
Avicultural 886-1 986
Een verhaal vanaf haar oprichting tot heden (l)

met de gezonde verenig ing van thans)  in
moeil i jkheden was geraakt. Het was de
heer H. Coert uit Molenaarsgraaf, die het
in i t ia t ie f  nam en geen geheim maakte
van z i jn  gr ieven t .o .v .  , ,Ornis" .  Hi j  vond
het meer dan noodzakeli jk, dat een nieu-
we landeli jke vereniging zou worden op-
gericht en ons eerste twaalÍtal was zo
enthousiast ,  dat  onmiddel l i jk  begonnen
werd met het ontwerpen van een regle-
menI .
Maar eerst de naam, ook die werd de
eerste vergadering reeds gevonden;
,,Avicultura" zou de baby heten en haar
eerste bestuur werd gekozen. Voorzitter
werd H. Coert, secretaris-penningmees-
ter werd F. J. van Outeren en leden van
het  bestuur  werden de heren,  J .  F.  M.  de
Bas,  J .  Ephraim, H.  C.  A.  de Braconier
van Nes,  J .  J .  Duyvene de Wit  en J.  A.
Onderwater.
Het bleek een zeer vooruitstrevend be-
stuur  te z i jn ,  want  er  werd maar onmid-
dell i jk besloten nog datzelfde jaar zelÍs
een internationale tentoonstell ing te
houden. De heer Duyvene de Wit, be-

stuurs l id  van de Planten-  en Vogel tu in te
Arnhem, bood de grote zaal kosteloos
ten gebruike aan, terwij l de jachtvereni-
g ing , ,Nimrod" grat is  haar  hokken ter
beschikk ing ste lde.
Men begon natuurli jk met een lege kas,
iets wat ,,Avicultura" dus van jongsaÍ
meekreeg, en besloot dat de prijzen
voor lopig u i t  d ip loma's zouden bestaan.
Vol moed keerde men huiswaarts om oo
2 maart daaropvolgend de 2e be-
stuursvergadering te houden al waar
werd besloten tot het organiseren van
een internat ionale tentoonste l l ing op 16,
17 en 18 apr i lvan dat  jaar .
Het eerste vraagprogramma werd ont-
worpen met een inschrijf pri js van 75 cent
per toom hoenders en 60 cent per paar
duiven! Wat een moed hebben onze
oprichters gehad. Het eerste vraagpro-
gramma wijkt enorm aÍ van het tegen-
woordige. Fazanten werden in niet min-
der dan '1 7 klassen gevraagd, voor kal-
koenen en parelhoenders 6, voor patri j-
zen en korhoenders weer 1 6, voor hoen-
ders 119,  voor  zwanen en ganzen 19,

Toen het bestuur van de Koninklijke Ver-
eniging ,,Avicultura" mijenige tijd gele-
den verzocht ter gelegenheid van haar
100-jarig bestaan een artikel te schrijven
over al hetgeen er in die honderd jaar
gebeurd was, accepteerde ik dit verzoek
metgraagte.
Men meende namelijk dat ik als oudste
bestuurslid (sinds 1932) het beste hier-
van op de hoogte zou zijn. Maar nu ik
ervoor ga zitten, besef ik eerst goed wat
ik mij op de hals gehaald heb. Zeker, ik
kan schrijven over het wel en wee van de
laatste halve eeuw, maar ik meen dat het
noodzakelijk is bij het prille begin aan te
vangen; datwas in hetjaar 1 886. Daarom
ben ik eerst in de oudste stukken, welke
wij nog ter beschikking hebben, gedo-
ken.

Welnu dan,  op maandag 1 februar i  1886
kwam een twaalÍtal pluimveelieÍhebbers
bijeen omdat de toen reeds bestaande
verenig ing , ,Ornis"  (n iet  te  verwarren

