Ingezonden Berichten.
DERDE AGRARISCHE JAARBEURS TE UTRECHT.
De Raad van Beheer der KOninJdiJke Nederlandsche Jaarbeurs deelt
mede. dat aan de Najaarsbeurs te Utrecht. welke van 6 tot en met
15 September zal worden gehouden, wederom eeI1l agrarische jaarbeurs
zal worden verbonden. Voor de land· en tuinbouw-inzendingen zijn de
parterre-ruimten van het tweede en derde jaarbeursgebouw, benevens
een zeer groot deel der nieuwe machinehal en het terrein Vredenburg in
ziJn grootsten omvang gereserveerd. De agrarische jaarbeurs iza1 omvat·
ten de producten van den land-, tuin- en boschbouw. van de vee- en
pluimveeteelt, de werktuigen. machincdeëo, technische apparaten. chemische producten. voedingsstoffen, enz. welke in den ruimsten zin als hulpM
middelen voor het agrarische bedrijfsleven kunnen worden beschouwd.

Sedert 23 April j.l. is het bestuur der Vereeniging van Hoogere Ambtenaren bij het Boschwezen in Nederlandsch Oost-Indië samengesteld
als volgt:
Voorzitter: Ir. J. Fokkinga. Riouwstraat 70. Bandoeng.·
Secretaris: Ir M. van Bottenburg. Madioen.
Penningmeester: Ir. W. Wcpf. Blitar.
te Commissaris: Ir. A. H. van Bodegom. Randoeblatoeng.
2e Commissaris: Ir. H. W. Japing. Schenk de Jongweg 38. Buitenzorg.
Namens het Vhabinoi-bestuur.

M. VAN BOTTENBURG.
INSTALLATIE VAN DE COMMISSIE TOT BEVORDERING DER
STUDIE VAN DE GESCHIEDENIS VAN DEN LANDBOUW IN
NEDERLAND UIT HET NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP
VOOR LANDBOUWWETENSCHAP
op Donderdag 19 Mei 1938 te 2 uur in Hotel De Wereld te Wageningen.

Bij verhindering van den Voorzitter van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap. heeft de heer T. A. C. Sc hoe ver s
de door het Genootschap ingestelde Commissie tot bevordering der studie
Viln de geschiedenis van den Landbouw geïnstalleerd.
Aanwezig waren: de heeren: T. A. C. Sc hoe ver s. N. G. A dden s. A. H. G. van Ark e I. Prof. Ir. B. van der B u r g. Dr. Ir.

W. A.

J.

Oosting. Ir. F. W. G. Pijls en Ir.

J.

A. van der Loef!.

Allereerst herdenkt de heer Schoevers den heer Ir. J. D. Koes I a g. door wiens overlijden de Commissie reeds voor haar installatie
een gevoelig verlies leed.
Vervolgens memoreert hij het initiatief van Dr. Ir. W. A. J. 0 0 st ing. dat geleld heeft tot de instelling dezer Commissie. Teneinde het
aantal vereenigingen niet te vergroaten en teneinde in den aanvang over
de noodige hulpmiddelen te kunnen beschikken, is een Commissie binnen

278
het Genootschap voorIooplg de meest gewenschte organisatievorm.
Het Genootschap is ov.ertuigd van de groote beteekenis van de studie
van de Geschiedenis van den Landbouw, en is met Dr. 00 s tin 9 van
meening, dat niet langer gewacht dient te worden met het ter hand nemen
van deze aangelegenheid.
Spreker spreekt den wensch uit. dat de Commissie van verschillende

zijden de Doodige medewerking zal verkrijgen, en dat zij voor velen nuttig
werk zal kunnen verrichten.
.
De Commissie zal allereerst nagaan op welke wijze men de gestelde
taak het best tcn uitvoer zal kunnen brengen.
.
. De Commissie heeft tot Voorzitter benoemd Dr. Ir. W. A. J. 00 sting. Als Secretaris fungeert Ir. J. A. van der Loeff. te Bennekom.
In de eerste bijeenkomst heeft de . Commissie vooral aandacht besteed
aan de voorstellen, die door de heeren N. G. Ad den 5 en A. H. G.
van Ark e 1 naar voren gebracht werden, terwijl ook Prof. B. van
der B u r g en Ir. F. W. G .P ij I s het woord voerden.
De volgende vergadering zal in den loop van de maand Juni in Wa...
geningen gehouden warden.

