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Op zoek naar Luscinia 
 
Opeens besta je 125 jaar en wat doe je dan? Rondvragen en 
kijken in het archief. Nou dat is ook niet om over naar huis te 
schrijven. De meeste archieven blijken niet te zijn overgedragen. 
Dus we gaan dan maar op zoek naar Luscinia elders. Ik maak 
gebruik van openarchieven. Staatscourant en Koninklijke 
goedkeuringen en het beetje archief wat er nog is. We zijn in het 
bezit van 2 stuks koninklijke goed keuringen, hoe zit dat? Hoe 
zijn ze ontstaan? Waarom ontstonden ze? Waarom/wanneer 
schreef Luscinia zich in het verenigingsregister. 
 

Tussen 1880 en 1914 bleek bijvoorbeeld dat ieder zichzelf 
respecterend genootschap niet alleen veel waarde hechtte aan 
goede statuten, maar ook aan de Koninklijke goedkeuring 
ervan. Het gaf status. Veel verenigingen pronkten in hun 
communicatie naar buiten met de toevoeging “erkend bij 
Koninklijk Besluit” onder hun naam 
 

Ik heb het vogelleven vanaf zijn bekendheid tot de verandering in 
de vogelliefhebberij en de overgang naar vereniging en zijn 
perikelen ernaartoe geprobeerd te volgen. 
Wat veranderde er nu eigenlijk. We begonnen met vogels kopen 

en verkopen. Op een gegeven 
moment begon men zelf vogels te 
kweken en te verkopen. Om de 
erkenning van de beste 
prijsvogel te verkrijgen ging men 
zich verenigingen en showde de 
beste vogels. Soms 1x per jaar 
soms 2x per jaar en Luscinia 
begon gelijk internationaal. En zo 
ontstonden in Nederland 3 
bonden/landelijke verenigingen, 
Ornithophilia, Avicultura en 
Luscinia. 
 



 



 
De eerste officiële oprichters van Luscinia waren niet de minste. 
Hoe het kwam dat juist deze mensen Luscinia oprichten is niet 
bekend. Wel bekend is dat er medeoprichters waren de 
directeuren van London Zoo, dierentuin Parijs, Dierentuin 
Antwerpen en dierentuin Wassenaar. De voorzitter - van het 
eerste bestuur - werd JHR. L.J. Quarles van Ufford, secretaris 
dhr.A.A. Polvliet, penningmeester dhr.P.J.B. Lampe en 
tentoonstellings-secretaris dhr.H.C.J.Crot. 
 
Een schrijven in januari 1899 van JHR. L.J. Quarles van Ufford 
vertelde het volgende: 
 

De Vereeniging “Luscinia” 
 

Het had, ons liefhebbers van zangvogels, sinds jaren getroffen 
hoe inzendingen voor deze rubriek op de Ornithologische 
tentoonstellingen eigenlijk meer als bijzaak werden beschouwd 
en achteraf gezet. Onnatuurlijk kon dit niet genoemd worden, 
kippen en duiven waren er toch de hoofdzaak en zangvogels 

enkel ter opluistering. Het was 
ons dus onaangenaam. Maar er 
waren en zijn nog wel 
ernstigere zaken, waarin 
dringend moest worden 
voorzien, dan deze. Is het niet 
een doorn in het oog van den 
waren vogelvriend, te weten, 
hoe duizenden lieve zangers 
door onbekendheid met de 
verzorging een waren 
hongerdood sterven? Is het 
niet de steen des aanstoots, te 
zien, hoe ondoelmatig en 

daarbij vuil en onzindelijke vogels, gehouden worden, zij die ons, 
door hunne groote liefde voor baden, een ernstig voorbeeld 
geven in zindelijkheid? 
 
 
 



Maar ook onbekendheid met de verschillende rassen en soorten 
en het gemis van een vertrouwd kantoor, waar men om raad en 
daad kan aankloppen en zeker zijn een gewillig oor te zullen 
vinden, maakten de oprichting van een “club van Zangvogels” 
onvermijdelijk. 
Aan de wensch daartoe, reeds jaren achtereen uitgesproken, 
werd dan eindelijk gevolg gegeven door de oprichting der 
Nederlandsche Vereeniging van Liefhebbers van Zang-, Sieraad, en 
Volièrevogels, gen.”Luscinia” wier statuten bij Koninklijkbesluit 
van 15 juli 1897, Stbl.No. 93 werden goed gekeurd. 
 
