Zo -he$t ,,$oiculhtra" timtgllqt jarut haar tentoarxtellingen in het gebouw oan de toenmalige Haagse Ditentuin
ond'ngebracht. Deze-,otterzightsfgtowrd gemaalct Wdms haar 50ste tmtoonstelling. At sedertbele jarm beschikt de
I{on. Nederlandse Ver. ,,Aoicultura" ooer, de ïfouhwsthallm als tmtoonstellingsruimte, meer aangépast aqn d.ehuidige amuang oan dp tentoonstellingenuan dezeoereniging.

TACHTrc JARETIKOTITTK1IJKE
TEDERLATDSEVCREttGttG rr[Ylcut TURAfi
Haar betekenis
voor deNederlandse
raskleinveeteelt
Toerr ,,Avicultura" ongeveer 80 jaren geledenwerd opgericht, h4d de raskleinveeteelthier te lande nog maar
ye_1!rgte betekenen,Natuurlijk, er waren ernstige liefhebbers en zelfs enkele goede kenners van alierlèi raskleinvee, doch het was alles incidenteelwat er voor de bevordering van deze teelt gedaan werd. Er werden al
wel tentoonstellingengehouden, waar pluimvee kon woringezonden-door de Provinciale Máatschappijenvan
{en
ïÍndbouw, doch tot nationale manifestatieswài 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 geheleland. Dat Àvicrtltura'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

Tentoonstellingven Pluimgedlerte"organiseerde.
Het doel ,,verbreiding der lieflrebberij" werd o.a. in zoverre bereikt, dat plaateelijke verenigingen werden opgericht. Zelfs ,,Avlcultura" sticlrtte een p&ar provinc!
ale onderafdelingen. Er ontstonden in verschillende steden vererdgingenvan een min of meer plaatseldk karakter, waarvan enkele nu nog bestaan. ,,Ornithophilia",
thans een organisatie van internationale allure, was aanvankelijk een ,, UtrechtseVereniging van Pluimgedierte",
een naam die het nog zeer vele jaren als ,nondertitel"
heeftgevoerd
Een ander typisch voorbeeld van plaatseli,jkebevordering 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.eidwerd geopend, tot het houden van een
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grote jaarlijkse tentoonstelling' waaraan verscheidene
Twentseverênigingenjaarlijks hun medewerkingverlenen.
Keren we echterterug tot ,,Avieultura"!
Nadat de vereniging-,,Avièultura" in eenreeksvan steden
haar jaarlijkse inteinationale tentoonstellinghad gehouden, 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'ritoonstellingenin België, o.a. die van Brussel en Antwerpen werddn bezocht.-Deraskleinveeteelthad zich daar
iets-vlugger ontwikkeld in die periode. Het tentoonstellingswezenverfijnde zich en men volgde het buitenlandse
voórbeeld de tentoonstellingenbuiten, 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
-Het tachtig van de vorige eeuw nog het- geval was.
keuren werd belangrijker naarmate de algemene
rassenkennis steeg. Het bracht o.a. ,,Avicultura" er toe
keurmeesterste vra' ieder iaar een aantal buitenlandse
gen, tbtdat ongeveer de helft der jury uit buitenlanders
bestond.
Wanneer men de oudstejaargangen van AVICULTUM
door bladert, kan men zich eenbeeldvormen van wat er
destijds in de raskleinveeliefhebberijomging hier te lande.
Het aantal aanwezigehoender- en duivenrassenwas opvallend groot. Verschillende rassen, toen regelmatig in
de adveitentie-kolommenvan AVIC ULTUR'S aangebodenn 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 broedseizoenwaren de aanbiedingen van broedeieren legio en gezien de toenmalige koopkracht van de
gulden werd dáarvoor een behoorlijke prijs betaald'
Er bestond bij het bestuur van ,,Avicultura" altijd-belangstelling voor allerlei ontwikkelingen in de rasfok.kerij
van kleinvee. In de zomer van 1910 organiseerde
,,Aviculfura" een pluimveecongres,dat vrij veel belan-gste[ing trok en een leerzaam verloop had. De betrekkingen met de raspluimveefokkers in het buitenland werden tot het uitbreken van de Eerstel{ereldoorlog zo mogelijk nog .verstevigd. Aanvankelijk konden toen nog
tent-oonsteÍingenin Nederland worden gehouden, doch
de moeilijkheden stapelden zich op en alleen door het
organiseren van een gecombineerdeen daarna van een
gemeenschappelijketentoonstelling,k9n in de Dierentuin
nog eententonnstellingworden gehouden
Het verenigingslevenstond niet stil. Enkele maandenvÓór
het uitbreken-van de Eerste Wereldoorlog waren Raad
van Beheeren Ned. Merkenbureau opgericht om te voldoen aan de. eisen, die het groeiende tentoonstellingswezen en de wenselijkheid van het registrerenvan raspluimvee (door vaste voetringen) met zich brachten.
lvtdden in' de oorlog werden de D.V. (de latere Alg'
Nederl. Bond van Dwerghoenderfokkers-en Dwerghoenderfokkersverenigingen) en de Keurmeesters-Vereniging
opgericht. Opvallend was het aantal keren, dat beshrursleïén van ,,Avicultura" een werkzaam aandeel namen
in de leiding van dezelandelijke organisaties, o.a'- door
het feit dat verschillendebestuiursledènvan ,,Avicultura"
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Japanse Krielen ziin op Aoicultura's tm,toonstelling alOp de kornende show zultijà goed oeftegenwooidisd.
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 Commissie vooi de Nederlandse deelname aan de betrokken
tentoonstelling verschillende andere bestuurs- en gewone
le<len van ,,^{vicultura" zitting had49! en er veel ioe hebben 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 legwedstriiden te Niimegen, welke beslist een succes waren
In igZS orgariiseerde ,,Avicultura" wederom een Pluimveecongres,-waardoor o.a. de gelegenheid werd geboden
door vèrschiltende landgenoten pre.adviezen uit. te brengen
over onderzoekingen en waarnemingeq d.oo,r hen en anderen gedaan op het gebied der erfeliikheids'' ziekte- en
voedinssleer.
In 19à? vertrok onder voorzitterschap van een ,,Avide heer B. \il' lVilton een officiële
cultura"-bestuurslid,
Nederlandse delegatie naar de 3e Wereldpluimveecongres
in Ottawa (Canaáa), nadat in 1924 ook al zulk een delesàtie 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 Wereldde jaarlijkse tentoonstellin-gen van,,Av-ioorËg'*at"n
eolturá", welke veieniging ter gelegenheid van haar 40-

