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Nederland kent van oudsher verschillende
lokale vliegduivenrassen. Bekende rassen zijn
de Hagenaar, de Nederlandse hoogvlieger, de
Haagse tilduif, de Groninger en de Gelderse
slenk. Bij de eerste twee zijn de vliegkwaliteiten
nagenoeg verloren gegaan. Met Haagse tilduiven wordt nog steeds gevlogen en ‘vreemd’
gevangen in de buurt. De Groninger slenkenfokkerij verkeerde lange tijd in een dal, maar
kreeg een opleving. Van de Gelderse slenk
werd tot voor kort gedacht, dat deze geheel was
uitgestorven tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Niets bleek minder waar. Vrij recent werden
nog enkele fokkers van dit oude Gelderse
vliegras ontdekt.
De lokduif van de klepkooiker
De Gelderse slenk werd vroeger gebruikt voor het
lokken van andermans duiven. Was een vreemde
duif eenmaal ‘geklept’, dan werd deze geconsumeerd of (terug)verkocht. In de Gelderlander van
3 juni 1922 wordt deze gewoonte gememoreerd
in een artikel met als titel ‘Schetsen uit de rechtszaal’. Hierin wordt verhaald over een duivendief
die een fraai koppel duiven ving van een andere
duivenliefhebber. De dief ontkende. De zaak kwam
uiteindelijk terecht bij de rechter.

Een mooie holle staartdracht bij het vliegen. (Foto: Dick Hamer)

Zo lezen we als inleiding op het vonnis o.a.: “Da’s
de kooiker… de duivendief… de ‘klepkooiker’, die
vreemde duiven klept, wanneer argelooze, onschuldige
diertjes meevleugelen met de oude bewoners van den
duivenzolder. Wierp hij soms geen slinken (red. lees
slenken) vlieger uit om vreemde wijfjes te verlokken naar
het zolderhok?” Tijdens de rechtszitting in Arnhem
merkte het Openbaar Ministerie op, dat duivenhouders de lelijke gewoonte hebben elkanders
duiven te kleppen waaruit dan allerlei onaangename
verwikkelingen ontstaan.
In Den Haag en omstreken bestaat nog steeds een
oud gebruik onder duivenmelkers om andermans
duiven te vangen. Vandaag de dag worden deze
inspanningen vooral als sport beleefd. In Nijmegen
en omstreken is deze traditie onder duivenmelkers
geheel verloren gegaan. De trotse en stoere Gelderse slenk is zijn oude lokkunstje echter nog niet
verleerd. De eigenaren van het ras krijgen regelmatig vreemde duiven over de vloer.
Geschiedenis
Ooit was de Gelderse slenk een trots bezit van de
Gelderse duivenmelker. Vooral in de volkswijk

Oud-West te Nijmegen was deze duif aan het eind
van de 19e en in de eerste helft van de 20e eeuw
zeer populair. In oude krantenadvertenties van de
Gelderlander uit die tijd, worden zeer regelmatig
slenken te koop aangeboden of vermiste slenkduiven opgegeven met het verzoek deze tegen
vergoedingen van soms wel ƒ 5,- terug te bezorgen.
Ook in de oude volkswijk Klarendal te Arnhem
schijnt de Gelderse slenk een zeer geliefde duif
geweest te zijn.
Hoe lang het ras al heeft bestaan, is niet bekend. Zoals bij vele sierduivenrassen, is het ras waarschijnlijk
geleidelijk aan geüniformeerd. De volksbeschaving
hield zich niet bezig met een fokkerijstandaard.
Toen de pluimveetentoonstellingen eind 19e
eeuw in opkomst kwamen, werd vermoedelijk tot
een rasbeschrijving of richtlijn overgegaan. Een
vergelijkbare evolutie vond plaats bij vele andere
sierduivenrassen in binnen- en buitenland.
In de Gelderlander van 4 maart 1899 lezen we, dat
een zekere heer Swijtink op de pluimveetentoonstelling van 1899 in ‘De Vereeniging’ te Nijmegen
als jurylid optrad voor de Gelderse slenken. Wanneer er sprake is van jureren, ligt het immers voor
de hand dat er minimaal een richtlijn was. Dat
verklaart ook waarom de Gelderse slenk pas aan
het eind van de 19e eeuw meer bekendheid kreeg
en populair werd als echt sierduivenras, evenals
vele andere rassen.
De populariteit van het ras leidde in 1926 tot de
oprichting van de Nijmeegse Slenkenclub. In de
Gelderlander van 20 november 1926 wordt gesproken van een energieke club die een woord van lof
toekomt voor haar onafgebroken bemoeiingen. Het
Diverse Gelderse slenken van Stichting
Geldersch Landschap bij het kasteel te
Doorwerth (Foto: Wim Halsema)

