
Een eeuw ,,hricultura"
We hebben er geen diepgrauend onderz,oek naar gedaan,
moor ,,Auicttlhlra" zou wel eens het oudste (uak)blad uan ons
land kunnen zijn. Dít zou betekenen dot de uoorlichting aan
sporttokkerc nog eerder gestalte heeft gekregen dan de uak-
uoorlichting aan beroepsbeoefenaren. Kennelijk was er dus
honderd jaar geleden ol sprake uan int'ormatiebehoet'te bij de
groep mensen, díe àch bezighielden met het fokken en hou-
den uan kleínuee.
De omstandigheden, woaronder de mensen anno 1886 leet'-
den, waren allesbeholue roosHeurig. ln de industrie, woar de
machinq nog maarzeer ten dele hetzwore handwerkuan de
arbeiders hadden ouergenomen, moesthard gewerld worden
uoor een karig loon. Ook op het plattelond waar de inkomsten
uoor een z,eer belangnjk deel uit de landbouw moesten ko-
men, wcts de toestnnd niet beter. AIom heetste er armoede.
UiAicht op betere trjden was er nauwelijles, olthans zeker niet
onder de arbeidende beuolhng.
Om in die jaren op de marVte komen met een blad gertcht op
een in dootsnee weinig kapitaalkrachtige groep uon hobbyis-
ten wos een gewaagde ondememing. Het initiatiet' tot het
uitgeuen uan een blad ,,met uitsluitend stukken en aduerten-
tiën de pluimueet'okkenj betret'fende" - zo staot het in het
eersle nummer - kwam dan ook niet uan een uitgeuer, maor
uan de ,,Nederlandsche Vereenigíng Auicultura", die in t'e-
bruari 7886 te Utrecht was opgencht. Het hoot'dbestuur uan
dac uerenigtng, waaruan een z,euental notabelen uit het hele
land deel uitmoolete, kwam met uítgeuerVan Gorcum te As-
sen, die reeds het weekblad ,,Floralia" uoor bloemen- en
plantenliefhebbets uitgaJ, ouereen dat aan dit blad een afuon-
derlijk bijblod toegeuoegd zou worden dat ten díenste uan de
uereniEng ,,Auiculh)ra" zou staan en dat teuens officieel or-
gaan uan de uerenigíng zou worden.
Dit bijblad, dat op urijdag 5 maart 7886 uoor het eerst uer-
scheen, lceeg dan ook de naam ,,NederlondscheAuicultura"
met als onderhtel,,Gewijd aan de Hoenderfokkerij, Vogelteelt,
Jacht en Visschertj".
Ha blad kreeg kennelijk uon meet af aan de wind in de zeilen,
wantnatwee jaar bereildehetal een oplage uan 5000 exem-
plaren. En hoewel in 7889 de noam gewijzigd werd ín,,Auicul-
tura" bleel het nog tot eind 7919 een bijblad uon ,,Floralio".
Pas op 1.9 nouember 7979 uerscheen het als zellstandig blad.
Ruím ueertíg jaar is ,,Auicultura" door de firmaVan Gorcum
uitgegeuen. Daamo werd het medio 1928 ouergenomen door
Uitgeuersmij. C. Mieset te Doetinchem, die toen ol naom in
den lande had gebegen op het gebied uan het uitgeuen uan
uokbladen. No de nodige ups en dourns entijdelijlce combina-
ties met het eueneens door MisseÍ uitgegeuen uakblod ,,De
Bedrijt'spluimueehouder" werd,,Auicultura" eind 7985 oue-
genomen door Kroon Uitgeuers BV te Amhem, een nog be-
trekkelijk nieuwe loot aan de stam uon tijdschnftenuitgeuers.

In lOO jaar maar drie!

Hetfeit, dat ,,Auiculturo" enlcele malen uan uitgeuer wisselde
en in combinaties uerscheen met bloden els ,,De BednjÍs-
pluimueehouder" en later met ,,De Konijnent'okker" wijst er
op, dat het blad meer met ideële doelstellíngen dan met
winstoogmerken werd uitgegeuen. Misset, die zich in ruim 700

jaar ontwíkkelde tot de grootste gespecialiseerde uitgeuertj uan
uakbladen in Nederland heet't het blad 58 joar lang met die
instellíng het licht doen zien. Juist in het kader uan die speciali-
sofie is het goed dot ,,AuiculttJro" nu in honden is uan een
uitgeuer die zich op het exploiteren uan hobbybladen ncht. ln
zo'n omgeuins knj3t het blad de aandacht die het uerdíent en
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 liefhebbenj buighoudt met het
houden en t'oklcen uan dieren, Zou dae groep die informatie
en uoorol de uiahetbladgelegde contoc,ten ontberen danzou
de N ederlondse sportfokkertj uan Heindieren ondermijnd wor-
den, zo niet ten dode zijn opgeschreuen.
Ga,ien de groei die ,,Auicultura" dit jaar doormoaktbeseflen
de sportfokkets en kleindierenliefhebbets dot. De oplage zal
echter nog uerder moeten groeien; dat biedt de uitgeuer en de
redactie de mogelijkheid om nog meer uoor de lezerc te doen.
Er is aonleiding uoor de uerwachting dot ,,Auicultura" in dit
jubileumjaar een filese sprong uooruít z,al maken. Dot zou het
mooiste geschenk uoor deze honderdjarige zijn.
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