Eeneeuw ,,hricultura"
We hebben er geen diepgrauendonderz,oeknaar gedaan,
moor,,Auicttlhlra"zou wel eenshet oudste(uak)bladuan ons
land kunnen zijn. Dít zou betekenendot de uoorlichting aan
sporttokkercnog eerder gestalteheeft gekregen dan de uakuoorlichting aan beroepsbeoefenaren.Kennelijk was er dus
honderd jaargeledenol sprakeuan int'ormatiebehoet'te
bij de
groep mensen,díe àch bezighieldenmet het fokken en houden uan kleínuee.
De omstandigheden,woaronderde mensenanno 1886 leet'den, waren allesbeholueroosHeurig.ln de industrie,woar de
machinq nog maarzeerten dele hetzwore handwerkuande
arbeidershaddenouergenomen,moesthardgewerldworden
uoor een karig loon. Ook op het plattelondwaarde inkomsten
uoor een z,eerbelangnjk deel uit de landbouw moesten komen, wctsde toestnnd niet beter. AIom heetsteer armoede.
UiAicht op betere trjden waser nauwelijles,olthanszeker niet
onder de arbeidendebeuolhng.
Om in diejaren op de marVte komenmet een bladgertchtop
een in dootsneeweinig kapitaalkrachtigegroep uon hobbyisten wos een gewaagde ondememing. Het initiatiet'tot het
uitgeuenuan een blad ,,met uitsluitendstukkenen aduertentiën de pluimueet'okkenjbetret'fende"- zo staothet in het
eerslenummer- kwamdan ook niet uan een uitgeuer,maor
uan de ,,NederlandscheVereenigíngAuicultura", die in t'ebruari 7886 te Utrecht wasopgencht.Het hoot'dbestuuruan
dac uerenigtng,waaruaneen z,euental
notabelenuit het hele
land deel uitmoolete,kwam met uítgeuerVanGorcum te Assen, die reeds het weekblad ,,Floralia" uoor bloemen- en
plantenliefhebbetsuitgaJ,ouereendat aan dit blad een afuonderlijk bijblod toegeuoegdzou worden dat ten díensteuan de
uereniEng,,Auiculh)ra"zou staanen dat teuensofficieelorgaanuan de uerenigíngzou worden.
Dit bijblad, dat op urijdag 5 maart 7886 uoor het eerst uerscheen,lceeg dan ook de naam,,NederlondscheAuicultura"
met alsonderhtel,,Gewijdaande Hoenderfokkerij,Vogelteelt,
Jacht en Visschertj".
Ha blad kreegkennelijkuon meetaf aan de wind in de zeilen,
wantnatwee jaarbereildehetaleenoplageuan 5000exemplaren.En hoewelin 7889de noamgewijzigdwerd ín,,Auicultura" bleel het nog tot eind 7919 een bijblad uon ,,Floralio".
Pasop 1.9nouember7979 uerscheenhet alszellstandigblad.
Ruím ueertígjaaris ,,Auicultura"door de firmaVan Gorcum
uitgegeuen.Daamo werd het medio1928 ouergenomendoor
Uitgeuersmij.C. Miesette Doetinchem, die toen ol naom in
den lande had gebegen op het gebied uan het uitgeuenuan
uokbladen.No de nodigeupsen dournsentijdelijlcecombinaties met het eueneensdoor MisseÍ uitgegeuenuakblod,,De
Bedrijt'spluimueehouder"
werd,,Auicultura" eind 7985 ouegenomendoor Kroon UitgeuersBV te Amhem,een nog betrekkelijk nieuwe loot aan de stam uon tijdschnftenuitgeuers.

jaar ontwíkkeldetot de grootstegespecialiseerde
uitgeuertjuan
uakbladenin Nederland heet'thet blad 58 joar lang met die
instellínghet licht doen zien. Juistin het kader uandie specialisofie is het goed dot ,,AuiculttJro"nu in hondenis uan een
uitgeuerdie zich op het exploiterenuan hobbybladenncht.ln
zo'n omgeuinsknj3thet blad de aandachtdie het uerdíenten
kan de redadie zích onbe,orgd wijden oan hoar taak: het
geuen uon uoorlichting aan een doelgroep, die zich niet om
den brode, maar zuiuer uit liefhebbenjbuighoudt met het
houden en t'oklcenuan dieren,Zou dae groep die informatie
en uoorolde uiahetbladgelegdecontoc,ten
ontberendanzou
de N ederlondsesportfokkertjuan Heindierenondermijnd worden, zo niet ten dode zijn opgeschreuen.
Ga,ien de groei die ,,Auicultura" dit jaardoormoaktbeseflen
de sportfokketsen kleindierenliefhebbetsdot. De oplage zal
echternog uerdermoetengroeien;dat biedtde uitgeueren de
redactiede mogelijkheidom nog meer uoor de lezercte doen.
Er is aonleidinguoor de uerwachtingdot ,,Auicultura"in dit
jubileumjaareen filesespronguooruítz,almaken.Dot zou het
mooiste geschenkuoor deze honderdjarigezijn.

In lOO jaar maar drie!
Hetfeit, dat,,Auiculturo"enlcelemalen uanuitgeuer wisselde
en in combinaties uerscheenmet bloden els ,,De BednjÍspluimueehouder"en later met ,,De Konijnent'okker"wijster
op, dat het blad meer met ideële doelstellíngendan met
winstoogmerkenwerd uitgegeuen.Misset,die zich in ruim 700
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