Nahonderdjaren
Het is geen toeval, dat het honderdjarig bestaan van ons blad,,Avicultura" en het
eeuwÍeest van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ,,Avicultura" in hetzelÍde jaar
vallen. Het was namelijk deze vereniging, die de aanleiding was tot het uitgeven van
,,Avicultura". Deze organisatie wenste een eigen blad te bezitten en om dit te bereiken
stelde hettoenmalig bestuurzich in verbinding metde heerW. van Gorcum, uitgevervan
hetblad,,Floralia", woonachtig teAssen. Hieruitvloeidevoort, datvan dietijd af het
zou
bijvoegsel ,,Avicultura"van dit blad ofÍicieel orgaan van de vereniging,,Avicultura"
zrln.
Het laatzích begrijpen,dat ondergetekendeten tíjde uan het ontstaon
uan ,,Auícukura" nog geboren moestworden en een groot gedeelte
uan hetgeenvolgt hebben we dan ookuit de ouerleueringen ,,uon
horenzeggen". ,,Slechts"de laatsteholueeeuw hebbenwe bewust
en uon nabij meegemaaV, waaruaneen zeer groot aontaljaren als
uastemedewerker.
Wonneerwe de eerstejaren uan het blad bespreken,dan díenenwe
uooral stil te staan bij de beide mannen, die het oorspronkelíjk
tijdschrift gestichthebben, nomelijkde heer W. uonGorcum, uitgeuer
en de heerA. G. G. SutherlandRooyaards,de eerstehoofdredacteur.
Spoedigna het ontstoanuonhet blad ouerleedde heerVanGorcum,
maargelukkigzettezijn weduwehet werkuanhaarouerledenechtgenoot uoort, enigejoren later gesteunddoor haardrte zoons.

nen, die kippen,sierduiuenen konijnenhielden,gela,en.In hetjaar
7926, dus oeeftigjaar no het ontstaan,werd zelfsouergegoantot een
uan tweemoalper week.(Wat een weelde.)
uerschijningsfrequentre
Midden in het joar1928 werd het blad ouergenomendoor de UitgeuerijC. Missette Doehnchem,waorhetzou blijuentot eínde7985.De
neer, maarbleel wel
heerVan Gink legdehet hoofdredacteurschop
als uastemedewerkeraan het hjdschrtftuerbonden.Bíj de níeuwe
in
uitgeuerwerd de fundie uan hoofdredacleurochtereenuolgens
handengelegduande herenMn B. uanVeen,Mn Lantermans,D. J.
Wiftinken ven de tegenwoordigehoot'dredacteur
Joh. C. Wíjnroks.
Toch is het bestoonuon ,,Aviculturo" in de loop derjaren niet altijd
ouer rozengegaan. Zoals op iederandertenein gebruikelijkkreeg ons
liet'hebberijtijdschrtft
nogalwatconcunentíeuonandere,nieuwín het
Ieuengeroepenbladen te uerduren.ln de laatsteeeuw kenden we
bijuoorbeeld,,Kleinueeteeh",,,Kleinueepost",,,Kleinueewereld",
'
,,Spoftfokkerij", ,,Pelsen Pluim" , ,,De Sierduif , een uitgoueuande
N.B.S., bladen,die uaakgekoppeldwarenaonafgescheiden
organiin handengelegduande heer
ln het jaar7892 werdde hooJdredactie
J . H. BeekmanBzn. en hij washet, die dqe toak waamamtot einde
7920.ln die hjd uercchenenook enigeboekenen meerdereaftikelen
uan zijn hand, welke zeer lqenswaordig waren en uan uakmanschap
getuigden.Toen de heer Beekmanzijn functíe beëindigdewerd híj
benoemd tot ere-hoofdredocteur,een ere-funclredie we nadien ín
geen enkel ander blad meer zijn tegengekomen.
Ongetwijleld z,aleen groot aontal uan de tegenwoordigelaerc zich
nog de legendarischekeurmeester,publicíst,tekenaar.enpluímueeschilder,de heerC. S. Th. uonGink, hertnneren.N immerhaddenwe
een grotere figuur op dit gebied.ln het joumolistiekewerk geschoold
en lterder als lilnstenoar opgeleid ín Amerika keerde deze toen
eenentwinhgjangeuonuit de Nieuwe Wereldterug in ons land en hij
mochthet genoegensmokenprompt alshoofdredacteurvan onsblad
aangaocht te worden.Van Gínk hadouertgensuanat'de anderekant
uan de oceoanreedszijn medewerkingaanhet blodgegeuen.Ander
zijn leíding kwam het blad tot grote bloei. Hoe groot de oplaag toen
wasweten we niet, moarhet blad werd in ueleN ederlandsehuísgezin20