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering en het naar eisch 
van de Zang, -Sieraad en Volièrevogels. Zij tracht dit te verkrijgen 
o.a. door het houden van tentoonstellingen en door het 
verspreiden van geschriften en drukwerken. 
Wij maken met gretigheid gebruik van de hier geboden 
gastvrijheid om onze vereeniging aan te bevelen en omdat wij 
overtuigd zijn, dat door dit keurig werkje aan een groote 
behoefte wordt voldaan. Moge het edel streven van de schrijver 
ertoe leiden, dat eindelijk ook de vele andere kanariesoorten met 

hare edele vormen en 
fraaie kleuren een plaatsje 
worde ingeruimd naast de 
bij ons zoo alom 
vertegenwoordigde 
Duitsche vogels!  
Wekelijks wordt het 
officieel Orgaan” der 
Vereeniging gratis en 
Franco aan de leden 
toegezonden. Dit 
geïllustreerd blad 
verschijnt, te beginnen 
met 1 januari 1899, onder 
redactie van J. Hendrik 
van Balen, is genaamd “De 
Pluimgraaf” en zal gewijd 
zijn aan alle takken der 
ornithologie. 



 De wekelijkse afleveringen van 12 pagina’s bevatten 4 
afdelingen, n.l. 1e zang- en kamervogels, 2e pluimvee, 3e duiven 
en 4e konijnen enz.enz. 
Voor niet-leden der Vereeniging bedraagt de abonnementsprijs 
f3,00 per jaar. Met de uitgever is een overeenkomst gesloten, 
waardoor wij ons in ieder nummer met onze leden kunnen 
onderhouden, dat van groot gewicht kan zijn. 
Wij verstrekken gaarne bijzonderheden omtrent onze 
vereeniging, waarvan de jaarlijkse contributie slechts f 3,50 
bedraagt. 
 
Den Haag, Januari 1899 
Het bestuur der Vereeniging “Luscinia”. 
Jhr. L.J. QUARLES VAN UFFORD, voorzitter 
A.A. POLVLIET, Loosduinscheweg 55, Den Haag, secretaris 
 
Het officieel inschrijven in 1897 van Luscinia in het 
verenigingsregister. Zij ontving gelijk de Koninklijke 
Goedkeuring op 15 juli N0.93 te Den Haag. 
 

Naam Nederlandsche vereeniging "Luscinia" 

Plaats Den Haag 

Provincie Zuid-Holland  

Datum van erkenning 15 juli 1897 

Koninklijk Besluit nr. 93 

Oprichtingsdatum 15 mei 1897 

Doelstelling De bevordering der kennis en het naar eisch verplegen van de zang-, sieraad- en volièrevogels. 

Staatscourant 
30-07-1897, 19-01-1899 

 

 

Uit het schrijven van Jhr. L.J. QUARLES VAN UFFORD, blijkt wel 
dat er voor Luscinia een officiële vereniging genoemd  -Luscinia 
een club van vogelliefhebbers - bestond. 
 

http://resources.huygens.knaw.nl/erkendeverenigingen/gids/search?submit=Zoek&plaats=Den%20Haag
http://resources.huygens.knaw.nl/erkendeverenigingen/gids/search?submit=Zoek&provincie=Zuid-Holland


 Dit blijkt ook uit een schrijven in 1960 van dhr. De Leur – een 
van de vele voorzitters van Luscinia – waarin hij een 
tentoonstelling van 1870 aanhaalde.  
 