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

pe Cochin-haan ltijkt weliswant wat minachtendop ,,dat
krieltie" neer, n'ta.ar zij zal opt Auicaltura's 70ste tentoonstelling zekq niet ntinder belnngstelling trekkm.
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jarig bestaan het predikaat ,,Koninklijke" had verworven, zo groot geworden, dat het gebouw in de Dierenhrin 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 ontzettendmoeilijke.jare-n nog over was aan ondernemingsgeesten geneigdheid tot-exposeren,werd de kop ingeiÍrukt en pràktisch.onmogeliik gemaakt door eenverbód tot o<poseren
van hoenderachtige_vogelsals gevolg van het uitbreken
van ctepseudo-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
jaren
n€foorlogse
groeide de tentoonstelling van ,,Avicultura" weer in wezenenigszinsterug naar het oude type-vq{ dq jaren voor 1914, toen o,a. áan de KooivogèllieÍhebberij eenbelangrijke plaats werd ingeruimd.
-tin nu omstreeks 80 jaren nà de oprichtins van de Nederl. Vereniging ,,Avicultura" staàt de 70e tentoonstelling 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 inzendingenzal komen. Dit is iets wat we
het bestuur van de Kon. Ned. Ver. ,,Avicultura" en natuurlijk in het bijzonder voorzitter .Í. n. W. A. Giesbers
en secretaris P. de Rover Jr. van harte toewensenen velen
in den lande zullen zich zeker bij die wens aansluiten.
;C. S. Th. van GINK.

In het tachtigstejaar van haar bestaan geeft,,Avicultura"
voor de 70e maal de fokkers de gelegenheidelkander in
edele wedijver naar de kroon te siekenen 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 bestaandeoorlogstoestandenniet moge-lijk was eententoonstellingte organiseren.
-U.it dg lange geschiedenis van orue vereniging mogen we
hier één zlrcr belangrijk jaar, het veertigstè(sept. Íg2gaug. 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 behaagdede vereniging het predikaat ,,Koninklijke" te verlenen.
Ter gelegenheidvan de in dat jaar gehouden 40e tentoonstelling werd het DerdeNationale Congresvoor Pluimvee- en Konijnenteelt georganiseerd. Het eerSte en het
tweede waren jaren tevoren georganiseerd door de
,,V,P.N.", de Vereniging ter Bevordering van. de Pluimvee-en Tamme Konijne5rteeltin Nederland
Dit congres stond op ain hoog niveau: in het uitvoerend
comité hadden vier hoogleraren van de Veterinaire Hogeschool zitting, voorts eén van de Leidse en één van te
\{ageningse 'Hogeschool. De aan de deelnemerstevoren
toegezondenpréadviezenvormden een boekdeelvan202
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 januari 1925. De besprekingenover de wetenschappelijkeafdeling vergden die dagen de gehele dinsdag. Des woerisdags had de praktische afdeling de aandacht, zoalsstaatsbemoeiingen met de pluimveeteelt, proeven met kunstlicht,
btoeden, Iegwedstrijden, opleiding van specialis{en,be"
drfifsboekhouding en reglementering van het tentoonstellingswezen.De handelsafdelingkwara donderdagsaan
boden de discussiesgrngen overdehandelin Nederlandse
eieren, koelhuizen voor pluimveeteeltprodukten, invoei
van buitenlandse dieren en eieren,Het congreswerd vrijdags besloten en terstond daarop opende Z.K.H. Prins
Hendrlk der Nederlanden de 40e tentoonstelling. Na en*
kele maanden verscheenhet stenografischverslag van het
besprokeng aangevuld met enkele nagekomen préadvie4r\ eenboek van 300 pagina's.
Op haar veertigsteverenigingsjaar mocht en mag ,,Avicultura" nog steeds met trots en voldoening terugzien
jM. J. VISSER
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