
Zo -he$t ,,$oiculhtra" timtgllqt jarut haar tentoarxtellingen in het gebouw oan de toenmalige Haagse Ditentuin
ond'ngebracht. Deze-,otterzightsfgto wrd gemaalct Wdms haar 50ste tmtoonstelling. At sedertbele jarm beschikt de
I{on. Nederlandse Ver. ,,Aoicultura" ooer, de ïfouhwsthallm als tmtoonstellingsruimte, meer aangépast aqn d.e hui-
dige amuang oan dp tentoonstellingen uan deze oereniging.

TEDERLATDSE VCREttGttG rr[Ylcut TUR Afi

Haar betekenis voor de Nederlandse raskleinveeteelt

TACHTrc JARETI KOTITTK1IJKE

Toerr ,,Avicultura" ongeveer 80 jaren geleden werd op-
gericht, h4d de raskleinveeteelt hier te lande nog maar
ye_1!rg te betekenen, Natuurlijk, er waren ernstige lief-
hebbers en zelfs enkele goede kenners van alierlèi ras-
kleinvee, doch het was alles incidenteel wat er voor de be-
vordering van deze teelt gedaan werd. Er werden al
wel tentoonstellingen gehouden, waar pluimvee kon wor-
{en ingezonden-door de Provinciale Máatschappijen van
ïÍndbouw, doch tot nationale manifestaties wài het nog
niet gekomen. Toen 80 jaren terug de vereniging ,,At'!
culhra" werd opgericht was zeker een der voórnaamste
doelstellingen te komen tot'een natlonale bundeling van
de krachien verspreid over het gehele land. Dat Àvicrtl-
tura's bestuur dit breed zag moge blijken uit het felt,
dat men gedurende een reeks van jarén beurtelings ln
verschÍlende steden van het land een n,Internalionale

Tentoonstelling ven Pluimgedlerte" organiseerde.
Het doel ,,verbreiding der lieflrebberij" werd o.a. in zo-
verre bereikt, dat plaateelijke verenigingen werden op-
gericht. Zelfs ,,Avlcultura" sticlrtte een p&ar provinc!
ale onderafdelingen. Er ontstonden in verschillende ste-
den vererdgingen van een min of meer plaatseldk karak-
ter, waarvan enkele nu nog bestaan. ,,Ornithophilia",
thans een organisatie van internationale allure, was aan-
vankelijk een ,, Utrechtse Vereniging van Pluimgedierte",
een naam die het nog zeer vele jaren als ,nondertitel"
heeft gevoerd
Een ander typisch voorbeeld van plaatseli,jke bevorde-
ring der raskleinveeteelt was dat van de tegenwoordige
vereniging Enschede-Lonneker,. die nu haar jaarlijkse
tenfubnstelllng houdt in O.N.E.T.O.-verband, waardoor
de gelegenh.eid werd geopend, tot het houden van een
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grote jaarlijkse tentoonstelling' waaraan verscheidene
Twentse verênigingen jaarlijks hun medewerking verlenen.
Keren we echter terug tot ,,Avieultura"!
Nadat de vereniging-,,Avièultura" in een reeks van steden
haar jaarlijkse inteinationale tentoonstelling had gehou-
den, werd besloten jaarlijks in Den Haag in het gebouw
van de Dierentuin te exposeren.

Er was irÍussen heel wat kennis en organisatie-ervaring
opsedaan door contact met het buitenland. Vooral de
te'ritoonstellingen in België, o.a. die van Brussel en Ant-
werpen werddn bezocht.-De raskleinveeteelt had zich daar
iets-vlugger ontwikkeld in die periode. Het tentoonstel-
lingswezen verfijnde zich en men volgde het buitenlandse
voórbeeld de tentoonstellingen buiten, d.w.z. in dit geval
vóór het eigenliike fokseizoen, te houden. De maanden
maart t/m iuni werden niet meer geschikt geacht voor
het houhen van een kleinveetentoonsteliing, zoals in de
jaren tachtig van de vorige eeuw nog het- geval was.-Het 

