
Avicultural 886 r 1986
Een verhaal vanaf haar oprichting tot heden (ll)

Bij het aftreden van Baron van Heemstra
in 1938, toen hij dit werk aan jongere
leden overliet, verleende de vereniging
hem het erevoorzitterschap. Hij werd
opgevolgd door G. J. van Wickevoort
Crommel in (1938-1940),  een man die
ook op sportgebied (hij was sportcom-
missaris van de KNAC) zijn sporen had
verdiend. Helaas kon ,,Avicultura"
slechts zeer kort van zijn leiding proÍite-
ren.  Ofschoon n iet  in  mi l i ta i re d ienst  had
hij het plan op de eerste oorlogsochtend
van zijn woonplaats Warmond naar het
ministerie van Buitenlandse Zaken te
gaan, waar hij een funclie bekleedde.
Onderweg bij de ,,Haagse Schouw" as-
sisteerde hij Nederlandse militairen met
het overbrengen van munitie, doch bij
het achtervolgen van parachutisten trof
hem een dodeli jke kogel. Zijn weduwe,
mevr.  G.  J .  v .  Wickevoort  Crommel in-
Teixera de Mathos, die na de oorlog
Grootmeesteres van Koningin Juliana
zou worden, gaÍ jaren bli jk van haar
belangstell ing voor onze vereniging als
lid van het Erecomité onzer tentoonstel-
l ingen.
Na het  over l i jden van de heer Crommel in

heeÍt Baron van Heemstra nog korte ti jd
de Íunctie van voorzitter op zich geno-
men en het was op zijn voorstel, dat de
heerJ.  B.  W. A.  Giesbers,  d ie sedert  1930
als secretaris-penningmeester fungeer-
de, tot voorzitter werd gekozen in juli
1941 .
Een zeer markante figuur was Bart Wil-
ton, een Rotterdamse scheepsbouwer,
die jarenlang vice-voorzitter van het be-
stuur is geweest. Zijn naam is blijvend
verbonden door de inste l l ing van de
Hoogendijk Wilton beker. Ter gelegen-
heid van de 100ste bestuursvergadering
van ,,Avicultura", welke gehouden werd
op Huize , ,Eemwi jk" ,  het  schi t terende
landgoed van de heerWilton, waren voor
het diner, dat na afloop werd gehouden,
ook uitgenodigd o.a. de bestuursleden
van de bevr iende verenig ing , ,Orni tho-
phil ia" en de LPV (Leidse Pluimvee Ver-
enig ing) .  Het  was b i j  d ie gelegenheid,
dat  een der  gasten,  de heer C.  S.  Th.  van
Gink, het voorstel deed een beker in te
ste l len,  d ie zou heten Hoogendi jk  Wi l -
ton-beker en die in lengte van jaren de
her inner ing levend houden aan deze
twee voor de oluimveesoort uitermate

verdiensteli jke Íiguren. De beker zou
worden toegekend aan die Nederlander
die zich het meest verdiensteli jk heeÍt
gemaakt voor de rasÍokkerij van pluim-
vee of  koni jnen.  De e lkaar  opvolgende
leden van de commissie tot  toekenning
van de beker hebben er voor gezorgd
deze alleen toe te kennen wanneer er
werkeli jk reden voor was. Van devaluatie
dus geen sprake. Sedert haar ontstaan
in 1921 ,  nu 64 jaar  geleden,  werd z i j
slechts 23 keer uitgereikt.
Nog even vermelding van de voorzitters,
secretarissen-pen n in gmeester van deze
eeuw:
Voorzitters:
H.  Coert
W. J.  M.  de Bas
J.  M.  VasVisser
B.  Wi l ton
A.  Hoogendi jk
G. J .  A.  A.  Baron van Heemstra

1 924-1 938
G. J.  van Wickevoort  Crommel in

1 938-1 940
1941-1972
1972-1984

1 984

1 886-1 887
1 887-1 91 1
1 9 1 1 - 1 9 1 7
19 '18 -191  I
1919-1924

J.  B.  W. A.  Giesbers
l .  Ri jnveld
B.  W. Donk

Ons koninkliik huis heeÍtsteeds veelbelangstelling aan de dag gelegd voor,,Avicultura".In 1972
vereeÍde HKH Prinses Beatrix de tentoonstelling met een bezoek. Links de heer J. de Jong en rechts
de heer J. B. W. A. Giesbers
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Algemeen

