingen als jagen, vissen, gingen wel of 
niet kleding maken etc. De ontwikkeling stond niet stil. Op een gegeven moment waren er 
Neandertalers en Homo sapiens. Op een gegeven moment waren de Neandertalers niet 
meer terug te vinden. Waarschijnlijk door vermenging opgegaan in de andere bestaande 
stroom. Ook werden sporen gevonden van kannibalisme, dus schijnbaar overheerste de ene 

soort de andere. 
 
 
Neandertaler links. 
 
Homo Sapiens 
rechts 

 
 
 
 
 



 

PSN Nieuwsbrief 2011-004 Pagina 2 
 

Het verdwijnen van raskenmerken 
Wat dichterbij in de tijd zie je dat bepaalde volkeren met bepaalde kenmerken weer 
langzaam verdwijnen en opgaan in een ander nieuw volk. Kijk even terug naar de vrij blanke 
Armeniërs, die door eeuwenlange onderdrukking van de Turken en al dan niet gedwongen 
vermenging, tegenwoordig meer op Turken lijken dan op de meer blanke Europeanen. Ook 
in landen als Servië/montenegro is men door de Turken ruim 400 honderd jaar onderdrukt, 
zelf beschrijven ze dat nog iets kleurrijker. Zo is de blanke kleur ook daar grotendeels 
verdwenen en zijn bijna alle bewoners voorzien van donker haar, donkere ogen en een 
getinte huidskleur. De haat jegens moslims en Turken in het bijzonder zit daardoor nog volop 
tussen de oren en lijkt dagelijks een onderwerp van gesprek.  
 
Het behouden van raskenmerken 
Wat wilde ene A. Hitler ook al weer? Een blank superieur ras creëren door een goede 
selectie te doen. Blond met blauwe ogen. Daar moeten we naar toe ! Maar etnische 
zuivering zoals je het zou kunnen noemen, vindt op veel grotere schaal plaats en overal op 
de aardbol en niet alleen vroeger maar ook nu vandaag de dag. Denk nog even, vrij recent, 
aan de Hutu’s en de Tutsi’s of de eeuwige strijd tussen de islamitische en de ‘christelijke’ 
wereld. Gaat het niet over religie dan is het wel grondgebied (ruimte), het wel of niet 
aanwezig zijn van natuurlijk delfstoffen zoals olie.  
Kijk nog even achterom naar de oorlog in Servië/ Kroatië. Werden daar geen circa 5000 
moslim-mannen afgevoerd en afgeslacht?  En wat te denken van een grote natie als 
Amerika. De bewoners zijn bijna allemaal import en hebben de oorspronkelijke Indiaanse 
bevolking bijna uitgemoord of in reservaten gestopt. Nu roepen daar nakomelingen van 
Polen, Duitsers, Nederlanders, Engelsen en nog vele anderen dat Amerika hun land is en als 
je de Ku Klux Klan moet geloven, zijn alleen de blanken daar de baas of zouden dat moeten 
zijn, terwijl velen daarvan zelfs later in het land aankwamen dan de z.g.n. ´negerslaven´ en 
dus eigenlijk weinig recht van spreken hebben. Nog zo’n mooi voorbeeld is Zuid-Afrika. De 
blanke boeren daar waren er eerder dan de meeste zwarte bevolkingsgroepen. We denken 
wel dat als iemand bruin is, hij daar dus hoort. Niets is minder waar. Ook in Afrika wonen 
velen volken en er  hebben behoorlijk wat volksverhuizingen plaats gevonden, misschien 
gedwongen door de barre omstandigheden, droogte, voedselschaarste etc.  
 
Kijkend naar specifiek voedselaanbod en droogte. Dit heeft direct invloed op de natuurlijke 
selectie. De zwakkeren gaan als eerste. De sterken blijven over of trekken weg naar andere 
oorden, waar een bestaan beter is op te bouwen met meer overlevingskansen. In Afrika zijn 
landen genoeg, die hiermee te maken hebben. 
Omgekeerd komt ook voor: teveel aan water. In Bangladesh heeft men te maken met 
jaarlijks terugkerende overstromingen met vele doden. Je zou denken, ,,waarom gaan ze niet 
weg daar?’’ Maar waar moet men naartoe? De natuur doet schijnbaar ook zijn best om te 
selecteren. Wees maar blij dat je in Europa bent geboren. 
 