Oprichting 
Ik gebruikte de inschrijving als een goede uitvalsbasis. Maar liefst 
8984 verenigingen laten zich vanaf 1855 registeren. Een kwart 
hiervan – 2208 clubs – geeft aan van Zuid-Hollandse origine te 
zijn, al houdt dat vaak niet meer in dan dat een hoofdkantoor in 
Den Haag of Rotterdam is gevestigd. (Tegenwoordig 
postbusnummer). Hoe dan ook geven deze ruim 2200 
verenigingen een beeld van hoe het clubleven zich van 1855 tot 
1903 ontwikkelt. Het zijn de ‘opvolgers’ van de al sinds de 
dertiende eeuw bestaande gilden, die echter in 1798 werden 
afgeschaft. 
De Grondwet van 1848 legt het recht op vereniging en 
vergadering vast, gevolgd door de Wet op de Vereniging van 22 
april 1855. 
Deze datum is niet het werkelijke begin. Er bestaan dan al talloze 
verenigingen en genootschappen, die vaak decennia- en soms 
eeuwenlang aan de weg timmerden. Het jaartal 1855 is vooral 
van belang voor de administratie. Het blijkt wel het startsein 
voor een hausse aan nieuwe verenigingen van divers pluimage. 
Wie na die datum een vereniging start en als rechtspersoon wil 
optreden, moet zich melden bij de overheid. 

Tot 1870 hield men de kanarie uitsluitend als gezelschapsdier. 
Naar mate de kanarieprijs daalde en ze overal verkrijgbaar 
waren, ontstonden vogelliefhebbers die het kweken van vogels 
zelf ter hand namen. De toen – 1870 - nog niet als vereniging 
aangemelde Luscinia organiseerde grote tentoonstellingen met 
zangwedstrijden buiten Den Haag. 
In de jaren 1902-03 liep het leden aantal gestaag op naar zo’n 
170 leden waaronder baronnen jonkheren en directeuren van 
dierentuinen. Er kwamen aanmelddingen vanuit het hele land 
van Leeuwarden tot Maastricht, Nijmegen en uit het buitenland. 
 
 
 
 



We vonden ook een schrijven van dhr. C.L.W. Noorduijn over een 
tentoonstelling van 1898 – 1e internationale vogeltentoonstelling 
van Luscinia in de zaal van de Koninklijke Zoölogische 
Botanische genootschap in Den Haag. 

 
 
Inleiding 
De Vereeniging 
“Luscinia ”hield op 
12,13,14 Augustus 1898 
te ’s Hage hare eerste 
tentoonstelling van 
Zang-, Sieraad en 
Volièrevogels en 
behaalde volgens 

dagbladverslagen uit die dagen een onbetwistbaar succes. 
Het spijt mij daarop toch wat af te dingen, tenminste wat betreft 
de inzending van kanarievogels, want bij vergelijking der 
inzendingen met die welke men op buitenlandsche 
tentoonstellingen, met name in Engeland, aantreft waren de 
verschillende kanarierassen slecht vertegenwoordigd. Niet dat 
zulks te wijten was aan gebrek aan belangstelling in deze 
tentoonstelling – integendeel- de oorzaak lag daarin, dat bij ons 
ter lande, behalve de overal aanwezige vertegenwoordiger van 
het Duitsche ras, verschillende andere rassen nagenoeg 
onbekend zijn. 
Om daarin verandering te brengen en in de hoop, dat door 
kennismaking met die rasvogels de begeerte tot het bezit en de 
kweek daarvan moge worden opgewekt, heb ik dit werkje 
samengesteld en daarin overgenomen de juiste levensgroote 
afbeeldingen der elders bekroonde rasvogels. 
Wat is er bij ons gebleven van de voorheen zoo bekende kanarie 
van het Hollansche ras, waarvoor de vreemdeling in de vorige 
eeuw bij ons ter markt ging en groote sommen besteedde? Ik kan 
gerust zeggen, Niets meer! 
Voor het grootste gedeelte werden zij uitgevoerd naar Engeland, 
waar zij de stamvaders zijn geworden der schoone Engelsche 
kleurvogels; voor het overige verhuisde zij naar het noorden van  
 