HistorischeoPnamevan het bestuurvan,,AvicultuÍa", zoals datin í  9í7 was samengesteld. We zien:1. T. v. Hattum;2. F. Tui j t ,  secÍ.-penningmeester;3. W.
M. J. de Bas, eÍê-voorzitter;4. A. Hoogendiik, voorzitteÍ; 5. George Wilson, commissaris van het materiaal;6. S. Spanjaard Lzn,2evoorzittêÍ;2. Mr. M. D.
Molhui jsen, alg. tentoonstel l ingscommissaris;8. B. Wilton;9. C. J. van Nievelt;10. J. A. Bach Jr;11. W.van Gorcum, erel id;12. J. Zaalberg, erel id;13. H. L. A.
v.d. Horst, gast. De heer v.d. Horst was in die tijd secretaris van de pluimveevoedercommissie, een zeeÍ verantwoordeliike en omvangrijke taak, gezien de
voedselsituatie voor mens en dier in die dagen
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voor eenden 26 en let wel voor duiven
slechts 10. Het beeld van zo'n tentoon-
stell ing moetdus heel anderzijn geweest
en ik veronderstel, dat de inzenders
voornamelijk te vinden waren onder de
grootgrondbezitters. Kooien werden
niet opgesteld; de dieren werden geëx-
poseerd in de hokken oÍ kisten, waarin zij
werden ingezonden.
Van concurrentie in een bepaald raswas
bijna geen sprake. Er waren reeds ver-
scheidene bui tenlandse inschr i jv ingen.
Deze eerste tentoonstell ing telde 571
exemplaren. Men vond de vreemdste
prijzen uitgelooÍt. Wat denkt u van een
prijs voor de nieuwste soort kalkoen,
voor de vreemdste pauw of Íazanl? Er
was een beleerde ekster, twee kanaries.
naar het orgel beleerd, een collectie
goudvinken,  twee of  dr ie  verschi l lende
l iederen z ingend.  Men was in de gele-
genheid tegen beta l ing van f  2 ,50 de
keur ing b i j  te  wonen,  doch h iervan kwam
men spoedig terug, daar velen de keur-
meester trachtten te beïnvloeden.
Het is onbegrijpeli jk, dat met een zo korte
voorbereiding op de eerste tentoonstel-
l ing reeds inzenders waren u i t  Londen,
Dresden, Antwerpen, Keulen, Brussel en
Drisseldorf .
Het internationale streven zat ons dus
zeer jong in het  b loed.  Niet  a l leen de
dieren, doch ook vele keurmeesters
kwamen uit het buitenland. Reeds in
1896 waren er twee Belgen en vier En-

gelsen onder de jury leden.  Voor thans
zeer oude l ie Íhebbers zul len de namen
van C.  A.  House en Clam Watson,  Pul l i -
neken John L i jsen n ietvreemd k l inken.
Doch we gaan weer terug naar 1886,
onze juist opgerichte vereniging kreeg
toen reeds moei l i jkheden.  Niemand zou
hebben gedacht, dat de aard van de
diploma's aanleiding geweest is tot grote
meningsverschi l len onder de be-
stuursleden. De vergadering op 30
maart, die bestemd was tot regeling van
de zo kortbij zi jnde tentoonstell ing werd
slechts met veel moeite tot een goed
einde gebracht .  Dat  verh inderde n iet ,
dat onmiddell i jk besloten werd een vier-
tal ereleden te benoemen (tegenwoordig
doet men daar gelukkig een beetje lan-
ger over!), en werd het erelidmaatschap
aangeboden aan de heren J.  C.  J .  Smits ,
J. A. KolfÍ, C. W. Graaf van Limburg
Stirum en C. Nortier. Over een begroting
van kosten voor de tentoonstell ing is
niets bekend. Wel werd de opmerking
gemaakt, dat een tentoonstell ing een
loteri j is en een gunstig resultaat alleen
kan worden bereikt door een groot aan-
ta l  inzendingen en bezoekers ( toen a l ! ) .
En zo g ing men volgoede moed in zee!
Men leeÍde als het ware in een roes door
de talri jke gelukwensen en toespraken,