148

BW-nr-03-2009-CS2.indd 148

20-2-2009 9:59:44

Ideaalbeeld Gelderse Slenk.

volgende jaar kwam deze club met niet minder dan
174 inzendingen van slenken voor de 6e Nijmeegse
(nationale) Pluimveetentoonstelling van 21, 22 en
23 januari 1927.
De raskenmerken
Iets wat direct in het oog springt, is de vliegwijze.
Het lichaam ploegt horizontaal door de lucht met
gespreide holle staart en de kop omhoog. De krachtige vleugelactie waarbij de buitenste staartpennen
van beide vleugels elkaar raken, veroorzaakt een
luid klepperend geluid. De vlucht wordt onderbroken door plotseling met een ruk de vleugels diep
naar onderen te slaan (het zogenaamde springen of
trekken) om vervolgens in een lange zweefduik af te
glijden (het zogenaamde zeilen of drijven). Bij het
springen gaat het lichaam met een schok van soms
wel 1 m omhoog. Bij het zeilen staan de vleugels
enkele seconden stil in een V-vorm. Deze bijzondere ‘spring- en zeilvlucht’ vormt het belangrijkste
criterium voor de fokkerij.
Van de Nijmeegse Pluimveetentoonstelling van
1927 weten we dat de Gelderse slenken niet in de
normale kleine expositiekooitjes werden tentoongesteld, maar in een grote demonstratie- of vliegkooi
van 4 bij 4 m werden geplaatst om de vliegkunsten
te kunnen beoordelen. Toch zal dit niet veel hebben uitgehaald. Alleen in de vrije vlucht zijn de
krachtige en sierlijke vliegeigenschappen van het
ras zichtbaar en pas goed te beoordelen.
De Gelderse slenk heeft een vrij lange, soepele en
licht achterovergebogen hals die frequent een licht
sidderende beweging toont. De hals is bol met enige
krop in actie. Het ras is verder iets ‘gerekt’ (van kop
tot staart), slank en lenig met een afhellende ruglijn
(opgerichte houding) en heeft een mooi geronde
hooggedragen borst. De staart loopt in een rechte
lijn met de rug naar beneden. De kale onbevederde
poten en de snavel zijn van gemiddelde lengte. De
kop is iets afgeplat. Het oog heeft een kleine pupil
met een lichte rand die uitloopt in donkergeel tot
oranje.
Het ras heeft een trots karakter. Vooral de doffers

hebben de gewoonte om bij het hof maken al koerend in opgerichte stand en
met gespreide staart, al trippelend met
sprongetjes naar de duivin toe te lopen.
Hierbij loopt de doffer op zijn tenen,
zozeer dat de voetzolen ruim van de
grond komen. Deze gewoonte werd
ook wel ‘uplopen’ genoemd.
Deze term is afgeleid van
een oud-Hollands kropperras, door Engelse
schrijvers in de 17e
en 18e eeuw uplooper genaamd.
Onduidelijk is of
deze naam verwijst naar het Engelse
‘to leap up’ (opspringen) of een verbasterde vorm is van het Nederlandse
‘oploopen’ (in de hoogte lopen, opwaarts benaderen
of opzwellen). Volgens Spruijt (1929) hebben Hollandse liefhebbers hem indertijd de naam ‘oplooper’
gegeven.
Ten slotte beschikt het ras over een goed oriëntatievermogen. In goede conditie vliegen ze in grote
cirkels om het hok tot buiten het gezichtsveld.
Eenmaal aangeschaft, willen ze nog wel eens naar
de oude eigenaar terugkeren als deze niet op al te
grote afstand woont.
De Gelderse slenk wordt veelal ingedeeld bij de
tuimelaars en hoogvliegers, hoewel het ras meer
eigenschappen deelt met vliegkroppers en speelduiven. Of er ooit een rasbeschrijving of standaard
van de Gelderse slenk heeft bestaan, staat niet vast.
In de Gelderlander van 20 januari 1927, wordt gesproken van snelle ranke vliegers en van een lenige
slanke duif. In Groninger Slenk Clubnieuws (1964)
schrijft M.F. van der Vaart (keurmeester): “Wel waren
er twee soorten in ons land, namelijk Groninger en
Gelderse slenken. De eerste waren breder in de borst met
een betere nekslag en vooral korter in bouw. Ze staken
beduidend af bij haar Gelderse zusters, die vooral veel
langer in rug en staart waren en met een veel smallere
borst. Deze eigenschap bezorgden ze bij de Groninger
fokkers de naam van ‘Gelderse gepen’ naar de lange
dunne vissoort van die naam. Toch waren ook die ‘gepen’
goede vliegers, vooral in de langere vluchten”. Spruijt
(1935) vermeldt dat de Gelderse slenk veel grover
en forser was dan de Groninger. Baldamus (1896)
geeft aan dat de Gelderse slenk niet mag sidderen
zoals de Groninger en dat de keel met een ronde
witte vlek getekend moet zijn. Van Gink (1926)
spreekt van een min of meer hartvormige vlek aan
de voorzijde van de hals.
In Groninger Slenk Clubnieuws (1990) schrijft Th.
W. Sanders (gediplomeerd keurmeester Groninger
slenken) een artikel met als titel ‘Een slenkenpraatje’. Met enkele zinsneden hieruit, ronden we
het kopje van de raskenmerken af: “Het zal zowat
een veertig jaren geleden zijn dat we kennis maakten
met de slenken! (...) en voor ons jongens waren de Gelderse slenken verreweg favoriet. Als die los waren, zag
je ze werken, ze ‘trokken’ en ‘zeilden’ dat het een lust
was (…) Voor ons waren Gelderse slenken en slenken

