
Na honderd jaren
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 dieti jd af het
bijvoegsel ,,Avicultura"van dit blad ofÍicieel orgaan van de vereniging,,Avicultura" zou

zrln.

Het laat zích begrijpen, dat ondergetekende ten tíjde uan het ontstaon
uan ,,Auícukura" nog geboren moest worden en een groot gedeelte
uan hetgeen volgt hebben we dan ookuit de ouerleuering en ,,uon
horen zeggen". ,,Slechts" de laatste holue eeuw hebben we bewust
en uon nabij meegemaaV, waaruan een zeer groot aontal jaren als
uaste medewerker.
Wonneer we de eerste jaren uan het blad bespreken, dan díenen we
uooral stil te staan bij de beide mannen, die het oorspronkelíjk
tijdschrift gesticht hebben, nomelijk de heer W. uon Gorcum, uitgeuer
en de heer A. G. G. Sutherland Rooyaards, de eerste hoofdredacteur.
Spoedig na het ontstoan uon het blad ouerleed de heer Van Gorcum,
maar gelukkig zette zijn weduwe het werk uan haar ouerleden echtge-
noot uoort, enige joren later gesteund door haar drte zoons.

ln het jaar 7892 werd de hooJdredactie in handen gelegd uan de heer
J . H. Beekman Bzn. en hij was het, die dqe toak waamam tot einde
7920. ln die hjd uercchenen ook enige boeken en meerdere aftikelen
uan zijn hand, welke zeer lqenswaordig waren en uan uakmanschap
getuigden. Toen de heer Beekman zijn functíe beëindigde werd híj
benoemd tot ere-hoofdredocteur, een ere-funclre die we nadien ín
geen enkel ander blad meer zijn tegengekomen.
Ongetwijleld z,al een groot aontal uan de tegenwoordige laerc zich
nog de legendarische keurmeester, publicíst, tekenaar.en pluímuee-
schilder, de heer C. S. Th. uon Gin k, hertnneren. N immer hadden w e
een grotere figuur op dit gebied. ln het joumolistieke werk geschoold
en lterder als lilnstenoar opgeleid ín Amerika keerde deze toen
eenentwinhgjange uonuit de Nieuwe Wereld terug in ons land en hij
mocht het genoegen smoken prompt als hoofdredacteur van ons blad
aangaocht te worden. Van Gínk had ouertgens uanat' de andere kant
uan de oceoan reeds zijn medewerking aan het blod gegeuen. Ander
zijn leíding kwam het blad tot grote bloei. Hoe groot de oplaag toen
was weten we niet, moar het blad werd in uele N ederlandse huísgezin-
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nen, die kippen, sierduiuen en konijnen hielden, gela,en. In het jaar
7926, dus oeeftig jaar no het ontstaan, werd zelfs ouergegoan tot een
uerschijningsfrequentre uan tweemoal per week. (Wat een weelde.)
Midden in het joar 1928 werd het blad ouergenomen door de Uitge-
uerij C. Misset te Doehnchem, waor het zou blijuen tot eínde 7985. De
heerVan Gink legde het hoofdredacteurschop neer, maar bleel wel
als uaste medewerker aan het hjdschrtft uerbonden. Bíj de níeuwe
uitgeuer werd de fundie uan hoofdredacleur ochtereenuolgens in
handen gelegd uan de heren Mn B. uanVeen, Mn Lantermans, D. J.
Wiftink en ven de tegenwoordige hoot'dredacteur Joh. C. Wíjnroks.
Toch is het bestoon uon ,,Aviculturo" in de loop der jaren niet altijd
ouer rozen gegaan . Zoals op ieder ander tenein gebruikelijk kreeg ons
liet'hebberijtijdschrtft nogal wat concunentíe uon andere, nieuw ín het
Ieuen geroepen bladen te uerduren. ln de laatste eeuw kenden we
bijuoorbeeld,,Kleinueeteeh",,,Kleinueepost",,,Kleinueewereld",
,,Spoftfokkerij" , ,,Pels en Pluim" , ,,De Sierduif ' , een uitgoue uan de
N.B.S., bladen, die uaak gekoppeld waren aon afgescheiden organi-



