Toch moet men ze nu en dan laten broe‐
den want anders legt het duifje elke tien da‐
gen twee eieren en verzwakt daardoor ten
laatste te veel.
Dan de eieren onder gewone duiven die
goed broeden ‐ mokken noemt men die daar ‐
laten uitbroeden, zal men denken.
Ja, zoo gebeurt het ook, maar, wie daar
ooit mee heeft te doen gehad, weet dat het,
met het overbrengen van duiveneieren van ’t
eene in ’t andere nest, al doet men’t nog zoo
behendig, heel weinig kan lijden en dat men
er zeer dikwijls slechte resultaten mee heeft.
En zoo is het dan, dat het geslacht der
slenke‐duiven zich niet sterk uitbreidt. Wat
wel jammer is, omdat het zulke kostelijk
mooie duiven zijn.
Men heeft ze in de hoofdkleuren rood, geel
en wit. Daarbij onderscheidt men dan weer:
vaalrood of bleekrood en zeer donker rood.
De gelen zijn of geheel geel of ze hebben ge‐
len hals en gele vleugelbanden op wit, in welk
geval ze vaalgelen heeten. Ook vindt men nog
gespikkeld of getijgerd roode en gele.
De houding van een slenke‐duif is gelijk
aan die van een echten pauwstaart, d. w. z. de
hals is een sierlijk gebogen zwanenhals, die,
wanneer de duif loopt, zachtkens siddert,
welk sidderen door de liefhebbers »grollen”
wordt genoemd.

GRONINGER SLENKEN.
(Een artikeltje voor duivenliefhebbers).
Een fokker, een rasfokker, iemand die de
edelste individuën laat paren, om zoo moge‐
lijk, nog edeler jongen daarvan te verkrijgen,
of om zoodoende tenminste de edele eigen‐
schappen te behouden. . . zoo iemand moet
een zeer kundig, zeer opmerkzaam, zeer ge‐
duldig en zeer doorzettend man zijn.
Een rasfokker van echte Groninger Slenken
stuit in zijn vak bovendien nog op eigenaardi‐
ge bezwaren, welke bezwaren dan ontstaan
uit den krachtigen en weelderigen aard der
door hem gefokte duiven.
Want ofschoon kracht eigenlijk deugd is
(men lette op het Latijnsche woord »virtus”
en het daarvan afgeleide Franse woord »ver‐
tu”), zoo blijkt dan toch dikwijls, dat lang niet
alle deugden stille huiselijke deugden zijn. Zoo
ook met slenke‐duiven.
Wel legt het krachtige duifje dikwijls eie‐
ren, die door den krachtigen doffer meest
altijd goed zijn bevrucht. . . maar dan dat stil‐
le, zedige broeden, negentien dagen lang om
de beurt stil zitten, zoo lang afzien van
krachts‐ en schoonheidstoeren, zoo lang ont‐
houding van de liefde. . . bij de meeste slen‐
ken gaat dat niet.

1

Dat »grollen” maakt den indruk van ze‐
nuwachtigheid tengevolge van onverbruikte
hooge kracht.
Wie slenke‐duiven gewoon behandelt en
bij alle weer elken dag laat vliegen en ze
slechts zwak voedert, krijgt natuurlijk bij die
duiven niet de hoogopgevoerde krachts‐ en
schoonheidstoeren te zien, die hij opmerkt bij
sterk gevoerde en slechts nu en dan uitvlie‐
gende.
Toch zouden, dunkt ons, gewoon gehou‐
den slenke‐duiven, maar die dan oorspronke‐
lijk van de edelste zijn, misschien de meeste
jongen groot brengen.
Men kan die jongen dan later, het echte ras
zit er immers in, door aparte goede behande‐
ling weer tot krachtkunstenaars maken.
Men beproeve dat eens, heel denkelijk ging
het beter dan nu; huiselijke deugden vindt
men, en niet alleen bij duiven, over ‘t alge‐
meen het meest bij die ’t niet zoo heel weel‐
derig hebben.
We spreken steeds van Groninger slenke‐
duiven en het lijkt dan ook telkens, als men,
elders slenke‐duiven ziende, naar de her‐
komst vraagt, dat de plaats der herkomst
Groningen en dan bij de edelste de stad Gro‐
ningen blijkt te zijn.
Slenken, aardige naam.

Onder slank verstaat men meestal: dun, of
hoogstens: dun en lenig. In de Groninger
volkstaal echter beteekent »slank” iets an‐
ders.
Het ongeletterde volk, hetwelk dan toch in
de eerste instantie »de spraakmakende ge‐
meente” is, zegt, bij het zien van krachttoe‐
ren: »wat is die man slank”. Met dat woord
dan willende aanduiden: kracht en lenigheid
beide.
Zelfs in zeer uitgebreide Duitsche vogel‐
boeken worden de slenke‐duiven slechts even
vermeld; ze heeten dan Oost‐Friesche slen‐
kers, en er wordt van verteld, dat ze, bij het
vliegen, slangenliniën beschrijven.
Praatjes! Men kent ze daar niet. Ze be‐
schrijven geen slangenliniën; ze springen,
zwemmen, en zeilen op de manier waarvan
verteld is.
In den laatsten tijd begint men in Engeland
slenken te trekken. De prijzen dezer pracht‐
en krachtvogels zijn betrekkelijk zeer hoog.
In de provincie Gelderland houdt men ook
slenken. Welk Geldersch duivenliefhebber
beschrijft eens die Geldersche slenken?
We houden ons daarvoor zeer aanbevolen.
Ten slotte de mededeeling dat men voor‐
nemens is in Groningen een slenke‐
duivenclub te stichten, waartoe zich een 30‐
tal liefhebbers bereid verklaard hebben.
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