hetzelfde. Groningers waardeerden we niet; dat is later
gekomen toen ze in de volière kwamen. Daar maakten
de Groningers een beter figuur. Ze waren veel drukker.
Hun sprongen en buigingen, hun overdreven trotse
manieren was ons een openbaring, waardoor ze gelijk
kwamen met hun vliegende naamgenoten”.
De kleurslagen
De Gelderse komt evenals de Groninger slenk in
drie kleuren voor met in totaal zeven kleurslagen:
geheel wit, rood, geel, roodspar, geelspar, roodbleek
en geelbleek (bleek wordt ook wel zilver of vaal
genoemd). Bij alle kleurslagen zijn de staart- en
buitenste slagpennen en het onderlijf wit.
Bij de spartekening kennen we twee varianten:
bandspar en spikkelspar. Bandspar is wit met gele
of rode veertjes in de hals en licht gekleurde banden
op de vleugels. Spikkelspar is overwegend wit met
enkele gele of rode veertjes in de hals en op de
vleugels. Bij meerdere gekleurde veertjes, wordt
ook wel gesproken van gestippeld (mottled). De
bleke varianten zijn gekleurd, maar hebben een vaal
vleugelschild met duidelijke vleugelbanden.
Het rood is bordeauxrood en het geel is oranjegeel.
De rode en gele variëteiten dragen (nog) regelmatig
een witte slab, bef of plaat. De kleuren zwart en
blauw die bijna in elk sierduivenras voorkomen,
zijn geheel onbekend bij de slenken. Dat wijst op
een strenge kleurselectie. In Chasse et Pêche van
14 januari 1900 wordt nog melding gemaakt van
zwarte en blauwe slenkduiven.
De naam
‘Gelderse’ verwijst uiteraard naar de provincie waar
het ras is gefokt. Waar de naam ‘slenk’ of ‘slenker’
(zoals de slenk vroeger ook wel werd genoemd)
vandaan komt, is niet zeker. Er zijn twee mogelijkheden: ‘slenken’ of ‘schlenckeren’. Beide woorden
zijn reeds lang verouderd. Slenken (een bijvorm
van ‘slinken’ of een afleiding van ‘slank’) had vroeger de betekenis van afnemen, minder, dunner of
magerder worden. Hierbij moeten we dan denken
aan een aanvankelijk kropperras, dat (in krop) is
afgenomen of magerder (dunner) is geworden: de
slenk, een slanke kropperachtige.

Een fraai koppel Gelderse slenken.
(Foto: Gert van Heck)
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De vliegende Gelderlander
Het woord schlenckeren betekent zwaaien, zwenken of slingeren. Kramer (1719) spreekt van ‘hin
und wieder schlenckeren’ (heen en weer slingeren).
Schlenckeren komt van de stam ‘schwengen, schwingen’ (later: zwengen, zwingen). Zo had zwingen al
in een ver verleden de betekenis van ritmisch om
een zeker punt heen en weer (van links naar rechts,
van boven naar beneden) bewegen of zwaaien (Ki-

lianus, 1574). Denk hierbij aan de til, het plat of de
duivenzolder; het punt van waaruit ‘ritmisch’ de zo
herkenbare ‘spring- en zeilvlucht’ plaatsvindt.
Het ontstaan van het ras
Over het ontstaan van de Gelderse slenk tasten
we in het duister. Hierover valt met de tot nu toe
bekende bronnen dan ook niets met zekerheid te

zeggen. Wanneer we de raskenmerken bestuderen
en vergelijken met andere sierduivenrassen, kunnen
we wel veel overeenkomsten noemen. Hierbij wordt
dan vooral gelet op de unieke vliegeigenschappen,
de opgerichte stand en het typische gedrag van de
doffer tijdens het hof maken (het uplopen), de lichte
siddering in de soepele licht achterovergebogen
hals en de unieke kleurslagen.