Secretarissen-penn ingmeester
J.  J .  van Outeren
J.  A.  Heuf f
A. J. BikkerCzaarten
P.  Polv l ie t
J .  Kooiman
S. Spanjaard
Mr.  W. M. Molhuyzen
F. Tuyt
M. J .  Visser
E.  Groen
J.  W. W. A.  Giesbers
H. A.  v .d.  Spek
P. de Rover
Joh. Warneke
B. J .  L.  v .d.  Kloet
Jan de Jong
A. S.  M.  van Apeldoorn
R. J .  G.  Fel ler

1 886-1 890
1 890-1 892
1 892-1 896
1 896-1 901
1 901 -1 905
1 905-1 91 1
191  ' 1 -1  91  5
1 91 5-1 920
1920-1927
1927-1932
1 935-1 941
.1941 -1956

1 957-1 967
1 968-1 969
.1970-1975

1 976-1 982
1 983-1 984

1 985

Gedurende de jaren 1930-1 940 ontstond
er een stri jd tussen de beide grote ver-
en ig ingen , ,Av l cu l t u ra "  en , ,Orn i t hoph i -
l ia", die beide beschikten over secreta-
rissen vol jeugdig vuur en die van geen
wi jken wisten,  wanneer het  de belangen
van hun verenig ing aanging.
Toen kwam de crisisti jd, die begon met
de beurskrach in New York (in '1 929) en
die jarenlang een stempel  drukte op het
levenspatroon van de hele wereld. Het
g ing economisch zo s lecht ,  dat  ook onze
vereniging de grootste moeite had de
kop boven water te houden. Wat deden
toen de beide kemphanen Dirk  Das van
O. en Jan Giesbers van A.?Ze begrepen,
dat  het  zo n iet  langer kon.  Welnu,  dan
een volgende show samen,  maar n iet  in

Den Haag oÍ Utrecht, maar op neutraal
terrein in Amsterdam. Das werd tentoon-
stell ings-secretaris-penningmeester en
Giesbers secretaris van propaganda en
internat ionale aangelegenheden.  Deze
eerste gezamenlijke show zou ,,Avicor-
n i "  heten.  Z i j  wis ten de hoogsten in  den
lande daarvoor te interesseren, Mr. J. C.
Steenberghe,  de min is ter  van Econo-
mische Zaken, zou de tentoonstell ing
openen,  Burgemeester  de Vlught  van
Amsterdam hie lp ons een b lad u i t  te
geven onder de naam , ,Avicorn i "  begin
december 1937,  dat  aan 70.000 Amster-'dammers werd verzonden. Aan propa-
ganda dus geen gebrek.  Het  werd een
pracht ige tentoonste l l ing in  de , ,Apol lo-
hal"  te  Amsterdam, helaas met  enorm
slecht weer en veel te weinig bezoek. Het
was daar, dat de eerste steen gelegd
werd tot wat later (in '1 938) de Entente
Européenne d 'Avicul ture et  de Cunicul -
ture zou worden,  door  de aanwezigheid
van tal van kopstukken uit de internatio-
nale p lu imvee- en koni jnenwereld.
Het  volgende jaar  b lèven A.  en O.  nog b i j
elkaar door de 2e ,,Avicorni"-tentoon-
ste l l ing te houden in de d ierentu in in  Den
Haag.  Daarna werd onze , ,ver lov ing"
verbroken en ging weer ieder zijns
weegs,  nog onbekend van de naderende
oor log,  d ie een per iode zou in lu iden van
tentoonste l l ingsloze jaren.  Wi j  h ie lden
de band met onze leden door het  organi-
seren van pluimveedagen, waar ver-
scheidene keurmeesters lezingen hiel-
den,  sommige met in teressante Í i lms
over diverse diersoorten. totdat in 1947