De invloed van de slaventijd op een bevolking van een land 
Door de slavenhandel in de vorige eeuwen werden mensen uit diverse Afrikaanse landen 
gedeporteerd naar o.a. Zuid-Amerika. De Nederlanders hadden daar een hele grote rol in. 
Als je dan alleen even kijkt naar een land als Suriname, dan had je daar de oorspronkelijke 
bewoners (indianen) naast vele Europese plantage eigenaren en werden er slaven uit vooral 
West-Afrika naar toe gebracht. Dat ook al uit diverse landen en volkeren. Later kwamen daar 
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nog diverse gastarbeiders bij. Hierbij moet je denken aan o.a. Chinezen, Hindoestanen, 
Javanen. Hoewel de verschillende groepen veelal partners binnen de groep zochten, kon je  
vermenging nooit helemaal uitsluiten. En natuurlijk roepen we nu dat Surinamers uit 
Suriname komen. 
 
Hoe verging het ons ‘ de Nederlanders’  
In een wat verder verleden (jaar 834) kwamen er de zogenaamde Vikingen, die bij Dorestad 
(vandaag de dag Wijk bij Duurstede) een nederzetting hadden. Brachten die ook geen 
andere genen ons land binnen?  
Er kwamen ook altijd al Duitsers naar ons land en waren de Spanjaarden er niet dan waren 
er wel weer Fransen. Bijvoorbeeld de Franse hugenoten kwamen weer als een soort 
vluchtelingen naar ons land. Dat waren veelal een kleinere slag mensen met een tintje en 
vaak donker haar. Een stad als Leiden werd er aardig door gekleurd, iets wat je nog steeds 
kan zien bij sommige ‘echte’ Leidenaars. De laatste circa dertig – veertig jaar zijn met dank 
aan onze politiek en de vele mensen die te beroerd waren vies werk op te pakken, vele 
gastarbeiders Nederland ingestroomd.  Als die maar integreren, is alles toch goed? Wat is 
dat dan? Dat integreren. Passen ze zich aan (aan onze normen en waarden) en brengen ze 
alleen arbeidskracht of ook nog iets anders? Ander genetisch materiaal?  
 
Waarom schrijf ik dit eigenlijk?  
Het gaat hier niet om een lesje geschiedenis en zeker niet over discriminatie maar om 
schijnbaar gewone dingen die in de loop van de geschiedenis overal ter wereld gebeuren.  
Als je kijkt naar het menselijk ras, dan zijn er natuurlijk groepen die proberen (soms heel 
krampachtig) nog steeds alles binnen de eigen gemeenschap te houden. Voorbeelden 
binnen Nederland zijn Turken,  Marokkanen en Chinezen, maar ook binnen 
geloofsgemeenschappen is het min of meer regel. De Joodse en Gereformeerde 
gemeenschap ziet ook liever een huwelijk binnen de eigen groep. Natuurlijk geldt het in de 
basis ook voor andere geloven in Nederland. ,,Zoek iemand in je eigen club.’’ 
 

Volken komen en volken verdwijnen. Dit om allerlei redenen of dat nu 
oorlog, religie of vermenging door overheersing is. Toch zie je dat naast 
de ellendige redenen, vermenging een onafwendbare situatie is. 
Laatst was door wetenschappelijk onderzoek vast komen te staan, dat 
alle volken op aarde uiteindelijk (duizenden jaren verder) steeds meer 
hetzelfde eruit gaan zien. We (de mens) worden allemaal mokkakleurig, 
daar was men het al over eens. Je kan je afvragen of dat goed of slecht 
is of maakt het niets uit?  
 

Als we nu even vergeten dat we toch gaan mengen en nog even kijken 
naar zaken als raszuiver. 

 
 
U kent vast nog wel het verhaal dat als een blanke in de jaren ’60, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van een misdrijf, een beschrijving moest 
geven van een ‘neger’, er dan werd gezegd. ,,Dat is moeilijk want ze 
lijken allemaal op elkaar.’’ En de ‘negers’ gingen roepen dat dat ook 
voor de blanken gold, wat de blanken dan weer raar vonden.  
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Precies dat fenomeen is al vaker onderzocht en het 
blijkt dat de Chinezen kunnen worden gezien als het 
volk, waarbij de genetische diversiteit het kleinst is. 
Van alle volkeren op aarde, lijken de chinezen 
onderling het meest op elkaar. Kan je dat nu zien als 
een vorm van raszuiver? 
 
