De Hollandse Uploper van weleer
Stamouder van vele sierduivenrassen
Tekst: Pieter Jansma
Ons land kent een rijk cultuurhistorisch erfgoed op het gebied van
sierduiven. Ook hebben we enorm veel betekend voor Europa. Belangrijke duivenexperts verwijzen al vanaf de 17e eeuw veelvuldig naar de
Hollanders als het gaat om de oorsprong, ontwikkeling en verspreiding
van rasduiven. Dixon (1851) schreef: “Vanaf de oudheid lijkt de passie
voor de sierduivenfokkerij van de Hollanders te komen, wat ook aannemelijk is voor zulke vermogende, ondernemende en nauwlettende mensen. Zij
waren bovendien (…) importeurs van nieuwe rassen; wat Plinius zei over
de Romeinen, mag ook worden gezegd van de Hollanders: dat ze gek waren
van duiven”.
Elders in zijn boek schrijft hij, dat onze natie een mateloos genoegen schepte
in duiven en dat er daarom zo veel mogelijk soorten werden gehouden als
mogelijk was. Schrijvers van eigen bodem bevestigen het beeld van de vele rassen die hier al heel vroeg waren. Van Vollenhoven (1686) noemt onder andere
de kroppers, de bagadetten, de ringslagers, de meeuwtjes, de raadsheren, de
kapucijnen, de nonduiven en de tuimelaars. Vincent (1715) komt met een vergelijkbare opsomming. Onze dichter Bredero (1585-1618) schrijft verder over
‘een ruygh-gevoeten kroppert’, waarbij het ongetwijfeld om onze Hollandse
kropper gaat. Ten slotte worden diverse rassen afgebeeld door Nederlandse
schilders als Melchior d’Hondecoeter en Jan Steen.

Ideaaltekening Hollandse kropper. Getekend door C.S.Th. van Gink in
1914. Uit: ‘De kropperrassen’ (Spruijt, 1929).

Door de uitgebreide handel van onze scheepvaarders en de ongekende welvaart in de gouden eeuw, werd de sierduivenliefhebberij in ons land enorm
gestimuleerd. Uit India, het Midden-Oosten en ook Afrika werden dieren
meegebracht. De Tachtigjarige Oorlog heeft ongetwijfeld ook een bijdrage
geleverd aan de aanvoer. Als gevolg hiervan werd Nederland een doorvoersluis
van vele rasduiven naar Europa (met name Engeland, Duitsland en Frankrijk)
en meer in het bijzonder een bakermat van de Europese kroppers. Zo schrijft
Lawrence (1854): “Dit bijzondere en afzonderlijke ras (red. kroppers) schijnt van
oorsprong in Holland te zijn gekweekt, maar het is zonder twijfel tot perfectie gebracht
in ons eigen land (red. Engeland)”. Sell (2009) merkt ook op, dat de Italiaanse
geleerde Aldrovandus typisch Hollandse namen gebruikt voor enige huisduiven
in zijn Latijnse werk ‘Ornithologiae’ (vogelkunde) uit 1600, waaronder die van
‘Kroppers Duue’. Zeker is wel dat de Hollandse kropper aan de wieg heeft
gestaan van vele voetbevederde kropperrassen en dat de uploper een voorvader
is van vele kaalbenige sierduivenrassen in Europa.

Uploper met restanten van voetbevedering. In alle delen wat kleiner dan
de Engelse kropper. Schets van J. de Jong uit 1982. Op basis van oude
rasbeschrijvingen.

De uploper
Bij de naam uploper zal niet voor iedereen direct duidelijk zijn om welk ras het
gaat. De naam Hollandse of Amsterdamse ballonkropper is al veel meer bekend.
Wanneer we de naam holle kropper noemen, weet echter iedereen welk ras
wordt bedoeld. Toch kunnen we de moderne holle kropper niet zonder meer
gelijkstellen aan de uploper. De naamgeving is ook van veel latere datum. Door
inkruisingen van andere rassen in het erfgoed is de hedendaagse holle kropper
getransformeerd tot een andere duif. Wel hebben de holle kroppers, samen
met de Norwich kroppers, de Engelse kroppers en de slenken, de nauwste
familiebanden met de uploper.
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Ideaaltekening
Norwich kroppers.
Getekend door J.C.
Lyell in 1880. Uit:
‘Fancy pigeons’ (Lyell,
1887).

