
Sierduiven

De Slenken in de oorlogsjaren
De mij vaak gestelde waag waat de
naoorlogse Slenken vandaan komen,
heeft mij doen besluiten de wederwaar
digheden van dit ras in de ootlog eens op
papier te zetten.
De Grcninger Slenk heeft van het begin
van deze eeuw at tot in het begin van de
dertíger jaren een bloeíperiode beleefd.
ln mijn jeugd was Níjmegen, waar ik
woonde een echte Slenkenstad, omdat
in de oude stad de zolders in de huizen
erg geschíkt waren vooÍ het houden en
laten vliegen van Slenken. Vooral de
Gelderse Slenken maakten toen veel
opgang. Het was ook een lust deze te
zien werken op een hoogte van onge-
veer een meter boven de Waal om dan al
,,springend" te stijgen en daarna
,,zwemmend" en ,,zeilend" het slag te
bereiken. Die Slenken waren smal en
lang met ranke halzen en staarten als
waskommen. Zittend maakte de hals
een sídderende beweging. Als tentoon-
stellingsduíf waren deze Slenken onge-
schikt, omdat hun ,,werkkwaliteit" de
waatde bepaalde.,,Spochten", d.w.z.
vliegen als een normale duií en ,,blazen"
werd niet geaccepteerd. Door de komst
van de telefoon- en elektricíteitsdraden
zowel in de stad als daarbuiten wed ook
de animo voor deze Geldetse Slenken
mindeÍ en dat maakte de introduktie van
de Groninger SIenk wat gemakkelijker,
algeschíedde dit niet abrupt, maar gelei-
delijk.
De Gelderce Slenken waren dan ook in
1940 praktisch uitgestorven, althans
door kruising met de Groninget Slenk zo
verbasterd, dat van een apatt ras niet
meer gesproken kon worden. Trouwens
ook de belangstelling voor de Groninger
Slenk was in de jaren 1930-'40 achteruit
gegaan. Het was namelíjk het vlíegen dat
de liefhebber maakte en nietde tentoon-
stellingskooi, want in vergelijking met
andere sierduivenrassen was de S/enk
niet spectaculair genoeg.
Toen de vliegmogelijkheden afnamen,
waren er in 1940 eigenlijk nog maar een
twintig speciaallokkers van de Slenk
overgebleven. Dadelijk na de bezetting
van ons land moesten alle geringde dui-
ven wotden geregistreerd en de onge-
ríngde moesten worden afgemaakt. Een
Duitse soldaat met een agent van polítíe
waren met de controle belast. ln het
broedseizoen 1941 werden de ringen
genoteeÍd en als er na het seizoen nog

ngen waren overgebleven dan moes-
ten die worden íngeleverd.
Bij beschikking van augustus '42 moes-
ten alle duiven worden algeslacht. Zes
liefhébbers mochten íeder acht Slenken
voor het behoud van het ras naa het
sieduívenpark van de heet Sptuyt in

Gouda sturen. Het spreekt vanzelt dat
deze maattegel op hevíge weerstand
stuítte.
Nu was er een geluk bij een ongeluk,
namelíjk in augustus was hetlokseizoen
nog niet helemaalvoorbíi. Sommige duí-
ven hadden hun ng in de nestpan verlo-
rcn, andere waren - hoewel nog níet
ge ngd - zo groot, dat ze zondet de
ouders met geweekte erwten konden
worden grootgebracht. Aan deze toeval-
ligheid dankt het rcs zijn voottbestaan.
Pestman uit Groningen had nog een
roodspar doÍfer en een geelspar duivín
achtergehouden, die in 1943 en '44 nog
voot 6 nakomelingen zorgden, waarcn-
der metkwaardig genoeg geel en rood.
Verder waren er nog een zestientalSlen-
ken bijzes andere Íokkers overgebleven.
Van de duiven in SDruvts sierduivencen-