 
Van de mensen- naar de dierenwereld 
Nu even een overstapje naar een willekeurig stamboek. Of dat nu vee, paarden, kippen, 
konijnen, honden, katten of wat dan ook betreft.  
Altijd streeft men naar raszuiver  (soortzuiver). Internet staat er bol van. Overal zie je 
berichten waar men de soorten zuiver probeert te behouden.  
Daar lijnrecht tegenover staan de mensen die heel bewust soorten kruisen, omdat ze de 
tussenvormen mooi vinden. Bastaarderen is binnen de vogelhobby niet onbekend. Het 
wordt zelfs gestimuleerd door deze vogels op te nemen in het vraagprogramma van 
vogeltentoonstellingen. 
 
Enkele voorbeelden 
Ik ken iemand die bewust Alexanderparkieten 
kruiste met halsbandparkieten in een poging, 
het formaat van laatstgenoemde groter te 
krijgen. Er worden ook wel soorten gekruist 
om een bepaalde kleur erin te krijgen. En laten 
we het niet over kanaries hebben, waarbij elk 
waterhoofd (norwich), slecht verenkleed 
(frisee) of superkneus (japanse hozo) tot ras 
wordt verheven. De kanarie is echt het 
voorbeeld voor de wereld op zijn kop.                    Zou op deze manier de vliegende hond zijn ontstaan? 

 
Eigenlijk wordt dit knutselen nog gestimuleerd ook en zelfs beloont door een bekend 
fenomeen t.w. Geld. Maar als we het geknutsel ontdekken wordt iemand verguist. Het lijkt 
wel sekslijnen bellen. Een booming business. Er zijn er duizenden, maar vreemd genoeg belt 
nooit iemand. Vraag maar eens in uw omgeving. Familie- vrienden en kennissenkring.  Men 
wil die vogel met nieuwe kleur of nog grotere bochel als eerste hebben en niet vertellen hoe 
dat is gelukt. Nee, natuurlijk niet, dat snap ik best. Men schaamt zich om bepaalde dingen 
openbaar te maken. Sterker nog, we beseffen heel goed dat we verkeerd bezig zijn.  
 
Ik weet ook, dat soms tussenvormen ontstaan 
door onwetendheid. Twee verschillende soorten 
ara’s die ineens jongen gaan voortbrengen.  
,,Coco was zo alleen dus hebben we er maar een 
willekeurige vriend bijgezocht.’’ Best mooie 
vogels, die vaak onvruchtbaar zijn. Althans, 
hopelijk is dat dan zo.  
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Voorbeelden in de dierenwereld zijn er zat. De 
lijger (leeuw x tijger) de muilezel (paard x ezel) 
en er zijn nog wel meer voorbeelden. Leeuwen 
en tijgers komen niet eens voor in elkaars 
leefgebied dus dat soort kruisingen zijn toch tot 
stand gekomen, doordat mensen bewust dieren 
bij elkaar hebben gezet en de mogelijkheden 
tot voortplanting hebben geboden. 

 
Hoe verandert een levend organisme eigenlijk in de tijd. U kunt het evolutie noemen. Zoek 
maar eens naar Darwinvinken met het verhaal erachter op internet, als u op een 
regenachtige zondagochtend niets te doen hebt. Best een interessant verhaal. 
 
Wetenschap 
Er zijn ooit proeven gedaan met een heel simpel plantje;  de 
paardebloem.  
Om aan te tonen dat verschil in klimaat invloed heeft op de soort, 
werden zaden van één plant gezaaid in Nederland en in 
Zwitserland. Wat kon men waarnemen. De plant in Nederland 
werd 20 cm hoog met lange bloemstelen en bladeren. De plant in 
Zwitserland bleef heel laag circa 5 cm met korte gedrongen 
bloemen. Hebben we nu ineens twee verschillende soorten? Nee, 
maar wel twee planten uit dezelfde bron die door een ander 
klimaat zich ander gaan gedragen en er ook anders gaan uitzien. 
Het koude, ijle klimaat van Zwitserland zorgde voor een meer 
gedrongen gestalte van de plant. Op deze wijze kon hij daar 
overleven. Nemen we zaden van die plant in Zwitserland en 
planten die ook in Zwitserland dan blijven de planten klein. Of deze aanpassing in de genen 
is vastgelegd geloof ik niet. Het is net zo iets als een blanke in Afrika gaat wonen en de hele 
dag zon op zijn hoofd krijgt. Dan wordt hij/zij een beetje bruin, maar dat is een tijdelijke 
situatie, want als je terugkomt naar Nederland word je in no-time weer blank. Het is niet iets 
blijvend en je geeft het ook niet door aan je kinderen. Als je dit dus geen mutatie kan 
noemen, is het dan een soort modificatie? Nee, dat is het ook niet, want daar wordt juist een 
afwijkend iets geboren, wat niet verder wordt doorgegeven aan volgende generaties.  
 
