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huisdier in the spotlight

de kanaRie

Een kanarie met beatlekapsel in een piepklein kooitje in een doorrookte woonkamer: het was
in de jaren 60 van de vorige eeuw heel gewoon, constateert Gerrit Hofstra. Gelukkig is het
dierenwelzijn van de kanarie sindsdien met sprongen vooruitgegaan.
TeksT: gerrit hOFstra | foTo’s: shutterstOck

H

et eerste wat ik mij kan herinneren van

Kanaries ademen veel sneller dan mensen, dus als er zich

kanaries was een geel zangvogeltje dat voor

ergens mijngas ophoopte in gevaarlijke concentraties, viel de

de zang in een erg klein kooitje (iets van 30

kanarie letterlijk van zijn stokje en wisten de mijnwerkers dat

x 20 x 20 centimeter) in een meestal rokerige

ze zich uit de voeten moesten maken. Tegenwoordig worden

woonkamer gehouden werd. Dat was niet bij

daar gelukkig wat diervriendelijker technieken voor gebruikt.

ons thuis, maar ik heb ze toch vaak genoeg

zien zitten, soms op de schoorsteelmantel, soms ook aan

Als je daarover nadenkt dan kunnen we toch wel heel blij

een haakje aan het plafond. Een drinkflesje en een bakje

zijn met het huidige besef dat ook onze huisdieren het recht

met kanariezaad (nee, bij het zaaien komen toch echt geen

hebben op een goede verzorging en een leuk leven. Wat dat

kanaries op) maakte het beeld compleet. Ik denk niet dat

betreft is er veel ten goede veranderd in de afgelopen vijf-

die kanaries erg lang meegingen of een leuk leven hadden.

tig jaar. Zo is bijvoorbeeld de geadviseerde kooimaat van 80
x 40 x 50 centimeter (LICG) dertien keer zo groot als vroeger

Maar het kon nog erger: kanaries die vroeger in de kolen-

en wordt terecht ook geadviseerd om deze redelijk sociale

mijnen gebruikt werden, hadden geen leuk en lang leven.

vogeltjes minimaal per paartje te houden.
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kWeekVOrMeN

Kanaries worden in Nederland al sinds ongeveer de zestiende
eeuw gehouden en gekweekt. Het mag duidelijk zijn dat er
in die tijd bij het kweken ook wel eens iets fout ging. Soms
ging er iets mis met de kleur (de wilde kanarie is echt niet

goed doet volgen, dus het is zeker het overwegen waard om
de vogels in de winkel al pelletvoer te geven.

IN De WINkel

Kanaries zijn knoeiers en omdat ze toch nog wel wat in hun

zo mooi geel of oranje als de kanarie die we nu in de dieren-

kooi rondvliegen, verspreiden ze veel rommel. Omdat je die

speciaalzaak zien), soms in de vorm of de houding, en soms

rommel niet door je hele zaak wilt hebben is het verstandig

ook in de bevedering. Vanuit een fascinatie die ik nog steeds

de vogels in een wat afgeschermd gedeelte van de winkel te

niet helemaal begrijp, werd er juist met deze missers fanatiek

houden. Dat heeft ook nog eens als voordeel dat het voor de

doorgekweekt. Ik weet nog dat mijn vader in de volière bij

vogels ook wat rustiger is.

de Witte Molen glosters had. Dat zijn kanaries met een soort

Kanaries worden door veel mensen nog steeds om de zang

beatlekapsel; heel toepasselijk want in die tijd waren The

gekocht. Dat betekent dat het de moeite waard is om te pro-

Beatles nog bij elkaar en bijzonder populair. Probleem was

beren de vogels ook in de winkel tot zingen te krijgen, al is

wel dat ze volgens mij niet zo heel veel meer zagen door al

het maar een eigen vogel die niet verkocht wordt. Een bandje

die veren voor hun ogen, maar goed: dat probleem hadden

met wat kanariegezang en een paar goede zangers in de win-

The Beatles zelf ook.
Net als bij honden kunnen vormafwijkingen het welzijn van
een dier aantasten. Vandaar ook dat Dibevo inzet op een
gezonde en sociale hond en zich uitspreekt tegen deze extreme kweekvormen. Bij kanaries kun je dan denken aan de
extreme postuurkanaries. Ik kan mij maar moeilijk voorstellen

kel kunnen wat dat betreft wonderen doen. ←
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dat een frisé-kanarie nog goed kan functioneren als vogel,
al moet ik bekennen dat ik zelf geen ervaring heb met deze
vorm. Hij ziet er in mijn ogen gewoon een beetje te extreem
uit. Zoals gezegd is Dibevo geen voorstander van dit soort
extreme, door de mens bedachte kweekvormen als het welzijn
van het dier daarbij in gevaar komt. Niet bij honden, maar
ook niet bij kanaries. Een kleurkanarie zal normaal gesproken
niet minder gezond zijn dan een wildkleur, maar bij de frisé
heb ik mijn twijfels.

VerzOrgINg

Hier wil ik eigenlijk niet te veel over zeggen. Ik ga ervan uit
dat iedere detaillist die met deze vogels werkt, ze prima
kent en uitstekend weet hoe ze verzorgd moeten worden.
Om je klant te informeren, kun je verwijzen naar de website
van het LICG. Daar is ook een prima bijsluiter te downloaden
om mee te geven aan de klant. Het enige wat ik over de
verzorging nog kwijt wil, is dat kanaries in essentie sociale vogeltjes zijn die zich beter voelen met z’n tweeën. Dat
gezegd hebbende: twee mannetjes gaat niet altijd goed en
een mannetje en een vrouwtje kunnen gaan broeden. Om
legnood te voorkomen, hebben die in het broedseizoen een
goed nestkastje nodig.
Voor voedsel zou ik een lans willen breken voor pelletvoer.
Ik weet dat er goede zaadmengsels beschikbaar zijn en dat
kanaries het daarop al heel wat generaties uitstekend doen,
zeker in combinatie met een goed eivoer. Maar kanaries zoeken – net als bijna alle vogels – eerst de lekkerste zaadjes
eruit. Hoe goed een mengsel ook is, in dat geval is er een
risico op een te eenzijdige voeding. Voor particulieren is dat
risico nog groter, omdat zij eerder geneigd zullen zijn een
voerbakje leeg te gooien om vers voer te geven; en dan kun
je wel te eenzijdig voeren. Bij pellets is dat niet mogelijk en
weet je zeker dat de vogel ook inderdaad alle vitamines en

canarisch = Kanarie?
Of het verhaal klopt, is maar de vraag, maar het is te leuk om niet te
vertellen. De kanarie is genoemd naar de Canarische eilanden waar de
oorspronkelijke wilde vorm vandaan kwam, en nog steeds voorkomt. De
Canarische eilanden zijn dus niet genoemd naar de kanarie, maar naar de
grote honden (Canis) die daar in de tijd van de Romeinen blijkbaar veel
voorkwamen. De eilanden werden daarom de ‘eilanden van de honden’
genoemd; in het Latijn canariae insulae, wat later ‘Canarische eilanden’ is
geworden. Een vogeltje dat gehouden werd om zijn zang, is dus genoemd
naar een dier dat met zijn geluid vooral mensen moet verjagen.

mineralen binnenkrijgt. Hierbij geldt dat een goed voorbeeld
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