Frankrijk en naar België waar zij nu nog bekend zijn onder de 
naam “Serins Hollandia”. Een der destijds bestaande typen van 
het Hollandsche ras, een groote, forsch gebouwde vogel, in 
Engelsche werken nog de oud-Hollansche genoemd, is geheel 
verdwenen. Hier en daar vindt men nog daarvan in Brabant 
enkele door kruising met het Duitsche ras verkleinde 
exemplaren. En wat hebben wij voor ons destijds zoo beroemde 
ras in de plaats gekregen? Bijna niets dan uitschot Harzers, 
waarvan jaarlijks duizenden exemplaren bij ons worden 
ingevoerd en voor verre boven de waarde betaald. Onbekend 
met de heerlijke zang van onberispelijke Harzervogels, 
vergenoegen wij ons in het aanhoren van de zang der genoemde 
uitschot-Harzers, evenals een kind gaarne mag luisteren naar de 
tonen van een bepaald straatorgel. 
 

Laten we terugkeren op het door ons verlaten pad en ons weder 
gaan toeleggen op de kweek van postuur- en kleurvogels, nu jaar 
in jaar uit is gebleken dat ons klimaat of wat dan ook, zich niet 
eigent on uitstekende zangers te kweken. 
Wanneer bezitters van dit werkje daartoe willen meewerken, dat 
zij dan inzage daarvan geven aan anderen, opdat de kanarie in 
zijn rassen bekend worde! 
 

Moge dan vele inzendingen op een volgende tentoonstelling van 
kanarievogels bewijzen dat het doel werd bereikt dat aanleiding 

gaf tot het samenstellen 
van dit werkje. 
 

Groningen, Januari 1899 
C.L.W. Noorduijn 
 

Wat veranderde er nu 
eigenlijk, nog steeds weet 
ik het niet. We begonnen 

met vogels kopen en verkopen. Op een gegeven moment begon 
men zelf vogels te kweken en te verkopen. Om de beste 
prijsvogel te verkrijgen ging men zich dus verenigen en 
showde de beste vogels. Soms 1x per jaar soms 2 x per jaar en 
men begon gelijk internationaal. 
 
 



 

De vereniging was een feit en groeide voortvarend 
1898 - 1ste internationale 
vogeltentoonstelling van 
Luscinia in de zaal van de 
Koninklijke zoölogische 
Botanische genootschap in 
Den Haag. 
 

In 1900 werd het 
maandblad – DE 
PLUIMGRAAF – opgericht. 
Het had ten doel te 
bevordering kennis en 
verzorging van de vogels 
onder de mensen te 
brengen, er gingen te veel 
vogels dood door onkunde. 

Het blad van 12 bladzijdes werd wekelijks aangeboden.  
 

1900 - 16-18 november 2de internationale vogeltentoonstelling 
van Luscinia in de zaal van manege villa Boschoord 650 m van 

het staatspoor. 
Hier showde a. Bourez uit Parijs voor 
de eerste keer een Noordhollandsche 
frise toen geheten Hollandse 
kanarievogel Serin hollandaise en 
won de eerste prijs hiermee. 
Er waren toen al opmerkelijk veel 
postuurkanaries aanwezig t.w.: 
Hollandse frise, Belgische Bossu, 
Scotch fancy, Lancashire, Norwich, 
Yorkshire, Border fancy, Lizard e.a. 
In Nederland werden al in 1865 de 
eerste valkparkieten gekweekt. 
 
In Rotterdam werden 5 x paren 
zebravinken te koop aangeboden 
voor 10.00 gulden. 
 



170 leden waaronder baronnen jonkheren en directeuren van 
dierentuinen. Er kwamen aanmelddingen vanuit het hele land 
van Leeuwarden tot Maastricht en uit het buitenland. Steeds 
meer kwekers verenigden zich steeds om hun hobby optimaal uit 
te voeren en hun kennis te delen.  
 

