De geschiedenis van de duif en de duivensport
door Annie en Piet Franssen
op dinsdag 18 november om 20.00 uur
in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld aan de Irmstraat 23 te Simpelveld.
Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz richt zich ditmaal op de
geschiedenis van de duif en de duivensport. De duif was duizenden jaren geleden al een
huisdier in het Midden-Oosten. In Egypte werden duiven gehouden voor de mest en het vlees.
Ook was toen al het fameuze navigatievermogen van de duiven herkend, reden om berichten
per duivenpost te versturen. Bij veel oude beschavingen was de duif een belangrijk dier, voor
sommige zelfs heilig. Vergelijk maar de verbeelding van de Heilige Geest door een duif.
Oorlogscommunicatie
Omdat de duif zich zo enorm goed kon oriënteren, was het bij uitstek een geschikte
boodschapper. Dat kwam van pas tijdens oorlogen. Belegerde steden hielden via duiven
contact met de buitenwereld, zoals Parijs in 1870. Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog
beschikten de troepen over duiven voor de communicatie. De Britse oorlogsvliegtuigen
namen bij vluchten vaak enkele duiven mee, als laatste redmiddel. Tijdens de bezetting van
Nederland moesten alle duiven bij de Duitsers ingeleverd worden.
Koempelsport
In de Mijnstreek was het duiven melken populair: er werden wedstrijdduiven gehouden en
gekweekt. Hiermee wordt aan wedvluchten deelgenomen. De aankomst van de eerste duiven
was een spannend moment. Was de duivensport zo populair omdat duiven beschikten over
datgene dat de koempels ondergronds misten: licht, lucht en ruimte. Legendarisch is ook de
duivenmelker annex pastoor Gillissen die de preek extra kort hield om zijn duiven te zien
terugkeren en snel te kunnen klokken.
Lezing
Annie en Piet Franssen zijn beiden gepassioneerde duivenliefhebbers. Hun interesse voor
alles wat met duiven te maken heeft, is door de jaren heen gegroeid. Dat gaat niet alleen over
het fascinerende duivenspel maar ook de bestuurlijke achtergronden in binnen- en buitenland
(met thema’s als diervriendelijk vervoer of de vergrijzing in de duivensport).
Voor leden is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.
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