keuren werd belangrijker naarmate de algemene
rassenkennis steeg. Het bracht o.a. ,,Avicultura" er toe
ieder iaar een aantal buitenlandse keurmeesters te vra-' gen, tbtdat ongeveer de helft der jury uit buitenlanders
bestond.
Wanneer men de oudste jaargangen van AVICULTUM
door bladert, kan men zich een beeld vormen van wat er
destijds in de raskleinveeliefhebberij omging hier te lande.
Het aantal aanwezige hoender- en duivenrassen was op-
vallend groot. Verschillende rassen, toen regelmatig in
de adveitentie-kolommen van AVIC ULTUR'S aangebo-
denn zoals Dorkings, Witwangen, Houdans, Schotse
Grauwe (terwijl Cochins en Brahma's vrijwel nimmer
ontbraken in de wekelijkse advertentie-kolommen) ziet
men nu zelden meer.
In het broedseizoen waren de aanbiedingen van broed-
eieren legio en gezien de toenmalige koopkracht van de
gulden werd dáarvoor een behoorlijke prijs betaald'
Er bestond bij het bestuur van ,,Avicultura" altijd-be-
langstelling voor allerlei ontwikkelingen in de rasfok-.kerij van kleinvee. In de zomer van 1910 organiseerde
,,Aviculfura" een pluimveecongres, dat vrij veel belan-g-
ste[ing trok en een leerzaam verloop had. De betrek-
kingen met de raspluimveefokkers in het buitenland wer-
den tot het uitbreken van de Eerste l{ereldoorlog zo mo-
gelijk nog .verstevigd. Aanvankelijk konden toen nog
tent-oonsteÍingen in Nederland worden gehouden, doch
de moeilijkheden stapelden zich op en alleen door het
organiseren van een gecombineerde en daarna van een
gemeenschappelijke tentoonstelling, k9n in de Dierentuin
nog een tentonnstelling worden gehouden
Het verenigingsleven stond niet stil. Enkele maandenvÓór
het uitbreken-van de Eerste Wereldoorlog waren Raad
van Beheer en Ned. Merkenbureau opgericht om te vol-
doen aan de. eisen, die het groeiende tentoonstellings-
wezen en de wenselijkheid van het registreren van ras-
pluimvee (door vaste voetringen) met zich brachten.
lvtdden in' de oorlog werden de D.V. (de latere Alg'
Nederl. Bond van Dwerghoenderfokkers- en Dwerghoen-
derfokkersverenigingen) en de Keurmeesters-Vereniging
opgericht. Opvallend was het aantal keren, dat beshrurs-
leïén van ,,Avicultura" een werkzaam aandeel namen
in de leiding van deze landelijke organisaties, o.a'- door
het feit dat verschillende bestuiursledèn van ,,Avicultura"
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Japanse Krielen ziin op Aoicultura's tm,toonstelling al-
tijà goed oeftegenwooidisd. Op de kornende show zul-
tén 7S oon deze kittige dierties in de kooim parad,eren.
Dit krwloederige hennetie is em goede otrtegenlooor'
digster uan haar ras, (loto: Van Dam)

het voorzitterschap van de R.v.B. hebben bekleed.
Dat áóu láter ook nog weer eens blijken bij het houden
van het Eerste Wereldpluimveecongres en -tentoon-stelling

in 1921. In het Uitvóerend Comité daarvan hadden de
heren Hoogendijk en Wilton zitting, terwijl-in de Com-
missie vooi de Nederlandse deelname aan de betrokken
tentoonstelling verschillende andere bestuurs- en gewone
le<len van ,,^{vicultura" zitting had49! en er veel ioe heb-
ben bijdragen de Nederlandse afdeling tot een gxoot
succes te maken.
Het bestuur van ,,Avicultura" was zich reeds vroeg gaan
interesseren voor de verbetering van ons raspluimvee
door legcontrole e,d. en organiseerde een paar legwed-
striiden te Niimegen, welke beslist een succes waren
In igZS orgariiseerde ,,Avicultura" wederom een Pluim-
veecongres,-waardoor o.a. de gelegenheid werd geboden
door vèrschiltende landgenoten pre.adviezen uit. te brengen
over onderzoekingen en waarnemingeq d.oo,r hen en an-
deren gedaan op het gebied der erfeliikheids'' ziekte- en
voedinssleer.
In 19à? vertrok onder voorzitterschap van een ,,Avi-
cultura"-bestuurslid, de heer B. \il' lVilton een officiële
Nederlandse delegatie naar de 3e Wereldpluimveecongres
in Ottawa (Canaáa), nadat in 1924 ook al zulk een dele-
sàtie onOei leidins ïan Baron G. J. A. A. van Heemstra
Itrederland ofÍicieel had vertegenwoordigd op het TVeede
\flereldpluimveecongres in Barcelona.
Èniee iaten vóór het uitbreken van de T$eede Wereld-
oorËg'*at"n de jaarlijkse tentoonstellin-gen van,,Av-i-
eolturá", welke veieniging ter gelegenheid van haar 40-



pe Cochin-haan ltijkt weliswant wat minachtend op ,,dat
krieltie" neer, n'ta.ar zij zal opt Auicaltura's 70ste ten-
toonstelling zekq niet ntinder belnngstelling trekkm.