Fraaie geelbleke duivin. (Foto: Dick Hamer)

Drie duivinnen in beweging. (Foto: Pieter Jansma)

Amsterdamse
ballonkropper. In oude
afbeeldingen van dit
ras herkennen we direct
zowel het Groninger als
het Gelderse slenkentype
(Lesch, 1925)
Diverse Gelderse slenken. (Foto: Pieter Jansma)

Duivin (mottled) met fraaie opgerichte houding
en een mooi geronde borst. (Foto: Pieter Jansma)
Fraaie jonge slanke duif met een mooie stand.
(Foto: Pieter Jansma)
Witte en rode doffer. De rode heeft wat veel
krop. (Foto: Pieter Jansma)
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Tot de belangrijkste verwanten behoort ongetwijfeld de Hollandse uploper die in zijn oorspronkelijke vorm niet meer bestaat. De uploper werd later
ook wel aangeduid met de naam ‘Amsterdamse (of
Hollandse) ballonkropper’ of ‘holle kropper’. Kenmerkend was de sidderende halsbeweging en het
typische uplopen. Uit deze vliegkropper is onder
andere de Norwich kropper ontstaan. De uploper

had een hooggedragen krop (ballon) met witte slab,
vleugelroos en dikwijls wat veertjes op de poten en
de middelteen. Hoewel niet gewenst, komen we bij
sommige Gelderse slenken nog steeds restanten
tegen van de laatste twee kenmerken.
De uploper was doorgaans blauw, wit, zwart en
bont gekleurd. Andere kleuren werden overigens
Een koppel geelbleke
Gelderse slenken
met witte bef. De
duivin (voor) is
wat kort waardoor
de S-vormige hals
wat minder tot
uitdrukking komt.
(Foto: Gert van Heck)

niet uitgesloten. De rode en gele kleurvariëteiten
van de ‘uploperfamilie’ vertonen nochtans grote
overeenkomsten met of zijn zelfs identiek aan die
van de Gelderse slenk. Hetzelfde geldt voor de
rode en gele variëteiten van de Akener bandkropper, inclusief een witte slab (band). Deze kropper
kwam vooral in de grensstreken voor en is eveneens
verwant aan de uploper.
Rode doffer. De lichte
S-vorm in de hals
komt onvoldoende tot
uitdrukking. (Foto:
Dick Hamer)

Rode duif.
Duidelijk
zichtbaar zijn
restanten van
vleugelroos.
(Foto: Dick
Hamer)

Gelderse Slenken in
diverse kleurslagen.
(Foto: Gert van Heck)

Roodbleke duif. (Foto: Dick Hamer)

Jonge doffer (geelspar) met een te horizontale
stand. (Foto: Pieter Jansma)

Gele duivin met een mooie afhellende stand.
(Foto: Dick Hamer)
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De vliegende Gelderlander
heeft doorgemaakt. De Gelderse wat smaller en
langer en de Groninger wat breder en korter. Bij
de Gelderse zijn de lichte krop (in actie) en de witte
slab gebleven.
Populatie
In 2000 was het aantal Gelderse slenken volgens de
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) minder
dan 100 exemplaren, een zeer kleine populatie.
De Gelderse slenk is dan ook het meest zeldzame
Nederlandse sierduivenras. Momenteel wordt het
aantal geschat op ruim 200 koppels, verdeeld over
een twintigtal fokkers. Een groot deel hiervan is in
beheer van de Stichting Geldersch Landschap waar
een zorgvuldig fokbeleid wordt uitgestippeld.
Recent DNA-onderzoek van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) heeft aangetoond, dat er nog voldoende genetische diversiteit
binnen de populatie bestaat. Omdat er buiten de

Jonge roodbleke Gelderse slenk
(Foto: Pieter Jansma)