onze 54ste tentoonstell ing werd georga-
niseerd,  d i tmaal  in  , ,Houtrust"  om in ja-
nuari 1948 te komen met de l ste Europe-
se tentoonstell ing, gesteund door de zo-
ju is t  opger ichte , ,  Entente" .
En nu geeÍ  ik  mi jn pen over  aan mi jn
col lega Ri jnveld,  d ie u zal  gaan ver te l len
wat  er  daarna is  gebeurd:
Na de Tweede Wereldoorlog begon zich,
zoals b i j  ve le organisat ies en verenig in-
gen het geval was, een soort ,,socialise-
r ingsproces" in  de k le indierensport  te
voltrekken. Deze vorm van vri je t i jdsbe-
steding,  in  onze gelederen helaas nog
d i kw i j l s , , l i e fhebbe r i j '  genoemd,  was
vroeger een elitaire vorm van recreatie.
Zij, die inderti jd over voldoende vri j t i jd,
grond en geld beschikten,  konden het
zich veroorloven er grote hoeveelheden
pluimvee, soms zelfs begeleid door een
pluimgraaÍ, op na te houden. Langza-
merhand veranderde dit patroon en de
kle indierspor t  kwam gele idel i jk  aan
meer in  handen van Íokkers u i t  a l le  lagen
van de bevolk ing.
De vooruitstrevende toenmalige voorzit-
ter ,  de heer J .  Giesbers,  begreep,  dat  in
deze veranderde ti jden een anders op-
gebouwd bestuur nodig was. Jonge,
energieke fokkers, die bereid waren de
handen u i t  de mouwen te steken,  werden
aangetrokken. Eerder deed een secreta-
ris, iemand zoals b.v. de welbekende
heer P. de Rover, praktisch al het admini-
s t rat ieve werk voor  , ,Avicul tura" ,  a l leen.
Met  welwi l lende hulp van vele anderen
bij de opbouw van een show, nam hii
u i te indel i jk  het  to taal  , , runnen" van dé
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Dit is ,,Avicullura" anno 1 985. Strak van opzet,
versierd met bloemen en vlaggedoêk en boven
alles uitpÍiikend hetvaandel van de Koninkliike
vereniging

tentoonstell ing geheel voor zijn reke-
ning. Vele vakantiedagen en talloze
avonduren heeÍt deze markante secreta-
ris van ,,Avicultura" hiervoor moeten
in leveren.
,,Avicultura" heeÍt meerdere van deze,
zich voor de vereniging volkomen opof-
Íerende secretarissen gekend. Na de
periode ,,De Rover" werd het tenslotte
duidel i jk ,  dat  dergel i jke Í iguren in de
toekomst niet meer te vinden zouden
zljn. Eigenli jk was het ook wat ,,a-so-
ciaal", deze prestaties in vri je t i jd - van
wie dan ook - te vragen. Daarom wer-
den b innen het  bestuur  de verschi l lende
onderdelen van het werk gesplitst en
onder le id ing van een bestuurs l id  aan
andere bestuursleden gedelegeerd. De
functionarissen, diê met een staÍ van
medewerkers verantwoordeli jk waren
voor een goede gang van zaken binnen
een bepaalde d iergroep,  de z.g.n.  hooÍd-
commissarissen, werden in het bestuur
opgenomen. Ditfeit bevorderde een veel
soepeler functioneren van de totale
,,Avicultu ra"-organ isatie.
Meer omstandigheden, die door de ti jds-
omstandigheden veranderden, moesten
geregeld worden. Na de oorlog kon een
sterke toename van de sport worden
geconstateerd. Vroeger was het een
goede Haagse gewoonte, dat op zater-
dag-  en zondagmiddag vele gezinnen en
masse de, ,Avicul tura"- tentoonste l l ing
gingen bezoeken.  Nu,  in  deze moderne-
re ti jden moest ,,Avicultura", wat het
aantal betalende bezoekers betrof, con-
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curreren met allerlei sportevenementen.
Om deze concurrent ie  enigermate het
hooÍd te b ieden,  moest , ,Avicul tura"  veel
meer dan eerder het geval was, aan
publ ic i te i t  gaan doen.  Al ler le i  s tunts om
dat te bereiken heeÍt ,,Avicultura" in de
loop van de jaren, met wisselend succes,
opgezet. Eén jaar waren er op zondag-
middag zel fs  rec lamevl iegtu igen in de
lucht .
Ten slotte werd een bestuurslid met de
zorg voor de publiciteit belast. Hij moest
trachten uit te vinden. welke Jr'orm van
publiciteit voor de vereniging het meest
doelmatig was, hetgeen, zo weet de ver-
enig ing nu zeker ,  een onmogel i jke opga-
ve is. Enkele elementen, zoals b.v. het
, , inspelen"  op de jeugd en het  p laatsen
van advertenties zullen steeds ..over-
eind" bli jven. Anderzijds zal van jaar tot
jaar, aÍhankeli jk van de ti jd waarin wij
leven,  naar  n ieuwe en andere publ ic i -
teitsvormen moeten worden gezocht.
Geen eenvoudige opgave, maarwel inte-
ressant.
De prijzen van het huren van tentoon-
ste l l ingsru imten,  de kooienhuur,  het
transport, de keurmeestersvergoedin-
gen,  de por t i ,  de consumpt ie-pr i jzen,
enz. stegen in de laatste tientallen jaren,
aanzienl i jk .  , ,Av icul tura"  is  nooi t  een
vereniging geweest, die op hoge bank-
sald i  kon bogen.  Een k le ine f inancië le
reserve om b.v. een ,,rampshow" op te
Kunnen vangen, was en is nog steeds
vobr, ,Avicul tura"  voldoende.
Eén jaar  is  een , , rampshow" *  waarbi j
sneeuw, i jzel en regen het verkeer prak-
t ische geheel  lam legde -  , ,Avicul tura"
b i jna noodlot t ig  geworden.  Gelukkig
hebben verschil lende instanties en ver-
enig ingen,  waarvan ik  er  s lechts twee wi l