Engelse kropper, roodbont. Kleurtekening van
J.W. Ludlow. Uit: ‘Book of pigeons’ (Fulton, 1876).

Voor zover bekend wordt de uploper voor het eerst
als kropper genoemd door de Engelse natuurwetenschapper en vogelgeleerde Francis Willughby in
zijn ‘Ornithologie’ (vogelkunde), dat na zijn dood in
1676 postuum in het Latijn werd gepubliceerd door
zijn vriend John Ray. De Engelse versie volgde in
1678. De eerste goede beschrijving wordt in 1735
gegeven door de Londense apotheker John Moore
in zijn ‘Columbarium’ (duivenhuis of -til): “De
uploper is een duivenras dat oorspronkelijk uit Holland
komt. Zijn voorkomen en type stemmen geheel overeen

Dragoons van
het oude(re) type.
Dit ras was nauw
verwant aan en
vertoonde indertijd
veel gelijkenis met
de uitgestorven
horseman (niet te
verwarren met de
horsemankropper).
Volgens meerdere
kenners heeft de
uploper met hulp van
de horseman aan de
basis gestaan van
de Engelse kropper.
Kleurtekening van
H. Weir. Uit: ‘Pigeons’
(Tegetmeier, 1868).

met de
alleen
is
De krop van de vogel
d Engelse
E l kropper,
k
ll
i hij in
i alle
ll onderdelen
d d l kleiner.
kl
is zeer rond, de snavel gaat er meestal geheel in schuil; de benen zijn klein en dun, de
tenen kort en dicht bij elkaar waarop hij zo sierlijk stapt, dat wanneer hij beweegt, je
iets onder de bal van zijn voet kunt plaatsen. De dijbenen staan nauw gesteld en in
actie is hij zeer opgericht. Wanneer de doffer de duivin nadert, springt hij doorgaans
vooruit met gespreide staart. Dit is dan ook de reden waaraan het ras haar naam
te danken heeft, afkomstig van het Nederlandse woord oplopen, dat omhoog lopen
betekent (red. letterlijk in de hoogte lopen, opwaarts benaderen of opzwellen). Deze
duiven waren doorgaans blauw, wit of zwart, maar ik wil niet beweren dat er geen
bontgetekenden zijn van dit ras. Er zijn er maar weinig van in Engeland. Mij is
verteld dat er in Holland 25 guineas worden gevraagd voor een enkel koppel hiervan
(red. de guinea was een oude Engelse munt tussen 1663 en 1813 ter waarde van 21
shilling; het Britse pond was 20 shilling)”.
Deze beschrijving van de uploper wordt later door vele andere schrijvers van
duivenboeken en toonaangevende encyclopedieën (bijna) letterlijk overgenomen. Zelfs Tegetmeier (1868) citeert Moore in zijn vermaarde boek ‘Pigeons’.
Niettemin noemt hij de sprongen bij het oplopen een speciﬁeke kwaliteit van
een uploper. Lawrence (1854) vermeldt verder expliciet de spreiding van de
staart tijdens het hof maken: in een tegengestelde richting als die van een
pauwstaart (red. hol in plaats van bol en naar achteren in plaats van omhoog).
De beroemde duivenhandelaar, fokker en keurmeester Robert Fulton rept in
zijn klassieke werk ‘Book of pigeons’ (1876) met geen woord over de uploper.
Hollandse of Amsterdamse ballonkropper van het oude type vóór 1904
met zéér grote kogelronde ballon. Links de kenmerkende gespreide
holle staart en de opgeheven kop tijdens het vliegen. Uit: ‘Die Arten der
Kropftauben’ (Prütz, 1904).
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Evenwel zegt hij dat er nog veel vogels in het
