
Schenking Rik Snauwaert 

 

Rik Snauwaert (°1960) uit Torhout is een fokker van Belgische pluimveerassen. Hij is secretaris van de 

Speciaalclub voor de Izegemse koekoek (een kippenras) en bestuurslid bij de Vereniging Bedreigde 

Neerhofdieren (V.B.N.) – met een permanente expo van levend erfgoed in het provinciaal domein 

Bulskampveld te Beernem –.  en de raspluimveevereniging “Canteclaer” uit Veldegem. 

Beroepshalve ging hij na een loopbaan bij het Museum voor Schone Kunsten te Brussel aan de slag 

als hoofd van de Financiële Dienst bij het Koninklijk  Museum voor Kunst & Geschiedenis, eveneens 

in Brussel.  

Op 9 februari 2020 schonk Rik Snauwaert een groot lot met dierentijdschriften en varia aan Mendop. 

Onderstaande opsomming geeft een overzicht van de betrokken items.  

 

 

 

Tijdschriften 

- De Witte Spreeuwen (B): zeer groot lot met honderden losse nummers vanaf jg. 11 (1961) 

tot en met jg. 61 (2011).  

- De Europese Vogelwereld (B): alle nummers van jg. 6 nr. 1 (maart 1991) tot en met jg. 19 nr. 

1 (2004). 

- De Vogelwereld (B): honderden losse nummers vanaf oktober 1964 (jg. 20 nr. 1) tot en met 

december 2019 (jg. 75 nr. 834). 

- De Vogelgids (NL): volledig vanaf nr. 395 (jg. 33 – november 1988) tot en met nr. 476 (jg. 40 

– augustus 1995). 

-  Speciaalclub Kleurkanaries West-Vlaanderen KBOF: volledig vanaf oktober 1986 tot en met 

juli 2000. 

- “Canteclaer”- kwartaalblad Raspluimveevereniging Veldegem (B): 46 losse nummers periode 

2001-2017. 

- De Witte Mus (kooivogelvereniging Lichtervelde): 2 losse nummers uit 1995 (jg. 7 nr. 2) en 

1996 (jg. 8 nr. juli). 



- Onze Vogels (maandblad NL): nummers vanaf jg. 49 nr. 11 (november 1988) tot en met jg. 59 

nr. 12 (december 1998) + los nr. augustus 1977 (jg 38 nr. 8). 

- Vogelvreugd (NL): losse nummers vanaf jg. 68 nr. 11 (november 1988) tot en met jg. 74 nr. 

12 (december 1994) + nr. mei 1985 (jg. 65 nr. 5). 

- Belgische hangoorclub : los nummer driemaandelijks tijdschrift juli-aug.-sept. 2017. 

- Contact Revue Trimestrielle C.E.R.B. – A.E.V.R. W. (Club des Eleveurs de Races Ronquières - 

L’Association des Eleveurs de Volailles des Races Wallonnes): nummers 139 (april-juni 2013) 

tot en met nr. 159 (april-juni 2018). 

- Nieuwsbrief Belgische Speciaalclub voor de Carneau en de Ronsenaar (nr. 3 – 2017). 

- Hamster (tweemaandelijks educatief natuur- en dierentijdschrift, een uitgave van het 

Schoolmuseum Gent), nummers 1/1973 tot en met 4/1974.  

 

 



    

 

 



        

   

                    

 



         

     

 

 

Programmabrochures en varia 

- Zes bezoekersgidsen en plattegronden van resp. de Zoo Antwerpen en Planckendael 

(periode 1974 – 1993). 

- Mini-brochure ‘De geslaagde aquariumliefhebber’ (39 pp.) – ca. 1970. 

- Brochure ‘Over enkele zoetwatervissen in Vlaanderen’ (1981), een uitgave van het Bestuur 

van Waters en Bossen. 

- Lot 12 lidkaarten van ornithologische verenigingen (K.B.O.F., A.O.B., Speciaalclub 

Kleurkanaries). 

- Brochure ‘Europese Kultuur Vogel’ (24 pp.) ca. 1975, een uitgave van de BOF-Werkgroep 

Europese Vogels Provincie West-Vlaanderen. 

- Programmabrochures ‘Belgische Kampioenschappen A.O.B. 1964 – 1965 (112 blz.) en 1985 

(88 blz.). 



- Programmabrochures Grote Provinciale Vogeltentoonstellingen ingericht door de ‘Red Color 

Club Aartrijke’ resp. in januari en november 1963 en november 1964, de twee laatste in 

Torhout. 

- Catalogus 1962 Vogeltentoonstelling ingericht door ‘De Vogelvrienden’ uit Beselare. 

- Programmabrochures 1960 en 1961 ‘Grote Internationale Vogeltentoonstelling’ te 

Blankenberge ingericht door de ‘Vogelkundige Vereniging “De Rietgors”’. 

- Twee brochures Vogeltentoonstellingen “De Gistelse Rietmus”, zonder vermelding van 

plaats en jaartallen. 

- Drie brochures van vogeltentoonstellingen ingericht door ‘De Brugse Kleur- en Siervogel’ in 

resp. november 1957 (4e editie), 1959 (12e Internationale??) en 1962 (10e Internationale 

editie). 

- Brochure Vogeltentoonstelling december 1960 van de ‘Vogelkundige Vereniging “De 

Zeevogels” uit Klemskerke – De Haan. 

- Lot ongedateerde keurfiches voor kleurkanaries. 

- Handvol flyers en/of catalogi voor onder meer Kleinveeshow te Beervelde (oktober 2017), 

genees- en verzorgingsmiddelen voor vogels (Beaphar Belgium, Aves Product BV), 

vogelvoeders Teurlings, magazine Onze Vogels, etc. 

 

      

 

 



 

           

 



 

 

 

Opgemaakt te Brugge op 14-15 februari 2020. 