noemen, de gemeente Den Haag en de
Konink l i jke Verenig ing het  Rundvee-
Stamboek,  , ,Avicul tura"  u i t  de grootste
Í inancië le problemen geholpen.  De aÍ-
del ing , ,Jeugd,  Sport  en Recreat ie 'van
de gemeente Den Haag heeÍt ,,Avicultu-
ra" in de loop van de laatste tientallen
jaren Í inancieel  op een werkel i jk  Íormi-
dabele wi jze gesteund.  Nimmer deed de
vereniging vergeeÍs een beroep op de
gemeente. Een woord van oprechte
dank is  h ier  zeker  op z i jn  p laats.
Toen de Haagse Raad voor Sport en
Recreatie werd opgericht, kregen alle
bonden en verenig ingen in Den Haag,
die zich op dat gebied bewogen, een
plaats in  deze Raad.  Ook . .Avicul tura '
werd l id van deze Raad en de belangen
van de verenig ing,  werden evenals d ie
van alle aangeslotenen, door deze Raad
behart igd.  Di t  gaÍ  de verenig ing een zeer
gewaardeerd ruggesteuntje, want eer-
der had zij ieder overleg met de gemeen-
te en met  de NV Houtrust  -  e igenaar van
de tentoonste l l ingshal len -  ze l Í  moeten
regelen. De landeli jke overheid gaÍ de
kle indierensport  n immer de p laats d ie z i j
verd iende.  De , ,Sport raad",  in  casu de
gemeente Den Haag, deed het wel en zo
kreeg ,,Avicultura" dezelfde rechten als
al le  andere bonden en verenig ingen in
de sektor recreatie. In de loop van de
jaren heef t  , ,Av icul tura"  vele hechte en
goede contacten met de diverse bonden
en verenig ingen in de k le indierensport
opgebouwd. Avicul tura ste l t  a l  geduren-
de vele jaren een ktein gedeelte van haar
tentoonstell ingsruimte beschikbaar,
waar in de 's  Gravenhaagse Verenig ing
van  Voge l [ í e fhebbe rs , , Luc in ia "  haa r
jaarli jkse show houdt.
Door de goede verstandhouding met  a l le
Haagse verenig ingen en vele verenig in-
gen in -de 

d i recte omgeving van Den
Haag is het mogeli jk bij het organiseren
van  een , ,Av i cu l t u ra " - t en toons te l l i ng
een beroep op deze verenig ingen te
doen. Vele leden van genoemde vereni-
gingen helpen dan bij.de opbouw van de
show, bij het keuren van de dieren, bij het
verzorgen van de dieren ti jdens de ten-
toonstell ing en bij het aan- en afvoeren
van de d ieren.  Zo ontstond in de looo van
de jaren het  bekende, ,Avicul tura- team",
dat in het land en ver daar buiten allerwe-
gen waarder ing geniet .
Een, ,Avicul tura"- tentoonste l l ing staat
borg voor een perÍecte organisatie, een
prettige aankleding van de show, een
aangename sÍeer en een goede verzor-
g ing van de d ieren.
Wij, ere-voorzitters van ,,Avicultura", Íe-
l ic i teren onze Konlnk l i jke Verenig ing
met haar honderdjarig bestaan en hopen
dat tot in de lengte van dagen ieder jaar
een Avicultura-tentoonstell ing, van ten
minste het  huid ige n iveau,  kan en zal
worden georganiseerd.
, ,Avicul tura"  :  behouden vaar t .
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