:ET JAAR UIT DE
GCSCHTEIDETIS VAT
,r,tVtCUlrUR,["

In het tachtigste jaar van haar bestaan geeft ,,Avicultura"
voor de 70e maal de fokkers de gelegenheid elkander in
edele wedijver naar de kroon te sieken en het publiek het,
resultaat te tonen van een of meerjaren overfeg en zorg
bij- het_ kweken van pluimvee eny'of konijnen. Er zijá
sedert 1885 -tien_jagen-verstreken ivaarin het als gevoig
v-an dreigende of bestaande oorlogstoestanden niet moge--
lijk was een tentoonstelling te organiseren.
-U.it dg lange geschiedenis van orue vereniging mogen we
hier één zlrcr belangrijk jaar, het veertigstè (sept. Íg2g-
aug. 1926) belichten- Het was in dit jaai dai G. J. A. A.
Baron van Heemstra de voorzittersstoel innam. die in
de laatste jaren bezet was door Bart \{ilton en beurtc
lings ook door Arie Hoogendijk. Het is ook het jaar
waarin het H.M. Koningin Wilhelmina behaagde de ver-
eniging het predikaat ,,Koninklijke" te verlenen.
Ter gelegenheid van de in dat jaar gehouden 40e ten-
toonstelling werd het Derde Nationale Congres voor Pluim-
vee- en Konijnenteelt georganiseerd. Het eerSte en het
tweede waren jaren tevoren georganiseerd door de
,,V,P.N.", de Vereniging ter Bevordering van. de Pluim-
vee- en Tamme Konijne5rteelt in Nederland
Dit congres stond op ain hoog niveau: in het uitvoerend
comité hadden vier hoogleraren van de Veterinaire Hoge-
school zitting, voorts eén van de Leidse en één van te
\{ageningse 'Hogeschool. De aan de deelnemers tevoren
toegezonden préadviezen vormden een boekdeel van202
pagina's en het congres werd geopend door Z, Ex. Jhr.
Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck, de minister van
Binnenlandse Zaken en Landbouw op maandag 12 janu-
ari 1925. De besprekingen over de wetenschappelijke af-
deling vergden die dagen de gehele dinsdag. Des woeris-
dags had de praktische afdeling de aandacht, zoalsstaats-
bemoeiingen met de pluimveeteelt, proeven met kunstlicht,
btoeden, Iegwedstrijden, opleiding van specialis{en, be"
drfifsboekhouding en reglementering van het tentoon-
stellingswezen. De handelsafdeling kwara donderdags aan
boden de discussies grngen overdehandelin Nederlandse
eieren, koelhuizen voor pluimveeteeltprodukten, invoei
van buitenlandse dieren en eieren, Het congres werd vrij-
dags besloten en terstond daarop opende Z.K.H. Prins
Hendrlk der Nederlanden de 40e tentoonstelling. Na en*
kele maanden verscheen het stenografisch verslag van het
besprokeng aangevuld met enkele nagekomen préadvie-
4r\ een boek van 300 pagina's.
Op haar veertigste verenigingsjaar mocht en mag ,,Avi-
cultura" nog steeds met trots en voldoening terugzien
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jarig bestaan het predikaat ,,Koninklijke" had verwor-
ven, zo groot geworden, dat het gebouw in de Dieren-
hrin het aantal inzendingen niet mèer kon bergen. Men
ging toen naar de Houtrusthallen.
Nauwelijks was men daar ingeburgerd of de Tweede
l{ereldoorlog brak uit en wat er na dle ontzettend moei-
lijke.jare-n nog over was aan ondernemingsgeest en ge-
neigdheid tot-exposeren, werd de kop ingeiÍrukt en pràk-
tisch.onmogeliik gemaakt door een verbód tot o<poseren
van hoenderachtige_vogels als gevolg van het uitbreken
van cte pseudo-vogelpest.
De tenioonstelling _val ,,Avicultura" ging weer enkele
jaren terug naar de Dierenfuin om nfenise iaren tóch
weer naar de Houtrusthallen te verhuizen. Voóral in die
n€foorlogse jaren groeide de tentoonstelling van ,,Avi-
cultura" weer in wezen enigszins terug naar het oude ty-
pe-vq{ dq jaren voor 1914, toen o,a. áan de Kooivogèl-
lieÍhebberij een belangrijke plaats werd ingeruimd.
-tin nu omstreeks 80 jaren nà de oprichtins van de Ne-
derl. Vereniging ,,Avicultura" staàt de 70e tentoon-
stelling van ,,Aviculhrra" weer voor de deur. De laatste
beriehten g:even een zeer grote interesse tot inzenden te
zien, zodat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat er een
record aantal inzendingen zal komen. Dit is iets wat we
het bestuur van de Kon. Ned. Ver. ,,Avicultura" en na-
tuurlijk in het bijzonder voorzitter .Í. n. W. A. Giesbers
en secretaris P. de Rover Jr. van harte toewensen en velen
in den lande zullen zich zeker bij die wens aansluiten.
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;C. S. Th. van GINK.