continent te vinden zijn van dezelfde stam als de
oude Hollandse kropper (die hij als vermoedelijke
voorvader van de Engelse kropper beschouwt).
Hij schrijft hierover: “Sommige van deze Hollandse
vogels zijn waargenomen met goed ontwikkelde kroppen,
maar volledig kale benen”. Het moet hier wel haast
over uplopers gaan, omdat de Hollandse kroppers
nimmer kaalbenig voorkwamen.
Dezelfde verwarring over beide kroppers van Hollandse bodem treffen we aan bij anderen. Brent
(1854) schrijft: “De Hollandse kropper is ook een
vrolijke, actieve vogel, opgericht in actie, voortdurend
klappend met zijn vleugels en springend naar zijn
wijfje. Zijn benen zijn dun en meestal onbevederd
of alleen voorzien van wat veertjes op de tenen. Zijn
kleuren zijn talrijk, zijn krop is goed, maar hij wordt
weinig gewaardeerd in dit land (red. Engeland).
Niettemin wordt de Engelse kropper als een nazaat
van hem beschouwd, met een kleine toevoeging van
horsemanbloed”. Het gaat hier zonder meer om
een beschrijving van de uploper. Ook Neumeister
(1837) doelt op de uploper als hij het oplopen
van de Hollandse kropper beschrijft. Nieuw is
zijn zijn opmerking over de vleugeldracht: “De
vleugels bereiken het einde van de staart niet, zijn smal
samengetrokken, glad aanliggend en kruisen zich met
de uiteinden over de staart”.
Tot zover de eerste kennismaking met de uploper
uit Holland met behulp van oude bronnen. Veel
meer bijzonderheden worden ons niet meegedeeld
over dit ras onder deze naam. Daarvoor moeten we
in minder oude bronnen verder zoeken onder de
naam Hollandse of Amsterdamse ballonkropper.
Hetzelfde geldt voor de naam Norwich kropper. Hoewel James C. Lyell niet met zekerheid
durft te zeggen dat de Norwich kropper feitelijk
de uploper was, bevestigen andere bronnen dat
hiermee hetzelfde ras wordt bedoeld. Lyell (1887)
zelf zegt hierover: “Als Moore zou hebben gezegd
dat de uploper is getekend als een kropper (red. met
de zogenaamde bonttekening, bestaande uit witte slab,
een witte buik, witte vleugelrozetten en witte slag- en
staartpennen), zou ik zeggen dat deze rassen identiek
zijn”. In de beschrijving van Moore, die hiervoor
al is aangehaald, lezen we echter dat hij het bestaan
van bontgetekenden niet uitsluit.
Dat de uploper in Holland als zeer hoogstaand ras
werd beschouwd, blijkt wel uit wat aan Moore is
verteld, dat hier in Holland ruim 26 Britse ponden
werden gevraagd voor een enkel koppel. In Engeland werd de uploper echter weinig gewaardeerd.
Barrachina (1986) zegt hierover het volgende: “De
uploper, ongewoon als deze was, had iets minderwaardigs. In het indertijd klassendenkend Engeland was
een uploper of zogenaamde kropper, een duif van de
arme man. De gewone man in die tijd kon zich geen
Engelse kroppers veroorloven, die werden gefokt door
de welgestelden. Daarom hadden ze hun eigen kroppers. Voor de meesten was het vrij laten vliegen van
hun kroppers het grootste vermaak. In die tijd vlogen
deze vogels in een cirkelvormig patroon met een holle
staart en veel geklapwiek”. Het was volgens Spruijt