maar overde financiële resultaten was
toen nog niets bekend. Op de volgende
vergadering van '1 9 augustus 1886 werd
besloten nog een najaarstentoonstell ing
te houden en daaraan een publ ieke
verkoping van p lu imgedier te te verb in-
den ten einde de betreffende rassen
meer in  de a lgemene belangste l l ing te
brengen. Utrecht werd als stad en ,,Bui-
tenlust" als tentoonstell ingszaal uitver-
koren. Alles moest zo goedkoop moge-
l i jk  geschieden;  de inzendingen moes-
ten in eigen manden of hokken, daarvoor
doelmat ig inger icht ,  worden gezonden.
ledereen zou slechts een diploma als
prijs kri jgen. Het resultaat was niet naar
ieders z in;  het  werd te veel  een vei l ing,
goed voor de kas door de opcenten op
de koopsommen, waardoor deze actie
een batig saldo opleverde van Í 100,-.
Heel water beter dan de eerste tentoon-
stell ing, waar men f 40,- te kort kwam!
Niet  te  geloven dus,  wanneer men nu,
100 jaar  la ter ,  van de r is ico 's  r i l t !  Denk nu
niet  dat  a l les voor  de wind g ing,  want  a l
dachten onze bestuursleden van toen
alles te hebben ondernomen ten bate
van het algemeen nut, een lid der Vereni-
g ing tot  Bescherming der  Dieren dacht
er anders over. Hij valt het hoofdbestuur
aan in het  maandblad , ,Amdrodus" op
grond van d ierenkwel l ing,  daar  de ten-
toongestelde dieren geen zitstokken in
de kooien hadden gehad.  Het  bestuur
bleeÍ kalm en verstandig en besloten
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werd met algemene stemmen deze vre:
seli jke aantijging dood te zwijgen.
Kort na deze tentoonstell ing werden de
leden met spoed tot een vergadering
opgeroepen. Men had van terzijde ge-
hoord,  dat  Z.M. Koning Wi l lem l l l  a ls
beschermheer van de verenig ing zou
wi l len optreden indien d i t  Z.M. eventueel
zou worden aangeboden.  In d i t  geval
was rechtspersoonli jkheid vereist. Het
reglement moest worden herzien, daar
de ti jd waarvoor de vereniging was aan-
gegaan niet in de statuten werd vermeld.
Ook het stemrecht was onvoldoende ge-
regeld.
Het hooÍdbestuur werd in verband met
het spoedeisende van het geval ge-
macht igd de Konink l i jke goedkeur ing
aan te vragen, welke dan ook op 22
januar i  1887 werd ver leend.  Een n ieuw
t i jdperk is  h iermee aangevangen en op
20 maart '1 887 vinden wij de leden ter
algemene vergadering bijeen, ter gele-
genheid van de tweede tentoonste l l ing.
Waarschijnli jk zijn er nieuwe verwikke-
lingen in het bestuur ontstaan, want met
voldoening werd vermeld, dat de secre-
tar is-penningmeester  op z i jn  aanvraag
tot ontslag was teruggekomen. Het be-
stuur deelde mede. dat. omdat verschei-
dene leden van het  bestuurvan het  begin
aÍ hadden aangedrongen op het uitge-
ven van een eigen orgaan, zij zich in
verb inding had geste ld met  de Í i rma Van
Gorcum te Assen, die aanbood een bij la-
ge b i j  het  weekblad , ,F lora l ia"  u i t  te  ge-
ven ten d ienste van onze verenig ing.
Men besloot voor een jaar een proef te
nemen en aldus verscheen het weekblad
,,Avicultura" ten tonele. Na aÍloop van
dat proefjaar werden opnieuw voor-
stellen gedaan een eigen blad uit te ge-
ven, doch door de grote, hieraan verbon-
den kosten stelde het bestuur voor hier-
van af te zien en het door Van Gorcum
uitgegeven blad ,,Avicultura" tot offi-
cieel blad te verheffen. Aldus werd met
algemene stemmen besloten.
Een tweede algemene vergadering werd
op 28 juni  1887 gehouden,  waar in de
secretaris-penningmeester tot zijn leed-
wezen moest verklaren. dat de kas een
tekort aanwees van plm. f 600,-, terwij l
bovendien nog verschil lende rekenin-
gen n iet  ingekomen waren.  Deze mede-
del ingen werd gevolgd door zeer  onaan-
gename verwikkelingen tussen een paar
leden van het bestuur. Omdat enige be-
stuursleden niet aanwezig waren kon-
den deze onaangenaamheden toen niet
worden opgelost.
Een voorstel, staande de vergadering
gedaan,  tot  hetopnieuw houden van een
najaarstentoonstell ing werd met alge-
mene stemmen aangenomen en Rotter-
dam werd als plaats aangewezen. Deze
tentoonstell ing vond plaats op 1 en 2
oktober 1887.  In de vergader ing t i jdens
deze tentoonste l l ing gehouden,  werd
een e igen d ip loma voor de verenig ing
aangenomen en besloten werd het l id-
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maatschap van verdienste aan te bieden
aan dr. G. F. Westerman te Amsterdam.
De maand h ierna,  op 8 november 1887,
had een nieuwe vergadering van het
bestuur  p laats;  de onaangenaamheden
ontstonden opnieuw en namen zulk een
omvang aan dat de voorzitter zijn aanbli j-
ven afhankeli jk stelde van de houding
van de overige bestuursleden. Door we-
derzijdse ophelderingen gelukte het
nogmaals de parti jen ogenschijnli jk te
verzoenen, doch in de algemene verga-
der ing van de 30e van d ie maand deelde
de voorzitter mede, dat de secretaris-
penningmeester en drie bestuursleden
hun onts lag hadden ingediend.  Deze
vergadering kenmerkte zich door onstui-
migheid;  b i j  de verschi l lende stemmin-
gen kon men niet tot een eensluidende
conclus ie komen en de vergader ing
werd gesloten zonder dat in de onvoltal-
l igheid van het  bestuur  werd voorz ien.
Een nieuwe algemene vergadering was
alzo noodzakeli jk en deze vond plaats op
14 december daarop volgend.  Deze
bijeenkomst was zo mogeli jk nog onver-
kwikkeli jker dan de voorgaande en om
niet verder daarover in bijzonderheden
te treden zij vermeld, dat deze eindigde
met het ontslag van de voorzitter en de
benoeming van de heer De Bas (notaris
te 's Gravenhage) tot zijn opvolger.
Het bestuur, tengevolge van de nieuwe
verkiezingen homogeen geworden, kon
alzo de arbeid tot het welzijn van de
verenig ing vervolgen,  maar de belangen
hadden door de herhaalde verwikkelin-
gen welgeleden.
De toestand der kas was intussen zorg-
wekkend. Verschil lende leden van het
bestuur  deden belangr i jke schenkingen
en daardoor was het mogeli jk een batig
saldo van f 4,03 en een halve cent te-
voorschijn te brengen. Het was inmid-
dels 1888 geworden en de ti jd leek aan te
breken voor het organiseren van een
tentoonstell ing. Dit te doen met een kas