De Poicephalus papegaaien 
Nemen we nu bijvoorbeeld de Poicephalus papegaaien en kijken we eens helemaal terug in 
de tijd. Genetisch gezien zitten alle Poicephalussoorten dicht bij elkaar. Sommigen wat 
dichter dan anderen maar kijkend naar alle vogels of alleen de papegaaien, of alleen de 
Afrikaanse papegaaien, dan zitten de Poicephalus papegaaien heel dicht bij elkaar. 
Heel logisch lijkt het, kijkend naar de ontwikkeling van vogels vanuit de prehistorie naar het 
heden, dat er ooit één Meyer papegaai was, die door spreiding over het continent Afrika te 
maken kreeg met ander klimaat, biotoop, voedsel etc. Mogelijk werd dit nog wat versterkt 
doordat er bergketens tussen de soorten lagen, noem het een soort natuurlijke barrières. 
Zo’n aparte groep vogels ging zich verder ontwikkelen en werd een op zichzelf staande soort. 
 
Wie besluit dat eigenlijk? Om een aparte groep vogels ook echt als soort te benoemen. 
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Ik vind dat eigenlijk geen moeilijk verhaal.  
 
Ergens trekt er iemand een streep in de geschiedenis en maakt de balans op.  
Op dat moment werden er zes soorten Meyer’s aangetroffen en beschreven.  
 
Een tijdje werd zelfs nog een zevende soort benoemd, de Poicephalus Meyeri Neavei, maar 
die verdween weer snel naar de achtergrond. Het was waarschijnlijk toch een wat bijzonder 
exemplaar van de Poicephalus meyeri matchiei. Iets groter van formaat en wat intensiever 
gekleurd. Een soort kan ook uitsterven, maar daar zullen we het in het geval meyeri nu maar 
even niet over gaan hebben. 
Dus er zijn vandaag zes soorten en iedere schrijver van boeken schrijft netjes van elkaar over 
wat er al is gevonden. Maar er zijn ook mensen, die schijnbaar slechte research doen en 
vermelden dat er acht soorten Meyer’s zijn, zonder er op in te gaan en/of 
(onder)soortnamen te vermelden. Iets erbij fantaseren wat er niet is, is leuk voor een 
kinderboek of een science fiction verhaal. Voor serieuze vogelliefhebbers / onderzoekers is 
dit nooit een goede zet. Misschien hanteren zij een ander criterium. Bijvoorbeeld dat er op 
de 1000 beschreven feiten er x % fout mogen zijn. Als je zo denkt gaat het meestal over geld 
en tijdnood en niet over gedegen wetenschappelijk onderzoek.  
 
Literatuur 
Ook ik pak elke vogelboek en ben geïnteresseerd in alle vogels die erin staan, maar ik kijk 
altijd specifiek en heel goed naar wat er over de Poicephalus papegaaien wordt geschreven. 
Ik heb jarenlang uit pure interesse alles wat werd geschreven (wat ik tegenkwam) over 
Poicephalus verzameld en vergeleken. Wat wist ik op een gegeven moment? Ik kon heel 
goed zien wie schreef op basis van fieldresearch en wie op basis van deskresearch. Ik zag 
precies, wie allemaal fouten van wie overschreef. Zo kon je ieder boek, artikel of wat dan 
ook een rapportcijfer geven. En neem maar van mij aan. Er is al niet veel over Poicephalus 
geschreven en er zijn maar een paar goede boeken. En natuurlijk, fouten worden overal 
gemaakt. Daarvoor bestaan er van die mensen als U en ik. Goed op blijven letten en kritisch 
blijven. Ik geloof dat iemand die hobbymatig gespecialiseerd is in een bepaalde soort zichzelf 
best specialist mag noemen, maar je moet je niet teveel op gebieden gaan wagen waar je 
verhaal is gebaseerd op aannames, een overdosis fantasie en ,,van horen zeggen’’. Dat zou 
wel eens kunnen gaan botsen met de echte specialisten en hun vakgebied.  