(1929) dan ook juist vanwege de bijzondere vliegeigenschappen, maar ook vanwege het uitmuntende
blaaswerk, dat dit ras met veel toewijding werd
gehouden en gefokt.
Vliegkropper
Zoals Barrachina (1986) vermeldt, was de uploper
zeer geliefd vanwege het vliegen. Het ras had
dan ook een zeer bijzondere vlucht. Een goede
beschrijving van de vliegeigenschappen wordt
ons door Lyell (1887) verstrekt als hij de vlucht
van de Norwich kropper beschrijft: “Een goede
vogel springt van zijn klep als een acrobaat van zijn
springplank en vliegt dan in een cirkel, luid klappend
met zijn vleugels, zodat men het van verre kan horen.
Zijn staart moet gespreid worden gedragen als een
waaier, maar in het midden ingezakt zodat deze de
vorm heeft van een schep. Een goed gespreide staart
als een schep is waardevol, maar moeilijk te verkrijgen. (…) Een goede kropper zal een hobbelende vlucht
hebben; zijn kop en staart gaan op en neer, gelijk de
bewegingen van een hobbelpaard. Zodra hij voldoende
vliegsnelheid heeft, moet hij de vleugels stil en omhoog
houden waarbij de vleugeleinden elkaar bijna raken en
de vogel onbeweeglijk door de lucht zeilt. Hoe langer
hij kan zeilen, hoe waardevoller hij is. Een goede vogel
zeilt wel 50 yards (red. 45,72 m) waarbij hij geleidelijk
aan daalt. Daarna gebruikt hij opnieuw zijn vleugels
met luide klappen, stijgt hij naar dezelfde hoogte op en
wordt het spel herhaald”.
Het waren vaak korte vluchten van enkele rondes
die vele malen met korte tussenpozen werden
herhaald. Wanneer we de postduiven en hoogvliegers als marathonlopers beschouwen, vormde de
uploper een echte sprinter met geweldige krachtexplosies onder de duivenrassen. Vermeldenswaardig
is nog de opmerking van Lyell (1887) over het
vliegen van de Hollandse ballonkropper: “Tijdens
het vliegen houdt hij zijn kop en krop loodrecht omhoog,
wat de duif het uiterlijk van een ballon geeft, vandaar
zijn naam”.
Zoals eerder reeds aangegeven, hebben de Hollandse ballonkroppers, samen met de Norwich
kroppers, de Engelse kroppers en de slenken, de
nauwste familiebanden met de uploper. Feitelijk
zijn ze allen hieruit voortgekomen, maar hebben
ze door de eeuwen heen een eigen ontwikkeling
doorgemaakt. De vogels van nu zijn zeer verschillend, maar oude afbeeldingen en beschrijvingen van
deze rassen tonen al veel meer overeenkomsten.
Wanneer we de vlucht bestuderen die Lyell ons
geeft van de Norwich kropper, kunnen we die dan
ook zonder meer toepassen op de ballonkropper, de
Engelse kropper en de slenken die eveneens vliegen
met opgeheven kop.
Zoals de Engelse liefhebbers vlogen met de Norwich kroppers, zo werd dat in ons land gedaan
met de holle kroppers en de slenken. Den Haag
en ook andere plaatsen kenden de zogenaamde
prachtvluchten met holle kroppers. In steden als
Groningen, Nijmegen en Arnhem kwamen de
liefhebbers dikwijls bijeen om de slenkenvlucht te
bewonderen.