trum ís echter níets overgebleven. Na
enkele weken brak al paratyphus uit en
díe deed alle Slenken sneuvelen op een
geelbleke duivín na, die na de bewijding
echter geen nakomelingen meer heeft
gegeven.
Het is natuurlíjk wel mogeliik, dat enkele
andere liefhebbers zich in het begín aan
de registratie ontttokken hebben, zodat
nog meer onbekende Slenken de oorlog
zijn dootgekomen. maar daatvan is mij
níets bekend. Wel zijn er pogingen aan-
gewend om meet onge ngde duiven de
oorlog door te krijgen, maar die hebben
gefaald, voornamelijk door een te,,ge-
horíge" behuizing. Van de míj bekende
overge bleve n e xe m pl a re n stam me n da n
ook m.i. alle nu bestaande Slenken af.
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Poedervorm ing bij duiven
Wie slechts één of twee duiven heeft,
bijv. een paar tortelduiven in de huiska-
mer, die zal van poedervorming nimmer
of nauwelijks iets bespeuren. Indien men
echter de dieren in de handen pakt, dan
ziet men dat het gehele verenkleed be-
dekt is met een dun laagje poeder. Gaat
men een groot aanlalduiven onderbren-
gen in een geheel afgesloten ruimte, dan
zal men spoedig ervaren, dat na verloop
van ti jd alles mêt een dunne laag poeder
is bedekt.
Wat êen fokker van rasduiven reeds ja-
renlang heeÍt ervaren. is voor een begin-
neling in onze sport een volkomen ver-
rassing. Over hel ontstaan van dit poe-
der en het doel ervan is in onze duiven-
boeken nauwelijks iets te lezen. Vele
duiverassen hebben van dit poeder gÍo-
te hoeveelheden op hun veren, andere
naar verhouding weinig. lvlen ziet zo op
het oog bijna niets van poedervorming
als men enkele dieren heeft. Maar geeÍ
ze eens badwater. Na het baden is het
water bedekt meteen wittewaas.
Poedervorming is een zeer natuurli jke
zaak bij duiven. De meeste duiven zijn
goede vliegers, het is dus noodzakeli jk
dat ze een goed aanliggende bevedering
bezitlen. Deze veren mogen nietdoornat
worden, anders kan de vogel niet vlie-
gen. Het poeder moet ze daarvoor be-
schermen, zodoende bezitten alle dui-
ven een poeoeflaag.
Het mênseli jk oog is niet in staat de
uiterst kleine deeltjes van het d uive npoe-
der te zien. Ze hebben namelijk een

doorsnee van 1 /10.000 mm. Alleen een
geheel poederoppervlak kan men waar-
nemen. Enkele veren produceren deze
kleine poederdeeltjes. Zij zorgen ervoor,
dat de duiÍ voldoende beschutting kri jgt
tegen koude en vochl.
lvlaar niet alleen poeder geeÍt voldoende
bescherming, bij de staart is nog een
klier die een vetl ige substantie kan af-
scheiden. Dit vet gebruikt de vogel om
zijn veren te poetsen. Na het baden zien
we dus een dunne laag poeder en vet op
het badwater. Pak eens een duif in uw
handen. U zult merken dat de bevede-
ring enigszins vet aanvoelt.
Zoals we reeds opmerkten, zal een Íok-
ker, die zijn dieren gedurende de zomer
in een volière heeft, nauwelijks iets mer-
ken van dat poeder. Bij een overwinte-
ring in een gesloten ruimte, bijv. een
trainaÍdeling, komt daarin spoedig ver-
andering. De kleine poederdeeltjes
waaien niet weg, maar bedekken alles
met een dunne waas.
Dit poeder is niet geheel onschadeli jk
voor de mens. De stofdelen kunnen in de
longen terecht komen. Vooral l ieÍheb-
bers die een grote collectie dieren bezit-
len is het aan te raden een stoÍmaskerte
dragen bij het schoonmaken van de hok-
ken. Sommige fokkers hebben zêlfs last
van het stof in de ogen, een goede stoÍ-
bri l zoals motorri jders die gebruiken kan
hier uitkomst biedenl
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