 
Terug naar Afrika 
Wat zie je nu eigenlijk met de soorten in Afrika 
gebeuren. De Meyer papegaaien kennen alle zes een 
verspreidingsgebied maar de diverse soorten kennen 
ook een overlapgebied. Hier kruisen de twee 
ondersoorten weer met elkaar. 
 
Dat onderling kruisen in de vrije natuur speelt niet 
alleen bij de meyerpapegaaien een rol maar het geldt 
ook voor de bruinkoppen en de bonte boeren.  
 
Bij de meyer papegaaien betreft het met name de 
Saturates/matchiei en Tranvaalensis/damarensis 



 

PSN Nieuwsbrief 2011-004 Pagina 7 
 

Import 
Nu hebben we redelijk goed zicht op wat er allemaal naar Nederland is geïmporteerd. Cites 
heeft goed bijgehouden welke importen Europa (dus ook Nederland) bereikten. 
Poicephalus meyeri meyeri   nooit, 
Poicephalus meyeri reichenowi  nooit  
Poicephalus meyeri matchiei  veel 
Poicephalus meyeri saturates  veel  
Poicephalus meyeri transvaalensis  alleen de laatste circa 10 jaar in kleine aantallen  
Poicephalus meyeri damarensis  alleen de laatste circa 10 jaar in kleine aantallen  
En dan de laatste twee genoemde soorten hoofdzakelijk als nakweek uit privé collecties. 
 
Nederlandse kwekers 
Wat deden wij met de Meyer’s? Natuurlijk een bekend verhaal. 
We gingen zoveel mogelijk de groene saturates en de blauwe matchiei kruisen. Het gevolg 
was dat er veel meyerpapegaaien met een blauwgroene borst/buikkleur ging ontstaan. Wij 
kwekers gaan nu roepen dat we de enige echte zuivere meyeri meyeri hebben omdat die 
volgens de beschrijving voldoet aan wat we in de volière zien vliegen en dat bestaat dus niet. 
Mochten we toevallig een damarensis (zonder geel op de kop) tegenkomen dan kruisen we 
die zonder met de ogen te knipperen met een vogel die wel geel op de kop heeft. 
Iets anders is dat meyer papegaaien vaak nog doorkleuren tot in het 5e levensjaar. Ik heb 
meerdere malen gezien dat damarensis toch transvaalensis bleek te zijn. (Ondertussen wel 
waren gekruist met een vogel zonder geel op de kop)  
 
Een bekend gezegde is ,,Als er eenmaal iets in gekweekt zit, krijg je dat er moeilijk weer uit.’’ 
Als je damarensis kruist met een vogel met geel op de kop, zullen de jongen nog vele 
generaties lang de gele veren in de kop doorgeven. Zijn het dan damarensis? Nee, gewoon 
kruisingen, maar wel Meyer papegaaien. 
 
Een bijna even groot probleem is de blauwachtig groene Meyer. Wat is dat nu eigenlijk? Ook 
gewoon een kruising ! In ieder geval geen meyeri meyeri, maar ook geen saturates of 
matchiei.  
 
Simpel gezegd zou je terug moeten gaan naar de basis en echte blauwe vogels halen in 
Afrika, midden uit het verspreidingsgebied en/of zover mogelijk bij een overlapgebied 
vandaan. Aangezien de importen stil liggen (los van illegale paden, die we natuurlijk niet 
kennen), zullen we binnen Nederland/België/Duitsland (Europa) moeten zoeken naar vogels, 
die voldoen aan de beschrijving van de zes meyers. Als we de groenblauwe meyeri en groene 
reichenowi buiten beschouwing kunnen laten, omdat die er niet kunnen zijn, weten we wat 
we over houden. En wel één groene vogel, de saturates en drie blauwe vogels waarvan de 
damarensis zonder geel op de kop (dus 0 gele veren) makkelijk is te herkennen. Het verschil 
tussen de twee andere blauwe vogels is wat lastiger. De matchiei heeft een blauwe plak op 
de kop die veelal bij de neusdop al begint. De transvaalensis heeft een meer gele band 
bovenop de kop van oog naar oog. Het blauw op de borst is lichter dan bij de matchiei. 
Een stel goede voorbeeldfoto’s voor als je op pad gaat zou mooi zijn.  
 