Oorsprong en ontwikkeling
Voordat we ingaan op de uploper als stamouder
van andere sierduivenrassen, blijft toch de vraag
overeind, waar de uploper vandaan komt. De oude
Engelse schrijvers beschouwen de uploper als zuiver Hollands fokproduct. Dit stemt overeen met
andere auteurs die West-Europa als bakermat van
de kropperrassen bestempelen. Toch is deze aanname twijfelachtig. In India, het Midden-Oosten
en ook Afrika werd al veel langer gefokt met zeer
uiteenlopende sierduivenrassen. Spanje heeft een
eeuwenoude traditie met vliegkroppers die zeker
al bestond in de middeleeuwen. Alom bekend was
de colitejo, een echte vliegkropper.
De colitejo was een ras, dat veel overeenkomsten
vertoont in vliegeigenschappen met de uploperfamilie. Deze vogel droeg de krop omhoog, vloog met
holle staart en werd volgens Barrachina (1986) al
vanaf de 8e eeuw in Europa geïntroduceerd tijdens
de bezetting van de Moren in Spanje. De colitejo
dankt zijn naam aan de Arabische (holle) daktegels,
een verwijzing naar de holle staartdracht tijdens het
vliegen. De oorspronkelijke colitejo bestaat niet
meer, maar kropperrassen als de marchenero en
de gaditano zijn hieruit voortgekomen.
Wanneer we een oude en vrij gangbare opvatting
volgen, dat de Hollandse kropper als stamvader
moet worden beschouwd van alle kropperrassen,
zou de uploper een kruisingsproduct kunnen zijn
van deze kropper en bijvoorbeeld een pauwstaartachtige of de Indiase luckeh van keizer Akbar
de Grote, waarover rond 1590 werd geschreven
(Blochmann, 1873). Deze duif paradeerde trots,
sidderend met zijn hoofd, hals en staart. Een
dergelijke kruising zou de achterover gedragen, Svormige en sidderende hals kunnen verklaren van
onze ballonkropper en onze slenken. De restanten
van voetbevedering bij de uploperfamilie verwijzen
dan naar de Hollandse kropper. Al met al blijft het
gissen en dienen we voorzichtig te zijn met harde
uitspraken over de oorsprong. Dat neemt niet weg
dat de uploper zelf in zijn hoedanigheid een zuiver
Hollands fokproduct was.
Stamouder van vele sierduivenrassen
Zoals eerder al vermeld en de ondertitel van deze
bijdrage ook aangeeft, heeft de uploper aan de basis
gestaan van het ontstaan en de veredeling van vele
sierduivenrassen. Zonder hier uitvoerig bij stil te
staan, wat binnen dit bestek niet mogelijk is, kunnen
verschillende rassen en hun ontwikkeling met een
korte toelichting niet onvermeld blijven.
De Norwich kropper - Barrachina (1993) en Spruijt
(1929) schrijven, dat de uploper vanaf de 16e
eeuw door Hollandse emigranten (voornamelijk
wolkammers en spinners) werd meegebracht naar
Engeland; met name in en rondom Norwich, dat
in die tijd een grote textielindustrie kende. Het
belangrijkste motief voor emigratie vormde Alva’s
schrikbewind (ca. 1560). Ongetwijfeld hebben
ook economische motieven meegespeeld. Velen
onder hen waren respectabele duivenliefhebbers
en stonden bekend als uitmuntende fokkers. Het
vliegen van hun kroppers stond bij hen op num-
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Rood- en zwartbonte holle kropper volgens het
ideaalbeeld vanaf 1904. Kleurtekening van
C.S.Th. van Gink. Uit: ‘Avicultura’ (16 oktober
1914).

Moderne Norwich kropper, blauwbont
zwartgeband. (Foto: Dick Hamer.)

mer één. Daarna werd gelet op eigenschappen als
grootte, vorm, houding en kleurtekening (Lyell,
1887). Geleidelijk aan werd een wat ﬁjner model,
met behoud van een zeer grote ballon, het nieuwe
ideaal; ten koste van de vliegkwaliteiten (Spruijt,
1929). Zo ontwikkelde de uploper zich tot een meer
uniforme kropper die door Lyell voor het eerst
Norwich kropper werd genoemd; een verwijzing
naar de stad in het graafschap Norfolk, waar deze
kropper volgens Lyell (1887) in zijn meest pure
vorm werd gevonden, evenals in de nabij gelegen
graafschappen Suffolk en Essex.
De ballonkropper of holle kropper - Door regionale
voorliefdes, ontstonden geleidelijk aan drie varië-

Voor zover bekend, de oudste afbeelding van de
(oorspronkelijke) slenk. Uit een dergelijk type
zijn twee fokrichtingen ontstaan: de Groninger
en de Gelderse slenk. Op de achtergrond de
typische vlucht. Getekend door L. vander Snickt
in 1900. Uit: ‘Chasse et Pêche’ (14 januari
1900).

Moderne holle kropper met een horizontale
stand, zwartbont. (Foto: Dick Hamer.)

Groninger slenken: rood, geel en roodbleek.
(Fokker: Martin Smit; foto: Pieter Jansma.)

De zogenaamde cirkels van Tuijt: de
holle kropper in de cirkelvorm. Uit: ‘De
kropperrassen’ (Spruijt, 1929).

