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Ingezonden Berichten,
GENOOTSCHAP . "NEDERLANDSCH LANDBOUW MUSEUM".
Gevestigd te Wageningen. Opgericht 1 Januari 1935:

Aan allen, dic belangstellen in Landbouw,
Tuinbouw en Zftivelbereiding .

L. S.

•

Het plan, dat reeds in 1926. 1?ij de herdenking van het 50~jarig be~
sta,an van het Landbouwonderwijs in Nederland. werd geopperd, name ..
lijk om te komen tot de stichting van een "Nederlandsch Landbouw Mu ..
seum" heeft eindelijk vasten vorm aange,nomen.
Op I Jan. j.1. is opgericht het Genootschap IINederl~J?dsch Landbouw
Museum". dat zich ten doel stelt de bestudeering van de geschiedenis van
bovengenoemde bedrijven en het verzamelen en bewar,en van alle voor ..
werpen, welke hierop betrekking hebben. voor zooverrc deze in een Mu ..
seum op hun plaats zijn.
Het voorIoopig Bestuur van het Genootschap, overtuigd, dat allen het
grootc cultureele~. historische· en onderwijsbelang van deze stichting zul~
len beseffen. kocht bij voorbaat, nu de gelegenheid daarvoor gunstig was.
het voormalig Nutgebouw in het centrum van onze Hoogeschoolstad
'.
_ .
Wageningen.
Voor inrichting en instandhouding, al zullen deze op bescheiden schaal
geschieden, zijn gelden noodig. De tijden zijn er niet naar om aan de
Regeering finantieelen steun te vragen en dit zal dus ook nict gebeuren!
Wel ontving 't Bestuur van den heer Oirect~ur~Generaal van d~n Land ..
bouw een schrijven, waarbij instemming werd betuigd. .
Het voor!. Bestuur. dat zoo spoedig mogeUjk zal worden aangevuld.
noodigt U derhalve uit om 'toe te treden tot' het Genootschap als ..Lid·
Oprichter" tegen een minimum jaarHjksche contributie van f 3.-: tenzij
ti de voorkeur geeft aan een jaarlijksche donatie, welke voor particulieren
minstens I 10.- en ·voor vereenigingen f 25.- bedraagt.
De Secretaris van het voorloopig Bestuur ontvangt dus gaarne spoedig
bijgaande kaart ingevuld terug, zoo mogelijk vergezeld van uw portret
(pas ..foto formaat). waarop Uwe handteekening!
Het ligt n,m. in de bedoeling, de portretten van de nu toegetreden leden
te vereenigen in een album, dat de "oprichters van het Genootschap·'
voor latere geslachten zal bewaren!
Uwe medewerking, door het werven van leden of donateurs of het af..
staan van curiosa op Land.. , Tuinbouw of Zuivelgebied. hetzij in eigen~
dom, hetzij in leen, zal het Genootschap ten zeerste op prijs stellen. Het
Museum zal dan spoedig groeien en het middelpunt worden voor de be~
studeering van de historie van deze voor Nederland zoo belangrijke be ..
drijven. terwijl ons land behoed wordt voor het verloren raken van in ..
teressante voorwerpen, zooals tot nu toe zoo dikwijls is geschied bil ge ..
brek aan een centrale verzamelplaats! Het Hooger.., Middelbaar· en Lager
Landbouwonderwijs in ons land zal hiervan zeker in belangrijke mate
profiteeren !
Het Voorloopig Bestuur: ,
Dr. F. E. POSTHUMA, Voorz., te 's-Gravenhage.
Prol. Ir. B. VAN DEN BURG. te Wageningen.
G. SLUIS, Notaris. Penningm., te Wageningen.
Dr. M: DE WAAL, Secretaris, te Wageningen,
Bergstraot 6. Telefoon 2531.
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