Een te verwachten probleem is natuurlijk dat de vogels eerst broedrijp moeten zijn en we 
dus een jaar of 3-4 moeten wachten, voordat er resultaten kunnen zijn. 
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Selecteren 
Als het niet lukt om steeds weer op kleuren te selecteren, bijvoorbeeld blauw, dan zullen 
uiteindelijk de meyer’s teruggaan naar één soort vogel. Hoe snel dat gebeurt hangt in feite af 
van onszelf. Letten we bij iedere koppelsamenstelling op, dat we met gelijkgekleurde vogels 
starten? Kiezen we heel zorgvuldig ons startmateriaal ‘’zo blauw of zo groen mogelijk’’ 
Damarensis met 0 gele veren op de kop, etc. Letten we ook op grootte, kleur poten, kleur 
overige bevedering, snavel enz? 
 
Kleurbepaling 
Wat is eigenlijk groen en wat is dan blauw? Ik kan wel zeggen, ga naar de gamma en haal 
Histor verfstaaltjes voor groen kleurreeks 37 t/m 41 voor blauw kleurreeks 15 t/m 23 en ga 
daarbinnen de kleuren vergelijken met je vogels. Het mooiste zou zijn als ik exact de juiste 
kleur zou kunnen geven voor een bepaalde soort/ondersoort. Het benaderen van de kleur 
vraagt nog het nodige onderzoek zowel in een museum als bij mensen thuis. 
 
Feit blijft dat er in Afrika wel degelijk zes soorten rondvliegen, die ook als zes soorten zijn 
beschreven. Sla de boeken er maar op na. (Parrots of the world, Lexicon der papageien, 
Langflugelpapageien etc.) 
 
Onderzoek doen 
Natuurhistorische musea zijn plaatsen waar honderden zogenaamde balgen (opgezette 
vogels) liggen. Deze vogels zijn ooit gevangen in Afrika en direct uitvoerig beschreven. 
Locatie, kleuren van snavel, poten en iris, maaginhoud, geslacht, en nog vele andere 
gegevens zijn daarvan dus bekend. De musea willen geen vogels uit particuliere collecties 
hebben om te bewaren als voorbeelden van soorten en ondersoorten, omdat de herkomst 
onbekend is. (juist omdat de kans heel groot is dat het kruisingen zijn) Bijvoorbeeld het 
Walter Rothshield museum in Tring Engeland, wil die vogels wel, maar dan slechts om op 
sterk water te zetten, als snijmateriaal voor vogelartsen in opleiding, dus voor onderzoek. In 
dit museum kan je dus wel een redelijk nauwkeurige (onder)soort beschrijving maken op 
basis van de balgen omdat het er heel veel zijn en allemaal uit Afrika komen. 
 
Terug naar de eigen Meyer-collectie  
Hoe snel kan je teruggaan naar ‘echte blauwe’ vogels, die ook precies die blauwe kleur 
doorgeven? Eigenlijk stel ik hier iets geks, want teruggaan van onzuiver naar zuiver is 
natuurlijk onzin. Wel kunnen en moeten we er iets aan doen de oorspronkelijke vogels 
zoveel mogelijk te benaderen en dat doe je nu eenmaal door zorgvuldige selectie bij 
samenstellen van kweekkoppels en niet door zomaar twee willekeurige meyer’s bij elkaar te 
zetten. Dan verbetert er zeer waarschijnlijk niets. 
 
Erfelijke kenmerken lijken aan slijtage onderhevig 
Ik herinner me een onderzoek onder blanke Amerikanen. Amerikanen hadden/hebben lange 
tijd grote afkeer gehad van de donkere bewoners van Amerika. (met dank aan de slaventijd) 
Het ging er bij het onderzoek om of zij ergens in de lijn negroïde bloed hadden. Wat bleek: 
70% van de Amerikanen was afstammeling van een donker gekleurd iemand. Dat opende 
vele ogen en deed bij sommigen zelfs zeer. Waar het natuurlijk om ging was dat na een 
aantal generaties, bepaalde kenmerken toch langzaam verdwijnen. Of je nu de blanke of 
bruine kant opgaat.  
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Wat zien we bijvoorbeeld bij de Splendidparkiet. Er is binnen de 
avicultuur bijna geen zuivere wildkleurvogel meer te vinden. Slechts 
mutaties. En als er al een wildkleur wordt aangeschaft dan blijken de 
jongen weer ‘toverballen’ te zijn. Is dat bij de agaporniden niet 
hetzelfde probleem? Agapornis roseicollis worden in de volksmond niet 
voor niets Agapornis rotzooicollis genoemd. Je kan je afvragen of 