 Op 21-22-23 maart 1902 organiseerde Luscinia de 4de 
internationale tentoonstelling in 
Nijmegen. Tijdens deze 
tentoonstellingen zijn pogingen 
ondernomen om onder afdelingen 
van Luscinia op te richten in 
Nijmegen en Arnhem en daarnaast 
bleef de vereniging flink aan de 
weg timmeren dit ging door tot in 
1903. 
De 5de internationale 
tentoonstelling werd op 27 
februari tot 1 maart georganiseerd 

en wel in het Noorden in Groningen. 
Er volgde daarna een periode, waar tot nu toe weinig over 
bekend is geworden. 
Wel werden er tentoonstellingen gehouden en het leden aantal 
groeide fors. Een van de - later zeer bekende keurmeester – 
leden die zich aanmelden was dhr. P.J. Helder, woonachtig in 
toen Leiden. 
Ook in de tijd dat het een poosje stil was gebeurde er toch heel 

veel. De zang werd in volle 
ontwikkeling gebracht. In Duitsland 
werd er voornamelijk in Andreasberg 
aan de zang van de Harzers uit het 
Harzergebied gewerkt. 
In België de waterslager, - van de 
Timbrado was nog geen sprake – hier 
werd het lied voor die tijd met diverse 
hulpmiddelen – waaronder het 
waterorgel - ook verbeterd. 
 

 



Ondertussen in Nederland was het kweken van kleurkanaries 
een commerciële zaak geworden. De mensen uit de society 
waren hier druk mee, zij beschikten over geld en konden dus 
personeel in dienst nemen om de vogels te verzorgen. 
 

De mensen – genoemd Pluimgraven- die deze vogels verzorgde 
kregen hierdoor kennis om zelf met vogels aan de slag te gaan. 
Het kweken van vogels werd toen een gemeengoed en een goede 
bijverdienste. 
Deze stormachtige ontwikkeling is heden ten dage nog zichtbaar! 
De gehouden tentoonstellingen- wat ik begreep – gingen toen in 
samenwerking met Avicultura die stopte door de eerste 
wereldoorlog. 

 
De eerste wereldoorlog 
In deze oorlog moesten 
verenigingen stoppen. 
Verenigingen zijn n.l. een 
rechtspersonen voor de 
Nederlandse wet, waarvan 
de rechten en plichten 
worden geregeld in het 

Burgerlijk Wetboek. Tijdens de Duitse bezetting werden veel 
verenigingen verboden of ontbonden. Opvallend is wel het 

verdwijnen van de meeste, postduiven-, vogelverenigingen. 

In de loopgraven met tunnels werd toen gebruik gemaakt van 
veel kanaries, vanwege gasvorming.  De postduiven werden 
ingezet om berichten van het front te sturen. Luscinia moest ook 
stoppen. Het Nederlandse welvaartsniveau daalde sterk tijdens 
de oorlog van 1914-1918. 
 
De tweede wereldoorlog 
In de tweede wereld oorlogen mochten verenigingen blijven 
bestaan, het was moeilijk, papier werd schaars en 
verenigingsboekjes werden op het laatst niet meer verzonden. 
Op last van rijkscommissaris Seyss-Inquart als 'Commissaris 
voor niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen' een stokje 
voor de uitvoering van verenigingen. Ook het samenkomen op 
verenigingsavonden werd op het laatst ook verboden, ik hoorde 



wel dat er nog een tentoonstelling is geweest, maar kan er niets 
van terugvinden. 
 

In februari 1921werd de vereniging heropgericht, de heren die 
zich met deze heroprichting bezighielden, waren Dhr. Constant, 
Meeteren, van Dalen, Walburg en Zandvliet. Het doel werd het 
bevorderen van de liefhebberij voor vogels inlands en exoten, 
zang, kleur en postuurkanarie en bastaarden, de teelt en 
veredeling. 
 

Het opnieuw houden van Tentoonstelling viel het duidelijk door 
de oorlog verzwakte vereniging moeilijk om TT’s te organiseren. 
De landelijke overheid gaf de kleindierensport nimmer de plaats 
die zij verdiende. Er volgde vele onderhandelingen bij diverse 
dierenverenigingen over houden van tentoonstellingen. De 
“Sportraad", in casu de gemeente Den Haag, ging in gesprek met 
alle andere bonden en verenigingen in de sector recreatie. Er 