Kijkend naar de vliegeigenschappen, vinden we
gelijkenissen met Spaanse kropperrassen; in het bijzonder de opgeheven hals, de krachtige vleugelactie
en de gespreide holle staart. Bovendien staan vele
van deze rassen bekend als echte lok- en vliegduiven. Sommigen hebben ook een witte slab, vergelijkbare kleurvariëteiten, een lichte S-vormige hals
en een bescheiden krop. Ook het typische uplopen
komt regelmatig voor bij deze ‘familie’. Vooral de
overeenkomsten met de morrillero kropper vallen
zeer op. Verschillende kroppers uit Spanje zouden
tijdens de Tachtigjarige Oorlog hun weg naar de
Nederlanden hebben gevonden.
De Groninger slenk is ongetwijfeld een nauwe
bloedverwant. Spruijt (1935) vermeldt, dat van de
Gelderse werd beweerd, dat deze een beter en meer
geoefend vlieger zou zijn met meer uithoudings- en
een groter weerstandsvermogen. De vliegwijze van
de Groninger is echter identiek. Hetzelfde geldt
voor het typische uplopen. De krop mag echter
geenszins worden opgeblazen. De kleurslagen komen ook overeen, uitgezonderd de witte slab. De
Groninger heeft een extreme achterovergedragen
sterk sidderende hals (S-vorm) en de zogenaamde
‘nekslag’ naar achteren. Deze intense siddering
en nekslag zien we ook nog bij de moderne holle
kropper.
Het is vrij aannemelijk dat beide slenken voortkomen uit de Hollandse uploper of Amsterdamse
ballonkropper. In oude afbeeldingen van dit ras
herkennen we direct zowel het Groninger als
het Gelderse slenkentype, zie bijvoorbeeld Lesch
(1925). Andere rassen hebben dan bijgedragen
aan de typische ‘spring- en zeilvlucht’, de rode
en gele kleurtekeningen en de afslanking van de
krop. Misschien was er ooit maar één slenk die
in Gelderland en Groningen een eigen evolutie

cultuurhistorische eigenschappen van het ras deels
of zelfs geheel verloren gaan.
De fokkerij
De Gelderse slenk is een sterk ras met een levendig
en temperamentvol karakter dat weinig eisen stelt.
Wel dient deze sierduif met regelmaat een vrije vlucht
te krijgen. Het ras is niet geschikt als volièrevogel.
De kweek verloopt normaliter zonder bijkomende
problemen. Wanneer u overweegt om ‘vliegende
Gelderlanders’ aan te schaffen, is het raadzaam om
het ras eerst bij een fokker thuis te bekijken en in de
lucht te beoordelen op vliegkwaliteiten.
Zoals de bekende stelregel luidt, dienen duiven met
dezelfde fout nooit aan elkaar te worden gekoppeld.
De meest voorkomende fouten bij de Gelderse
slenk zijn: minder goede vliegeigenschappen, te veel
krop, te grof of te klein, een te horizontale stand,
gebroken of donkere ogen, kleine veertjes op de
poten of de middelteen en vleugelroos.
Het is ook beter om met meerdere koppels te starten. Gelderse slenken vliegen bij voorkeur in een
groep. Het ras is ondergebracht bij de ‘Speciaalclub
van Zeldzame Kropperrassen’ en de ‘Vrienden van
de vliegduivensport’ (VDS). Kort geleden is door
enkele fokkers van het ras een voorlopige richtlijn
opgesteld voor de fokkerij. De Gelderse slenk
draagt een ring van 8 mm.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan Ruys van de Stichting Geldersch Landschap:
j.ruys@kpnplanet.nl, Dick Hamer van de Speciaalclub van Zeldzame Kropperrassen:
adhamer@kpnplanet.nl of Pieter Jansma:
p.jansma@gmail.com.
Mocht u op uw beurt (nieuwe) historische feiten
kunnen onthullen over het ras, dan vernemen wij
dat graag.

Jonge duif met ideale stand.
(Foto: Pieter Jansma)

Stichting Geldersch Landschap om geen duidelijk
fokbeleid bestaat, wordt deze diversiteit echter niet
of onvoldoende benut. Er moet nog veel gebeuren
om het unieke oude Gelderse sierduivenras te
behouden voor de toekomst.
Cultuurhistorische waarde
Evenals maatschappelijke verworvenheden, archeologische vondsten en historische gebouwen,
maken ook oude dierenrassen deel uit van ons
gemeenschappelijk cultuurbezit. In de vaak typische
raskenmerken zijn de opvattingen en idealen terug
te vinden van onze voorouders.
Zo ook bij de Gelderse slenk; tot voor kort verloren
gewaand, maar tegenwoordig bezig met een heuse
comeback. Hoewel een standaard voor de fokkerij
is aan te bevelen, bestaat er huivering voor tentoonstellingsfok. Selectie op uiterlijke kenmerken
of inkruisingen zijn vaak het gevolg, waardoor
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