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natuur & cultuur van een volksvogel 

De Grote Kanarie Tentoonstelling 
 
De kanarie is misschien wel de populairste vogel. Al sinds de Middeleeuwen omringt de mens zich 

met deze zangvogel. In de loop van de tijd veranderde hij van elitepiet tot vogel van het volk. Talloos 

zijn de huiskamers waar de kanarie met zijn zang voor gezelligheid zorgt, en ook het kanariekweken 

kent nog steeds grote aantallen gepassioneerde liefhebbers. De Nederlandse kanariepopulatie moet uit 

vele miljoenen vogels bestaan. Maar waar komt hij eigenlijk vandaan, hoe veranderden kwekers zijn 

oorspronkelijk olijfgroene verenkleed in het ‘kanariegeel’ van nu, en waarin schuilt het geheim van 

zijn ongelofelijke zangkwaliteiten? 

 

‘De Grote Kanarie Tentoonstelling’ in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam beantwoordt deze en 

andere vragen en toont de wilde kanarie en zijn nauwe verwanten, zang-, kleur- en postuurkanaries, 

historische (opgezette) kanaries, de klassieke en moderne kanarieliteratuur, kanarieprenten, 

kanariebadhuisjes, zangkastjes, broedkooien, kweekkooien, voerbakjes, drinkflesjes, zangzaadblikjes 

en nog veel meer.  

 

Primeur op de tentoonstelling zijn de kanaries die Hans Duncker en Karl Reich in 1920-1930 

gebruikten bij wat kan worden beschouwd als een vroege vorm van genetische manipulatie: het 

(tevergeefs) kweken van een karmijnrode kanarie. Deze kanariebalgen (opgevulde huiden) zijn 

speciaal voor de tentoonstelling in Duitsland opgespoord en geleend. 

 

In de Wall of Fame prijken beroemde kanaries: het onfortuinlijke kooivogeltje dat vorig jaar op 

mysterieuze wijze in Friesland werd onthoofd, de Sparta-Piet en de oudste opgezette Nederlandse 

kanarie (uit 1857). 

 

‘De Grote Kanarie Tentoonstelling’ duurt van 28 maart t/m 26 september 2010, en is georganiseerd in 

samenwerking met de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).  

 
In ‘De Grote Kanarie Tentoonstelling’ zijn geen levende kanaries te zien. 

________________________________________________________________________________ 

 

De Grote Kanarie Tentoonstelling wordt zaterdag 27 maart om 17.00 uur precies geopend door  

Henk van der Wal, internationaal kanariekeurmeester. Vertegenwoordigers van de media zijn hierbij 

welkom. 

 

Meer informatie: Kees Moeliker 010 2660463 | 06 53778445 | moeliker@nmr.nl 

rechtenvrij beeldmateriaal: http://tinyurl.com/ycewu5d 

 

 

Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
Westzeedijk 345 (Museumpark) | 3015 AA  Rotterdam 

010 4364222 | info@nmr.nl | www.nmr.nl 

dinsdag t/m zaterdag 10-17 uur; zon- en feestdagen 11-17 uur 