kwamen diverse gesprekken met “Ornithophilia"die op niets 
uitliepen. Na deze onverrichte gesprekken ging Luscinia opnieuw 
een hechte en goede samenwerking met de Avicultura - een 
verenigingen in de kleindierensport - aan. Deze hernieuwde 
samenwerking - die verbroken was in de eerste wereld oorlog - 
tussen beide verenigingen kwam dus opnieuw tot stand in 1958. 
Avicultura stelde gedurende vele jaren een klein gedeelte van 
haar tentoonstellingsruimte beschikbaar, waarin Luscinia als de 
's Gravenhaagse Vereniging van Vogellíefhebbers," haar jaarlijkse 
show hield. Er waren diverse overeenkomsten gemaakt waarvan 
we alleen nog maar de overeenkomst van 1981 hebben terug 
gevonden. Voor deelname aan deze grote Avicultura show in de 
Houtrusthallen was er een overeenkomst gemaakt tussen 
Avicultura en het bestuur van Houtrust en het bestuur van 
Luscinia. Zo hoefde Luscinia voor het gebruik van de - voor hun 
ter beschikbaar gestelde – ruimte geen vergoeding te betalen ook 
geen betaling voor gebruik van licht en water enz. Zij kregen zelfs 
een beschikking van een aparte ruimte voor zang en lezingen en 
vrije verkoop van vogels. De hal en de rotonde was ook voor hun 
gereserveerd. Daarbij kregen zij ook nog een tegemoetkoming 
van fl.500.00 voor de keurmeesters.  
 



Om Houtrust binnen te komen moest men betalen, maar er 
werden voor diverse gebruikers kaarten ter beschikking gesteld 
door Houtrust om in en uit te gaan.  
Jaarlijks hadden beide verenigingen overleg met het bestuur van 
Houtrust. 
 

In 1961organiseerde beide verenigingen weer een internationale 
vogelshow waar Luscinia een groot aandeel in heeft gehad met 
vogels uit vele landen over de wereld met eigen gekweekte 
vogels w.o. papegaaien, grote parkieten, Australische 
prachtvinken, kwartelsoorten, amandines en kanaries- zang-
kleur en postuur, en als extra attractie een paar Gerlitzen, (wilde 
kanaries, de stamouders uit 1600 waar elke gecultiveerde 
kanarie vanaf stamt).  
Het leden aantal in 1965 was 343 leden en 23 jeugdleden en in 
1970 207 leden en 9 jeugdleden. 
Deze samenwerking tussen beide verenigingen verwierven een 
internationale vermaardheid, die zou duren tot de jaren 1990.  
 

Uit een artikel uit de krant haalde we het bericht dat na een 
bestuur periode van de heren Dhr. Constant, Meeteren, van 
Dalen, Walburg en Zandvliet een nieuw bestuur aantrad. Er 
kwam een bestuur onder voorzitterschap van dhr. A.C. van de 
Leur. Dhr. Van der Leur maakte zich bekend door het oneens te 
zijn met de toenmalige vogelwet die in werking was gesteld. Het 
houden van Europese cultuurvogels. 
Op 11,12,13 januari 1952 werd er een tentoonstelling 
georganiseerd onbekend waar? 
Onder voorzitterschap van Dhr. Gerrits die 28 jaar voorzitter is 
geweest, is er heel wat geweest aan tentoonstellingen o.a in het 
Amicitia Westeinde. Helaas, ook weer weinig over bekend. 
Op 8,9,10 januari 1954 een tentoonstelling in Hof van Holland 
520 vogels. Tijdens deze tentoonstelling werd er een medaille 
van hare majesteit de koningin Wilhelmina voor de winnaar van 
de klasse harzervogels uitgereikt. Ook een keramieken beeldje 
van hare koninklijke prinses Wilhelmina werd uitgereikt. Door 
de edelgestrenge commissaris van de Koningin werd een 
medaille beschikbaar gesteld voor de kampioen kleurvogels.  
 
 



Ook de burgemeester van ’s Gravenhagen stelde toen een 
medaille beschikbaar voor de kampioen Exotische vogels. 
De heer Louwman directeur van het dierenpark Wassenaar 
stelde een beker beschikbaar voor de kampioen parkieten. 
 