Hollandse of Amsterdamse ballonkroppers
van het oude Amsterdamse type vóór 1904.
Uit: ‘Illustriertes prachtwerk sämtlicher
taubenrassen’ (Schachtzabel, 1925), herdruk
(2000).
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teiten van de uploper: het Amsterdamse, het Haagse
en het Groninger type. De omvang van de ballon
vormde echter bij alle fokkers het belangrijkste
aspect. Vandaar de geleidelijke naamsverandering
in Hollandse of Amsterdamse ballonkropper. Van
een uniform en edel ras was zeer zeker geen sprake.
In Duitsland kreeg deze kropper dan ook weinig
waardering. Vanaf de oprichting van de Holle
Kropper Club in 1904, veranderde er veel. Toen
sloegen de fokkers de handen ineen en werden een
hollere rug en een langere soepele hals verlangd
om de ballon meer ruimte te geven. De duif werd
korter en de stand horizontaler. Van Gink (1926)
herinnerde zich de wat langere (Amsterdamse) types
nog goed en schrijft dat in 20 jaar tijd het ideaal
werd bereikt. Hiervoor werden pauwstaarten en

slenken ingekruist. Later werd met hulp van de
Engelse modena een horizontale stand bereikt.
Hoewel in de 19e eeuw al van holle kropper werd
gesproken, werd deze naam voor het ras vanaf de
20e eeuw echt gangbaar. De ballonomvang vormde
dan ook niet langer het grootste ideaal. Bekend
werden de cirkels van Tuijt, waarin de ‘holle’
werd geplaatst.
De slenken - Alle schrijvers zijn het er wel over eens,
dat de slenken verwant zijn aan de uploper. Sommigen suggereren dat de S-vormige en sidderende
hals is te danken aan inkruisingen met de pauwstaart
of de mookee. De slenken werden gewaardeerd
om hun actie (oplopen) en vliegeigenschappen.
Hierbij had een krop geen waarde; deze slonk dan
ook door de jaren heen. Daaraan danken de slenken
mogelijk ook hun naam (red. van slinken). Hoewel
men aan het einde van de 19e eeuw nog sprak van
een licht opgeblazen krop, werd blazen vanaf de
20e eeuw niet langer gewaardeerd. Evenals bij onze
ballonkropper, ontstonden er meerdere variëteiten:

naamd) een veel ouder
en onveranderd ras.
Het is dan ook niet onlogisch, dat de uploper
heeft bijgedragen aan
de oorsprong. Brent
(1854) is in dit verband
al eerder aangehaald.
Moore (1735) hield het
eveneens op een kruising tussen een kropper en de horseman.
Alle schrijvers zijn het
er in ieder geval over
eens, dat de kroppers
via het vasteland naar
Engeland kwamen. Tegetmeier (1868) denkt
dat de Engelse kropGelderse slenken: rood spikkelspar, roodbleken (waarvan één met
slabtekening) en wit. (Fokker en foto: Pieter Jansma.)
per is ontstaan door
zorgvuldige selectie en
de Groninger en de Gelderse. In 1893 schreef
kruisingen van de uploper, de Hollandse en de
Hartog Heys van Zouteveen in een aantekening bij
Parijse kropper. Volgens Barrachina (1986) hebben
de vertaling van Darwin nog, dat deze twee alleen
zowel de Hollandse kropper als de uploper aan de
in tekening iets verschilden. Ongetwijfeld werd
basis gestaan. Ook Fulton (1876) zinspeelt hierop:
hiermee op de witte vlek (bonttekening) van de
“Over de oorsprong van de (Engelse) kropper gaan we
Gelderse slenk op de voorzijde van de hals gedoeld.
niet uitgebreid in. Mogelijk heeft de Hollandse kropper er
Tegenwoordig zijn er meer verschillen. De Groninhet meest mee van doen”. Eerder zagen we dat Fulton
ger slenk werd in de 20e eeuw korter en breder, met
hiermee vermoedelijk de uploper bedoelde. Verder
een hollere rug en een meer naar achteren gebogen
komt bij hem alleen de runt (de huidige romein) nog
hals en heeft qua vliegen ingeboet.
in aanmerking, waarmee ook proefondervindelijk
werd gekruist. De eerste Engelse kroppers waren
De Engelse kropper - Eerder werd de Engelse kropper
zowel kaalbenig als voetbevederd. Mogelijk vormt
in verband gebracht met de uploper door Moore
de Franse kropper de kaalbenige variant van de
(1735). Hij zei hierover: “Zijn voorkomen en type
Engelse, die zelfstandig verder is gefokt in Frankrijk
stemmen geheel overeen met de Engelse kropper, alleen
(vergelijk Spruijt, 1929). In de 19e eeuw is uit de
is hij in alle onderdelen kleiner”. Volgens Lyell (1887)
Engelse kropper (met hulp van andere dwergkropis de Norwich kropper (red. voorheen uploper gepers) de Engelse dwergkropper ontstaan. Ten slotte