vanvier  gulden g ing n iet .  Erwerd beslo-
ten een waarborgÍonds te creëren van
Í  1.000,- .  Er  werden onderaÍdel ingen
Noord-  en Zuid-Hol land opger icht ,  doch
de verwachtingen dienaangaande Íaal-
oen.
Op 22,  23 en 24 januar i  1888 werd te
's  Gravenhage de derde internat ionale
tentoonstell ing gehouden, waaraan ver-
bonden was een wedvlucht van postdur-
ven door de verenig ing , ,de Ooievaar"
(een Haagse vereniging). Het program-
ma voor de tentoonstell ing was op ver-
schi l lende punten wat  ingekrompen,
maar ten opzichte van de duiven belang-
ri jk uitgebreid... Het tekort op de exploi-
tatie was f 460,-.
Op voorstel van een der leden uit het
Noorden van het land besloot men de
tentoonste l l ing in  1889 in het  Noorden
van ons land en met name Leeuwarden
te houden op 29-31 van dat jaar. Het
aantal bezoekers bedroeg het nog nooit
bereikte aantalvan 3.000 en deze betaal-
den f  1 .075,-  entree,  terwi j l  er  1.010 lo-
ten werden verkocht. De leden van het
bestuur verstonden elkaar goed en in de
komende jaren werden de tentoonstel-
l ingen beurte l ings in  verschi l lende p laat-
sen gehouden en met wisselende resul-
taten van winst en verlies.
In '1 890 vertrokken de bestuursleden
Van Outeren en De Braconier van Nes
naar het  bui tenland en legden z i j  hun
Íuncties neer. Als secretaris-penning-
meester werd gekozen de heer J. A.
HeuÍÍ.
Op één der vergaderingen werd een
voorstel besoroken een standaard voor
de hoenders te doen samenstellen. Het
voorstel werd aangenomen, maar er
werd geen gevolg aan gegeven.
In 1892 was er  wederom een nadel ig
saldo van omstreeks Í 300,-. Het jaar
1893 was gunstig; er bleef een batig
saldo van f 1.250,- en voor een deel
hiervan werden eÍÍecten gekocht, ,,Avi-
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De vroegere tentoonstellingen van ,,Avicultura" maaktên niet die verzórgde indruk als die vandaag.
Maar de organisatoren deden hun best en de íokkers/inzenders waren er meer dan tevreden mee
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cultura" werd kapitaliste. Drukke werk-
zaamheden noopten secretaris-pen-
ningmeester HeuÍÍ zijn functie neer te
leggen. Als secretaris-penningmeester
trad daarna enige jaren op de heer Bic-
ker Caarten uit Baarn, die tot in de jaren
'20 bleeÍ behoren tot de trouwe leden-
inzenders op onze tentoonstell ingen.
ln 1893 telde,,Avicullura" 2TO leden en
in '1896 besloot men het hout, benodigd
voor het opstellen der kooien - dat
steeds gehuurd werd - voor de vereni-
ging aan te kopen.
Tijdens de tentoonstell ing van februari
1896 genoot  de verenig ing de eer  van
het  bezoek der  beide Koninginnen;  de
Koningin weduwe Emma en Koningin
Wi lhelmina.  In  d i t  jaar  legde Bicker  Caar-
ten zijn functie als secretaris-penning-
meester neer. Hij werd opgevolgd door
de heer P.  Polv l ie t .  In  1899 werd een
tentoonstell ing gehouden in het Paleis
voor Volksvli j t te Amsterdam, welke wei-
nig succes had en veel geld verslond, dat
in vorige jaren was bespaard.
Toen de tentoonstell ing, in 1899 gehou-
den, ook een nadelig saldo opleverde,
wilden voorzitter en secretaris beiden
aÍtreden. Men wist voorzitter De Bas te
behouden, maar Polvliet weigerde lan-
ger de kas te beheren. In zijn plaats koos
men de heer J .  Kooiman,  een Í iguur ,  d ie
z ich in  la tere jaren , ,bekeerde" totdez.g.
,,nutfokkerij" en een rol heeÍt gespeeld
in de VPN (Vereniging tot bevordering
van de Pluimveeteelt en tamme konij-
nenteelt in Nederland).
De toestand van de kas en de moeil i jkhe-
den bij het vinden van goede localiteiten
voor het organiseren van tentoonstell in-
gen waren oorzaak, dat in 1901 geen
tentoonstell ing werd georganiseerd. Dat
Den Haag meermalen de voorkeur ge-
noot en vanaf 1 903 de vaste tentoonstel-
l ingsplaats bleef, was in het begin der
eeuw de omstandigheid, dat de voorzi-
ter, notaris J. W. de Bas, de ziel der