mensen weten waar ze mee bezig zijn. Er zijn veel prutsers. Ook voor mutatiekweek moet je 
leren. Groene halsbanden vliegen er genoeg in de vrije natuur van Nederland, dus die vinden 
is niet zo’n probleem. De natuur ruimt ook zelf de mutaties op. Bijvoorbeeld de gele, blauwe 
en witte halsbanden worden het eerst gegrepen door roofvogels. U ziet toch ook nooit een 
andere kleur dan groen vliegen? Of deze week nog wel en daarna niet meer? 
 
Een andere bekende Poicephalus is de bonte boer 
Als ik nu schrijf dat bijna alle importen uit Senegal komen en de meeste oranje zijn. Waarom 
noemen we deze oranje vogels dan mesotypes, terwijl uit de richting van Kameroen, volgens  
wetenschappers de thuisbasis van de mesotypes, vrijwel geen vogel is geïmporteerd? 
Kameroen ligt duizenden kilometers verderop. Die vogels worden echt niet van zover 
aangevoerd. Wat erbij komt kijken is dat in het gebied waar de senegalus voorkomt, in de 
hoger gelegen regio’s (op de kaart)de vogels geel zijn. Naarmate men naar het zuiden afzakt 
worden de vogels steeds meer oranje. Geel met oranje geeft licht oranje. Conclusie. Echte 
citroengele bonte boeren zijn er in onze collecties steeds minder, zijn snel ‘verpest’ met 
oranje en zullen uiteindelijk zeer zeldzaam worden. Mensen, ,,waak over de gele bonte 
boeren. Die zijn straks als enige interessant.’’ Oranje is altijd twijfelachtig. Genetisch gezien 
heeft onderzoek uitgewezen dat de senegalus en mesotypes heel dicht tegen elkaar 
aanliggen en waarschijnlijk gewoon één soort zijn. Met andere woorden. Het maakt straks 
niet meer uit wat die oranje vogels nu precies is. Bedenk dan wel dat er vele kleuren oranje 
zijn, van licht naar donker en dus overlappen met een lichtere versterie. De echte (licht)gele 
senegalus zonder een oranje waas is de enige, die straks uit de schemerzone stapt. 
 

Hoe zwart moet eigenlijk het rug- en vleugeldek zijn van de 
Poicephalus gulielmi gulielmi. Zijn we tevreden met een kleur 
gelijk aan de Massaicus of willen we die echt zo zwart mogelijk 
zien? Alles wat teveel op elkaar gaat lijken betekent eenvoudig, 
dat je compromissen hebt gesloten om afscheid te nemen van de 
ondersoort-onderscheidende kenmerken. Dus ,,JA’’ zo zwart 
mogelijk graag.  
 
 
 
 

 
En een massaicus met zo licht mogelijke 
bovensnavel en weinig rood op de kop en 
een kleine fantiënsis met het liefst geel ipv 
oranje maar zeker geen rood.  
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Stamboom en Standaardbeschrijving 
Voor het herkennen van soorten en ondersoorten is het opstellen van een 
standaardbeschrijving heel belangrijk. Maar de volgende stap is minstens zo belangrijk: 
Hoe beoordelen we of een vogel voldoet aan die standaard? 
 
Laten we een uitstapje maken naar de Jack Russell terriër. 
Hiervan bestond al een rashond die we de Parson (Parson 
Russell terriër) noemen. De ‘andere’ Jack  was een hond die 
niet aan de Parson beschrijving voldeed en werd Jack Russell 
terriër genoemd. Een Parson was vrij kort en stond hoog op 
zijn poten. De gebruikelijke Jack’s die we vaker zien, werden 
mooi gevonden als ze langer waren en juist zo kort mogelijk 
pootjes hadden. Je zou de reden ervan moeten kennen. JR’s 

werden vossenburchten ingestuurd om de vos eruit te 
jagen. Wat moet je daar met lange poten? Deze kortpotige 
honden werd gekruist met van alles en nog wat. O.a. met 
Beagles wat bijvoorbeeld een dikkere hond gaf met grote 
hangoren en een bredere snuit. Het niet zo serieus fokken, 
laten we het maar zo noemen, vindt natuurlijk al tientallen 
jaren en vele generaties plaats.  
 
