
VIJ FEN ZE VEN TIG JAAR GE LE DEN ....

L. Devrie se

... in 1931 rol de het scha me le eer ste num mer tje 

van het Vlaamsch Dier ge nees kun dig Tijd schrift van

de pers en het zou acht tien maan den du ren voor al eer

de eer ste jaar gang kon af ge slo ten wor den. De term

‘schamel eer ste nummertje’ is geen oor deel zo veel ja -

ren na da tum van uit ons ei gen di gi taal tijd perk met

qua si on be perk te pu bli ca tie mo ge lijk he den. Hij is af -

kom stig uit een re dac ti o neel com men taar in de twee -

de jaar gang. Het V.D.T. was, zo luid de het verd er in

die tekst, ‘de voor bo de van het Vl. Dier ge nees kun dig

on der wijs. Het V.D.T is en zal al tijd blij ven de ziel van 

ons beroep’.

Met ing ang van het aca de mie jaar 1933 -1934 zou

in der daad de ‘Veeartsenijschool’ na heel wat po li tie -

ke tri bu la ties van start gaan te Gent. Voor lo pig was

het nog niet zo ver. Het nieu we tijd schrift werd uit ge -

ge ven door de Na tuur- en Ge nees kun di ge Ven noot -

schap waar van de ze tel toen te Antwer pen ge ves tigd

was. Het was de Tolk der Afdee ling Dier ge nees kun de

der We ten schap pe lij ke Vlaam sche Cong res sen. Die

we ten schap pe lij ke cong res sen ont ston den in de 19de

eeuw in het ka der van de Vlaam se ont voog dings strijd

en ze cul mi neer den in de ver vlaam sing van de Gent se

Rijk su ni ver si teit. Dat al les was toen geen evi den te

zaak en het uit ge ven van een dier ge nees kun dig tijd -

schrift in het Ne der lands was dat even min, ook fi nan -

cieel niet. Van daar dat de nieu we ling start te met mid -

de len ter be schik king ge steld door een ve re ni ging die

al lang er Ne der land sta li ge we ten schap pe lij ke tijd -

schrif ten uitgaf.

Een oor deel over de uit spraak dat ‘het V.D.T. is en zal

blij ven de ziel van ons beroep’ la ten we lie ver aan

ande ren over. Wie ech ter de moei te wil doen enk ele

oude jaar gang en even in te kij ken, zal zich ge mak ke lijk

re a li se ren dat het tijd schrift in elk ge val een moei lijk

te over tref fen spie gel is van wat er in de dier ge nees -

kun di ge pro ble ma tiek en ken nis op kwam, evo lu eer -

de ... en weer verd ween. Hoe wel er al tijd al heel wat

van de in houd niet di rect bruik baar was voor de prak -

tijk, ziet men er zo goed als alle be lang rij ke thema’s in

evo lu e ren: de gro te be smet te lij ke ziek ten, te be gin -

nen met tu ber cu lo se, bru cel lo se, dis to ma to se en long -

wor min fec ties, de vele vi ra le in fec ties, de op komst

van de sul fo na mi den ge volgd door de an ti bi o ti ca en

de re sis ten tie daar te gen, nieu we chi rur gi sche en beeld -

vor mings tech nie ken en ken nis over me ta bo le ziek -

ten, ge ne ti ca, fer ti li teit en ver los kun de. Gaan de weg,

maar heel traag, te traag voor ve len, ver schoof de aan -

dacht van nuts die ren naar ge zel schaps die ren. Af en

toe werd op kri tie ke mo men ten de ge lij ke in for ma tie

ver schaft over soms zeer om stre den thema’s. Het tijd -

schrift ver leen de en ver leent hoe dan ook een we ten -

schap pe lijk sérieux aan het be roep en zijn be oe fe na -

ren, iets waar van het be lang op lo kaal vlak niet te

on der schat ten is. Goed on der bouw de ach ter grond in -

for ma tie is even be lang rijk als prak ti sche tips.

Sa men met het aan tal die ren art sen evo lu eer de ook de

omvang van het VDT. Aan vank elijk ging dat heel

lang zaam. Tel de het eer ste vol waar di ge jaar vo lu me

(de twee de jaar gang in 1933) 162 blad zij den en 11

vol waar di ge ar ti kels, dan wa ren het er in 1956, vijf -

entwin tig jaar na de start, nog steeds slechts 294, res -

pec tie ve lijk 18 en na een hal ve eeuw in 1981 was dat

ge s te gen tot 463, res pec tie ve lijk 31. Nu telt het tijd -

schrift tel ken ja re om en rond de 400 blad zij den van een 

gro ter for maat en ruim 50 ar ti kels. Slechts schoor -

voe tend kwa men er kleur tjes in te recht. Niet toe val -

lig gebeur de dit eerst in de niet-ge num mer de pu bli ci -

tai re blad zij den. De prijs was im mers de li mi te ren de

fac tor. Zo kon den de wei nig tal rij ke abon nees (zo

goed als alle Vlaam se die ren art sen) in 1948 een

groeng ekleur de re cla me voor sul fa me zat hi ne be won -

de ren. Na dat ong eveer ze ven tig jaar een ui terst so be -

re op maak de re gel was ge weest, ver sche nen van af

2004 al ler han de bees ten op de om slag en werd het

bin nen in hoe lang er hoe kleur rij ker.

Nog een an de re be lang rij ke evo lu tie was de on mo -

ge lijk te ver mij den over gang naar Engel sta li ge pu bli -

ca ties. Bij na alle ori gi ne le bij dra gen en ca su ïstieken

ver schij nen nu in een zeer ver zorgd Engels (taal kun -

dig niet zo evi dent), maar zij vor men niet de hoofd -

moot. De over zich ten zijn tal rij ker en meest al ook

heel wat lang er. Zij blij ven over we gend ge steld in

even ver zorgd Ne der lands (ook niet zo evi dent). Deze 

over zich ten en the ma-ar ti kels vor men de rug geng raat 

(des tijds rug ge graat ...) van ons tijd schrift. Het ‘twee -

ledig doel’ van het VDT als vak tijd schrift voor de lo -

ka le prac ti ci en als in ter na ti o naal toe gank elij ke pu -

bli ca tie mo ge lijk heid voor onze on der zoe kers, was
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niet ge mak ke lijk te ver we zen lij ken en vol te hou den.

Maar dat lijkt on danks al les toch aar dig te luk ken.

En ... toen kwam de digitale revolutie die in de

wereld van de wetenschappelijke tijdschriften razend

te keer ging. Ons zusterblad, de bijna anderhalf eeuw

oude Annales de Médicine Vétérinaire, een uitgave

van de Luikse faculteit, verdween als papieren pu bli -

ca tie. Veel andere kregen het financieel erg moeilijk.

Het VDT stapte over naar een formule die de Engel s -

ta li ge publicaties vanaf 2002 full text en gratis aan -

biedt op het internet en de Nederlandstalige artikels

voorbehoudt aan de betalende abonnees. Mede daar -

door werd de digitale aardschok glansrijk doorstaan.
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