vereniging, daar woonde. Ook het feit,
dat Avicultura's tentoonstell ingen overal
in  den lande belangste l l ing hadden ge-
wekt voor de teelt van rasdieren. waa!-
door in verscheidene steden verenigin-
gen waren opgericht, die plaatseli jk ten-
toonstell ingen organiseerden, bevor-
derde ons permanent verbli j f in Den
Haag. Bovendien was de zaal van het
Kon. Zoólogisch Botanisch Genoot-
schap (dierentuin) voor die jaren voor
een dergeli jke tentoonstell ing de meest
geschikte in het land, al waren de com-
missarissen aan wanhoop ten prooi
waardoor de kisten naar de balcons ge-
hesen moesten worden. Ouderen onàer
ons zul len z ich nog goed her inneren de
lange queue, die zich opstelde, vooral op
zondag,  om dan b innengele id teworden.
Wat de dierentuin bovenal had was de
gezell ige sfeer; tal van prominente
pluimveefiguren ontmoetten daar el-
kaar. Het is van belang enkele personen
in het bijzonder te vermelden, die door
hun bui tengewone belangste l l ingen hun
stempel op onze vereniging drukten. In
de eerste plaats is dat de heer De Bas,
die van 1887 tot 191 1 , dus bijna 25 jaar
lang, de functie van voorzitter bekleedde
en bij zi jn aÍtreden tot erevoorzitter werd
benoemd. Hij was niet aleen een prima
organisator, maar kon door zijn uitge-
breide Íokkerij veel kooien vullen. De
penningmeester wist bij een kastekort
waar hij moest aankloppen! Een zeer
charmante voorzitter is Arie Hoogendijk
geweest (1919-1924). Hij woonde in
Vlaardingen en was een bekende reder
en tevens oprichter van een der eerste
goed ingerichte hoenderparken in Ne-
derland. In een ti jd, toen het woord ,,be-
drijfspluimveeteelt" nog niet was uitge-
zonden, Íokte hij zeer traaie Leghorns.
Met zijn raspluimvee, de Hollandse Wit-
kuiven, excelleerde hij, waarvan hij ook
witte Zwartkuiven wist te fokken.
Op z i jn  hoenderpark , ,De Ni jverheid"