Maar ook leuke bus uitjes in 1965 met de vereniging zijn bekend, 
eerst naar de markt in Antwerpen en daarna door naar Brugge. 
Er werd toen ook veel geld geboden in die periode voor kanaries, 
zo werd er op 18 december 1960 voor een rood zwarte kanarie 
fl. 1000,00 gevraagd. 
Op een Tentoonstelling 8,9,10 januari 1965 bracht Luscinia in 
Houtrust die samen met Avicultura werd georganiseerd 624 
vogels onder voorzitterschap van dhr. A.C.v.d. Leur. Er waren 35 
tentoonstelling medewerkers om de vogels te verzorgen.  In 
1967- 663 vogel, in 1970 - 763 vogels, in 1971maar toen in het 
klein dierencentrum Zuiderpark 657 vogels.  
In 1970 vraagt Dhr. Labrie _ de toenmalige secretaris van 
Luscinia in opdracht van Dhr. V.d. Leur – aan dhr.J.J.W. Louwman 
of hij de opengevallen plaats van zijn vader - die beschermheer 
was van Luscinia- deze positie over te nemen. De vereniging is de 
heer J.J.W. Louwman zeer erkentelijk voor het aanvaarden 
daarvan. 
Het bestuur van burgemeester en wethouders van Den Haag 
hebben Luscinia een medaille vertrekt vanwege de kennis die de 
gemeente heeft over Luscinia. 
 

 



In 1973 toen onder voorzitterschap van dhr. P. Vollaard ook in 
het kleindierencentrum 564 vogels. In 1984 weer in het Houtrust 
onder voorzitterschap van dhr. J.M. Balm 475 vogels 
Na een aantal succesvolle gezamenlijke tentoonstellingen werd 
de samenwerking met Avicultura weer gebroken. De oorzaak 
was de afbraak van Houtrust. Luscinia ging weer op eigen benen 
staan. 
 

Een eigen plek 
Dat is een dingetje wat Luscinia nooit voor elkaar heeft gekregen 
zij waren altijd te gast. Na het op eigen benen staan volgde er 
vele adressen waar Luscinia voor hun vergaderingen en 
tentoonstellingen een onderkomen vond. 
 

Het eerste plekje werd gevonden in de Laakkerk, Isingstraat en 
daarna in het toenmalige tuincentrum Eurotuin in de jaren 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 1993 een onderkomen voor een 
tentoonstelling onder voorzitter Dhr. P. Vollaard. De 
verenigingsavonden vonden echter plaats op het 
Westhovenplein. 
 

Diverse tentoonstellingen vonden vanaf 1994 wisselend plaats. 
Er werd een nieuw onderkomen gevonden in Bosch en Duin 
1994 voorzitter dhr.  P. Vollaard. 
Hierna gaf dhr. P. Vollaard het voorzitterschap over aan dhr. 
Franz Poortier. 
 

Opnieuw brak er een nieuwe periode aan, echter de 
verenigingsavonden bleven op het Westhovenplein, aan 
markante leden heeft het nooit ontbroken in de vereniging, zo 
had Luscinia in latere jaren dhr. A. Verweij in de vereniging door 
iedereen genoemd Pa.   
Huize Royaal 1995  Franz Poortier 
Bosch en Duin 1996,1997,1998, 1999,2000, 2001. 
In 1997 bestond de vereniging 100 jaar. 
Opnieuw moest er een onderkomen gezocht vanwege het 
opzeggen van Bosch en Duin, zij hadden de ruimte nodig. 
 
 



We kregen weer een ander 
onderkomen voor onze 
Tentoonstelling, het 
Westhovenplein, dit was 
ideaal we waren daar al een 
flink aantal jaren met onze 
verenigingsavonden. De 
gehouden tentoonstelling 
was 2002, 2003. In 1997 

vond het honderd jarig bestaan plaats op het Westhovenplein. 
Dit bestaan werd geteld vanaf de oprichting van 1897. Tevens 
organiseerde Luscinia voor het Rayon Zuid-Holland de eerste 
jeugdkampioenschappen in Bosch en Duin. 
 