Runts, zilver en blauw. Volgens Fulton is het zeer
goed mogelijk dat dit ras heeft bijgedragen aan
de creatie van de Engelse kropper. Kleurtekening
van J.W. Ludlow. Uit: ‘Book of pigeons’ (Fulton,
1876).

Engelse kropper, blauw. Kleurtekening van
H. Weir. Uit: ‘Pigeons’ (Tegetmeier, 1868).

Akener bandkropper, blauw zwartgeband.
(Foto: Dick Hamer.)

heeft de Engelse kropper een bijdrage geleverd aan
de creatie van de Pommerse kropper.
Overige rassen - Ook andere sierduivenrassen worden in verband gebracht met de uploper. Zo zou
de Akener bandkropper hieruit zijn ontstaan door
kruisingen met een ringslager. De laatste heeft dan
bijgedragen aan de puntkap. Evenwel wordt ook
de oud-Duitse kropper als stamouder aangevoerd.
Over het ontstaan van de horsemankropper zijn
de meningen verdeeld. Dit Schotse vliegkropperras werd gehouden om andere duiven te vangen.
Vermoedelijk gaat het om een oude kruising tussen
horsemans en de eerste uplopers uit Nederland

Engelse en Franse kropper. De gelijkenis is
treﬀend, uitgezonderd het ontbreken van
voetbevedering. Naar een aquarel van E. Bade.
Uit: ‘Unser Hausgeﬂügel’ (Blancke et al., 1905).
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De Hollandse Uploper van weleer
Belgische ringslagers. De doﬀer
slaat luid klapwiekend ringen om
de duivin, het typische gedrag van
de doﬀer tijdens het hof maken.
(Fokker en foto: Juul Lauwers uit
België.)

c.q. geïmporteerde kropperrassen uit Spanje. De
Belgische ringslager en het speelderke vertonen
vergelijkbaar gedrag bij het hof maken. Ook het
klapwieken en de bonttekening komen overeen. De
uploper zou hebben kunnen bijgedragen aan deze
typische raskenmerken, maar kan waarschijnlijk niet
als stamouder worden aangemerkt. De ringslagers
en de speelderkes zijn immers ook van zéér oude
datum.
(Wereld)erfgoed
Tegetmeier (1868) schreef al dat verschillende
rassen die werden beschreven door Moore en de
oudere schrijvers, niet langer worden herkend al
onderscheiden soorten. Daarbij noemt hij onder
andere de uploper. Niettemin vindt hij het wenselijk om het bestaan van deze verloren rassen te
blijven vermelden. Ze maken deel uit van ons erfgoed en vormen de bouwstenen van vele moderne
duivenrassen. De belangrijkste raskenmerken die
onze uploper heeft doorgegeven, zijn: de enorme
ballonomvang, het oplopen en de krachtige vliegeigenschappen. Deze kenmerken vormen tot op de
dag van vandaag een drijfveer of passie bij fokkers
van rasduiven.

Moderne horsemankropper. Een
oud vliegkropperras dat zeker
al in de 17e eeuw voorkwam;
populair vanwege de sterke
vliegeigenschappen. De vraag
is in hoeverre de huidige
dieren verwant zijn aan het
oorspronkelijke ras. (Fokker en
foto: Will Brown uit de USA.)

Speelderke, blauw zwartgeband.
(Fokker en foto: Juul Lauwers uit
België.)
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