Toen kwam men op het idee voor de (niet Parson) Jack Russell terriërs een standaard te 
maken. (circa 2002/3). Dit met als doel deze hondjes alsnog te benoemen als ras. Iedereen 
met een JR kon zich melden voor een keuring en dan werd gekeken of de hond voldeed aan 
de standaard. Als dat zo was, dan werd er voor de hond een certificaat uitgeschreven en was 
het ineens een officiële rashond geworden. Pups gingen toen van 150 naar 800 euro!!! Voor 
de geldliefhebbers onder ons een heel interessant issue. Het aantal broodfokkers nam al 
snel toe. Maar logischerwijs voldeden heel veel hondjes niet aan de beschrijving. Wel 
dachten mensen erover na en als ze weer een Jack Russell zouden aanschaffen, wilde men 
toch vaker de Rashond met stamboom. Als deze gedachte doorzet, zal het aantal ‘ niet 
goede’ Jack Russell’s vanzelf afnemen. 
 
Hoe zouden we daar bij PSN mee om kunnen gaan? 
Moeten we bij PSN ook niet gaan starten met het opstellen van soortbeschrijvingen en dan 
een keuring laten plaatsvinden, waarna de vogel in kwestie wel of niet wordt vastgelegd als 
Poicephalus meyeri matchiei of zoiets? Als ik nu een advertentie zie, denk ik wel eens ,,hoe 
blauw zou die vogel zijn? Is het wel blauw? Wat voor kleuren hebben de ouders?’’  
Natuurlijk zou ik als “PSN” precies willen weten, in hoeverre elke in het stamboek 
opgenomen vogel voldoet aan de soortbeschrijving. (of de vastgestelde 
standaardbeschrijving) En dat alle vogels met foto, door ons onder bepaalde gelijke 
omstandigheden zelf gemaakt, bijvoorbeeld een mobiele fotokooi, zijn geregistreerd.  
 
De eindconclusie zou wel kunnen zijn dat vogels met ‘een stempeltje’ achter hun naam, 
meer waard zijn, omdat uitgezocht is hoe ‘goed ze zijn’ En bij dat hoe goed zou je ook 
rekening moeten houden met de gezondheid van de vogel, de continue uitstekende 
broedresultaten, (hoe ‘ zuiver’ zien de jongen eruit?), periodieke testen (soort APK voor 
vogels?) etc. 
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Nabije toekomst? 
Een stap verder is een gecertificeerde vogelhouderij met een ISO certificaat. Dan gaat het al 
lijken op een officiële kennel, aangemeld bij de raad van beheer, zoals bij het fokken van 
Rashonden. Zou dat een slechte ontwikkeling zijn? Ik denk het niet. En als het voor 
Poicephalus papegaaien zou gaan gebeuren, moeten we als PSN wel zorgen dat we aan de 
wieg ervan staan. Het kan nog jaren duren, maar allerlei voorbereidende stappen zijn allang 
gezet. Een stamboek registreert vogels en hun broedresultaten, er wordt veel gedaan aan 
voorlichting om mensen te bewegen bewuster en meer verantwoord met hun hobby om te 
gaan. Méér informatie over vogelziekten, huisvesting, voeding, preventief gebruik van 
medicatie, aankoopkeuringen enz. 20 jaar geleden wilde iemand meyer’s. Tegenwoordig 
vraagt men om echt blauwe matchiei of damarensis zonder geel op de kop of gele bonte 
boeren zonder oranje waas over het geel. Ik weet zeker dat PSN heeft bijgedragen tot meer 
bewustzijn kijkend naar poicephalus-soorten en dat is goed zaak. Het bewijst dat we op de 
goede weg zijn, maar we zijn er nog lang niet. 
 
Bronnen;  Cites; gegevens over importen van poicephalus papegaaien. 
   Diverse PSE onderzoeken in natuurhistorische musea Walter Rothshield Museum,Tring,  
   Diverse PSN onderzoeken in natuurhistorische musea Walter Rothshield Museum,Tring,  

  Interviews met vogelhouders / kwekers 
  Onderzoek bij Naturalis Leiden  
  Bezoeken van vogelparken 

   Diverse internetbronnen 
  
Foto’s    Diversen internet  
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