soties, zools bíjuoorbeeld ulak uoor de laatste Wereldoorlog ,,De
Nederlondse Bond uan Kleindierenteek", die naastde toenmolige
RaaduonBeheer een bestaonhod. Euenalsin het kerkelijken polittek
leuenin onslond kwomener steedsweerofgescheidengroepenngen,
die een eigen orgonisatieoprichtten, derhalueeen oude, oer-NederIandsetraditie.De laatsteafscheidingbeleefdenwe in hetjaar 7957.
Veelalkleine uerschillenuanopuattrngenlagenhieraanten grondslag.
Gelukkigheeftmen in 7977 ingqien, dat in êênlront beterde ídealen
te bereikenzouden zijn en sindsdienbqitten we in ons land één
krachtige,hechte organisatie.
Een ouerblijfseluon de laotsteat'scheidingis het feit, dat er nog alhld
twee lielhebberijbladenzijn. We kunnen gelukkigajn, dat pogingen
worden ondemomende beide bloden somente smelten,waardoor
de grote oploag uan één blod ha abonnementsgeldaanmerkelijkkan
drukken.Van beidezijden wordenzeersertewepogingenondemomen, die hopelijk tot resultatenzullen leiden.

Als we terugbjken naar de eerste jaargongenuon ons blad en we
en uerbetertngen,
welke
bqien dot de uerschillendeuerondertngen
uítgeuercen redadies in het blad hebben aangebracht,dan kunnen
wezien,daterheel watisuerwaenlijldin die eeuw.Uítvindingenuan
allerleiaard hebbeneen zodonigeuituoertng,zowel typografschols
ilfustratiel mogelijkgemaald. Toen het eetstegele blaadje alsbijlage
uan ,,Floralio" uetscheenuermoedde nog niemand dae technische
ontwikkelingen, díe in de jaren geuolgd zíjn.
,,Auiculturo", Neerlonds oudste tijdschrtft op kleinveeteelt-gebied
heeft, steunendeop àjn 100-jong werk een zo toonaangeuende
positieuerworuen,dat dit uleiendmag heten uoor allen,die er hun
medeweráng aan uerlenen.
,,Auicultura" heeft steedszijn krachtgezochten geuondenín zijn
medewerkers,die hun aftikelen,op eenenkeleniettechníschebijdroge no,duruente dekkenmet huneigennqom.Aanhen dankthetblad
grotendeelszijn toonaongeuendepositre.
en in het
Enorm ís in de laatsteeeuw de kleíndíerenlíet'hebbenj
oan welke
bijzonderde raspluimuee-en konijnenteeltuooruitgegoan,
uooruitgonghet blod ueel heett bijgedragenen zíjn bestekrachten
heeft gewíjd.

De bekendheiden populartEft uan ons mooie lielhebbenjbladheb- We weten,dat de nieuweuitgeueruon ons blad het emshgestreuen
'
uonwie heeft om ook in de taekomstdoor middel uan ,,Auicultura' te blijven
ben wete donken ooneengrootaantaltrouwemedewerkers,
we er enkele uit het uerledenwillen noemen. We denken uoor de ijueren naor een zo krochtig mogelijke beuordertngder kleíndíerenhiertelande,totgenoegenen welzijnuanonzet'okkersen
hoendersen dwerghoendersterug oon mensenals AmoldusBerg- líet'hebbertj
huis,Goueft Muíjs,Jan Mantel, Ter Kulue,VanAsperen,Veruenne, liefhebbers.
We wensen,,Auiculturo"dan ook uerdersuccestoe en hopenop het
Nieboer en als meest uooraanstaandeC. S. Th. uan Gink.
In de duiuensedorhiertnnerenwe onsnamen alsH . W. Logmon,M. beste uoor de toekomst.
C. AALBERS
F. u. d.Voort,A. C. M. Dolk,terwijlíndekoníjnenVanPiggelen,Van
Olst, Schippers, Schaedtleren Kooistra namen zíjn,\uaaroanmeníge
oudere t'okkeren lielhebbermet eenzekereweemoedzalterugdenken.Zij worenhet, díe met hun eruartngenen relatiesín staatworen
met uaordigepen niet alleenzeerleenswaardíge, maar ook leetzome
artikelente brengen. Aan hun insponningenis het mede te donken,
dot ha blad ,,Auiculturo"hedenten dage nog altrjdeenzeergoede
naam in binnen- en buitenland heeft. Een tijdschrtftkan-alleenbesf,oonols het naastde abonnees een cotps begaofde, joumalistieke
medewerkersop de been kanbrengenen dit uoordeelheeft,,Avicultura" ahijd gehod en heeft het nog.
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HoofdredacteuÍen van
,,Avicultura"
1886-1891: A. G. G. SutherlandRooyaards
1892-7921: J. H. BeekmanBzn
192l-7928: C. S. Th. van Gink
1928-7945: Mr. B. C. van Veen
1945-7947: Mr. H. Lantermans
1947-1962: D. J. Wiltink
7962 tot heden:J. C. Wiinroks
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