soties, zools bíjuoorbeeld ulak uoor de laatste Wereldoorlog ,,De
Nederlondse Bond uan Kleindierenteek", die naast de toenmolige
Raad uon Beheer een bestaon hod. Euenals in het kerkelijk en polittek
leuen in ons lond kwomen er steeds weer ofgescheiden groepenngen,
die een eigen orgonisatie oprichtten, derhalue een oude, oer-Neder-
Iandse traditie. De laatste afscheiding beleefden we in het jaar 7957.
Veelal kleine uerschillen uan opuattrngen lagen hieraan ten grondslag.
Gelukkig heeft men in 797 7 ingqien , dat in êên lront beter de ídealen
te bereiken zouden zijn en sindsdien bqitten we in ons land één
krachtige, hechte organisatie.
Een ouerblijfsel uon de laotste at'scheiding is het feit, dat er nog alhld
twee lielhebberijbladen zijn. We kunnen gelukkig ajn, dat pogingen
worden ondemomen de beide bloden somen te smelten, waardoor
de grote oploag uan één blod ha abonnementsgeld aanmerkelijk kan
drukken. Van beide zijden worden zeer sertewe pogingen ondemo-
men, die hopelijk tot resultaten zullen leiden.

De bekendheid en populartEft uan ons mooie lielhebbenjblad heb-
ben wete donken oon eengrootaantaltrouwe medewerkers, uon wie
we er enkele uit het uerleden willen noemen. We denken uoor de
hoenders en dwerghoenders terug oon mensen als Amoldus Berg-
huis, Goueft Muíjs, Jan Mantel, Ter Kulue, Van Asperen, Veruenne,
Nieboer en als meest uooraanstaande C. S. Th. uan Gink.
In de duiuensedor hiertnneren we ons namen als H . W . Logmon, M.
F. u. d.Voort, A. C. M. Dolk,terwijlín dekoníjnenVanPiggelen,Van
Olst, Schippers , Schaedtler en Kooistra namen zíjn,\uaaroan meníge
oudere t'okker en lielhebber met een zekere weemoedzal terugden-
ken. Zij woren het, díe met hun eruartngen en relaties ín staat woren
met uaordige pen niet alleen zeer leenswaardíge , maar ook leetzome
artikelen te brengen. Aan hun insponningen is het mede te donken,
dot ha blad ,,Auiculturo" heden ten dage nog altrjd een zeer goede
naam in binnen- en buitenland heeft. Een tijdschrtft kan-alleen be-
sf,oon ols het naast de abonnees een cotps begaofde, joumalistieke
medewerkers op de been kan brengen en dit uoordeel heeft ,,Avicul-
tura" ahijd gehod en heeft het nog.

Als we terugbjken naar de eerste jaargongen uon ons blad en we
bqien dot de uerschillende uerondertngen en uerbetertngen, welke
uítgeuerc en redadies in het blad hebben aangebracht, dan kunnen
wezien, daterheel watis uerwaenlijldin die eeuw. Uítvindingen uan
allerlei aard hebben een zodonige uituoertng, zowel typografsch ols
ilfustratiel mogelijk gemaald. Toen het eetste gele blaadje als bijlage
uan ,,Floralio" uetscheen uermoedde nog niemand dae technische
ontwikkelingen, díe in de jaren geuolgd zíjn.
,,Auiculturo", Neerlonds oudste tijdschrtft op kleinveeteelt-gebied
heeft, steunende op àjn 100-jong werk een zo toonaangeuende
positie uerworuen, dat dit uleiend mag heten uoor allen, die er hun
medeweráng aan uerlenen.
,,Auicultura" heeft steeds zijn kracht gezocht en geuonden ín zijn
medewerkers, die hun aftikelen, op een enkele niet technísche bijdro-
ge no, duruen te dekken met hun eigen nqom. Aan hen dankt het blad
grotendeels zijn toonaongeuende positre.
Enorm ís in de laatste eeuw de kleíndíerenlíet'hebbenj en in het
bijzonder de raspluimuee- en konijnenteelt uooruitgegoan, oan welke
uooruitgong het blod ueel heett bijgedragen en zíjn beste krachten
heeft gewíjd.

We weten, dat de nieuwe uitgeuer uon ons blad het emshge streuen
heeft om ook in de taekomst door middel uan , ,Auicultura' 

' te blijven
ijueren naor een zo krochtig mogelijke beuordertng der kleíndíeren-
líet'hebbertj hiertelande, totgenoegen en welzijn uan onze t'okkers en
liefhebbers.
We wensen ,,Auiculturo" dan ook uerder succes toe en hopen op het
beste uoor de toekomst.
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HoofdredacteuÍen van
,,Avicultura"
1886-1891: A. G. G. Sutherland Rooyaards
1892-7921: J. H. Beekman Bzn
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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