Weer werden we geconfronteerd met een teleurstelling. 
In 2003 kregen we namelijk een bericht van de Gemeente dat 
het, het plan was, dat het Westhovenplein werd afgebroken. 
Gelukkig vonden we opnieuw een eigenplekje en wel in het 
Kleindieren centrum Zuiderpark waar zowel de tentoonstelling 
als de verenigingsavonden plaatsvonden 
Zuiderpark Kleindieren centrum 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011,2012,2013,2014. 
Na al die fijne jaren met een ideaal ‘eigenplekje’ waar zowel de 
tentoonstelling plaats vond als de verenigingsavonden. Ook de 
tentoonstellingsmaterialen vonden hier een plek en hadden we 
geen gesjouw meer. 
Opnieuw een teleurstelling, ook hier moesten we onze 
tentoonstelling weer verplaatsen wegens onmogelijke 
parkeermogelijkheid. De afstand met het sjouwen met de kooien 
werd te veel. Van de Zuiderparklaan naar het Kleindieren 
centrum was te ver. Gelukkig vonden we opnieuw een fijne plek 
om onze liefhebberij voort te zetten. Het werd het Buurthuis van 
de Toekomst Morgenstond aan het Eeldepad 3/3a. De 
tentoonstelling en de verenigingsavonden en het 
tentoonstellingsmateriaal vonden weer een eigenplek. 
Morgenstond 2015, tot nu toe.  
In 2016 veranderde het voorzitterschap van Luscinia wegens 
gezondheid reden van dhr. Poortier en werd dhr. Wim Stoop -op 
dat moment 2de voorzitter - werd in 2017 gekozen als voorzitter. 
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Voorzitter Wim Stoop 2017, 2018, 2019, (2020, 2021, geen 
tentoonstelling geweest wegens corona). 
Inmiddels zijn er leden die al meer dan een halve eeuw lid zijn bij 
Luscinia. Dhr. Tinus Hut, 66 jaar, dhr. D.E, van Wanrooy 58, dhr. 
John Verweij 57 jaar dhr., Fons Steijger 56 jaar. 
Dhr. J.S. W. Louwman beschermheer van Luscinia en voorzitter 
van het Wildlife Breeding Centre 45 jaar. Erelid dhr. Ferry 
Brenner 43 jaar en 33 jaar secretaris van Luscinia geweest. 
Onlangs voegde we aan het rijtje toe Jopie Poortier 25 jaar lid en 
penningmeester. 
Na de jaartelling 2000 kwam voor een vereniging – dus ook voor 
Luscinia - weer een nieuwe periode – internet deed zijn intrede- 
bestuurders moeten zich bekendmaken met internet. De bond 
doet allerlei zaken via internet, de keurmeesters aanvragen voor 
TT en lezingen via internet. De kwekers moeten zaken gaan doen 
via internet en onlangs is bekend geworden dat zij hun ringen 
moeten bestellen via internet.  
 
 



Voor een vereniging werd het moeilijk, immers zij moesten 
zichzelf bekend maken met internet en de leden vertrouwd 
maken met de moderne ontwikkelingen. Die werden niet met 
vlag en stoot aanvaard. Naast alleen kennis overbrengen over 
kweken met vogels, blijft een vereniging hard nodig om de leden 
te ondersteunen met alle zaken rond het kweken en verzorgen 
van de vogels. Indien we hiervoor geen zorg dragen belanden we 
weer in het tijdperk waarom Luscinia werd opgericht. 
 
Mijn zoekt tocht naar het bestaansleven van Luscinia is 
onvoldoende omdat veel is verdwenen en niet meer terug te 
halen is. Ook niet in het gemeentearchief. Het is wel een leuke 
zoektocht van een zeer gevarieerd bestaansleven geworden. In 
elke periode veranderde wat, alles wel ten goede van de vogels. 
Uit elke periode wordt er iets geleerd, de wetenschap omtrent de 
vogels begint met Mendel en later het begrip van zijn formules. 
Het daardoor ontdekken van mutaties. Weer later het begrip 
DNA, het simpele kwekertje werd een kweker die bewust met 
zijn vogels kan omgaan. 
De vogel bleef centraal staan, maar de ontwikkelingsjaren, in het 
verenigingsleven zijn niet met elkaar te vergelijken. Die moeten 
bekeken worden in de tijden van het moment. 
 
Gea Stoop 
Voor Luscinia  
Mei 2022 
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