kon hij met trots aantonen, dat met zijn
goede stam zelÍs winst kon worden be-
haald. Met een dergeli jke man als voor-
zitter kon het niet anders dat op onze
tentoonstell ingen bedrijÍsklassen wer-
den ingevoerd en dat deze Íokrichting
naast die van de zuivere rassenteelt de
volle aandacht van het bestuur vond.
Aan zijn onvermoeid volhouden is het te
danken, dat sinds 1924 door de poste-
ri jen werd toegestaan eendagskuikens
als postpakket te verzenden. Gezond-
heidsredenen waren de oorzaak van zijn
aftreden, bij welke gelegenheid hij tot
erevoorzitter der vereniging werd be-
noemd. Hi j  werd opgevolgd door G.  J .  J .
A.  Baron van Heemstra (1924-1938),  d ie
als fokker van o.a. Jokohama's en Phoe-
nixhoenders zijn sporen had verdiend.
Hij was een zeer markante figuur, toen hij
actief Kolonel van de Rode Huzaren te's
Gravenhage was en hoewel een adeli jke
heervan de oude stempel, een buitenge-
woon joviale persoon, die zich het l iefst
door  z i jn  vr ienden , ,Dop" l ie t  noemen.
Het glanspunt uit die periode van zijn
voorzitterschap was zeker het derde Na-
tionale Congres voor Pluimveeteelt, dat
werd gehouden in , ,Pulchr i  Studio"  in
Den Haag enige dagen vooraÍgaande
aan de 40ste tentoonstell ing in januari
1921 . Het bewees, dat al werd Avicultura
opgericht als een vereniging van lieÍheb-
bers van sierhoenders, de wetenschap-
peli jk zijde van de Íokkerij haar na aan
het hart l igt. Het was bij die gelegenheid,
dat de Minster-President, Jhr. Ruys de
Beerenbrouck, bij de opening van dat
congres mededeelde,  dat  het  H.M. de
Koningin behaagd had , ,Avicul tura"  het
predikaat , ,Konink l i jke"  te ver lenen.
Vierhonderd deelnemers werden als l id
van dit driedaagse congres ingeschre-
ven. De pre-adviezen en het stenogra-
Íis,ch verslag van het behandelde be-
slaan samen twee boekdelen van onge-
veer 600 pagina's en gaven een nauw-
keurig overzicht van de stand der pluim-
veewetenschap in de meest uitgelezen
zin van nu (dus 60 jaar  geleden).  Z.K.H.
Prins Hendrik opende de tentoonstell ing
en H.M. Koningin Wi lhelmina gaf  door
haar bezoek wederom van haar belang-
ste l l ing b l i jk ,  zoals meermalen nadien op
latere tentoonstell in gen.
Overigens had het de vereniging nimmer
aan belangstell ing van het Koninkli jk
Huis ontbroken. Reeds in 1888 aan-
vaardde Z.M. Koning Willem ll l  het be-
schermheerschap. Enige ti jd na diens
overli jden trad H.M. Koningin Emma á[s
beschermvrouwe op (1 893), welke tradi-
t ie  in  apr i l  1935 door haar  k le indochter
H.K.H. Prinses Juliana werd voortgezet.
En nu is H.M. Koning Beatrix onze be-
schermvrouw.

(Wordtvervolgd)

J .  B .W.A .  G IESBERS
I.  RIJNVELD

In 1956 bracht HM Koningin Juliana een bezoek aan de Jubileumtentoonstelling van ,,Avicultura" in
de Houtrusthallen. Koningin Juliana was net als haaÍ illusteÍe voorgangeÍs beschermvrouwe van de
vereniging
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