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VOORBERICHT
Hierbij verschijnt bet tweede deel van bet .Agronomisch~Histo~
TischJaarboek.
Het lag oorspronkelijk in de bedoeling ieder jaar een deel.te
doen verschijnen, doch het aantal artikelen op agronomisch~histoTischgebied in bet Landbouwkundig Tijdschrift was in 1941 te
klein om eel}.deel te vullen, zoodat eerstnu tot bet samenstellen
van een tweede deel kon.worden overgegaan.
Het voorstel tot bet samenstellenvan dit hoek is nag uitgegaan
van onzenhelaaste vroeg overledenvoorzitter, Wijlen Dr. Ir. W.A.
J. Oosting. In bet laatste artikel van dit jaarboek is bet belangrij~e
werk van Dr. Oosting door Prof. Dr. Ir. C. H. Edelman en Ir. G.
Veenstra besproken.
Daar dit jaarboek thans de eenigeband tusschende leden van
den kring vormt, is bet zeer gewenscht,dat deze door bet leveren
van bijdragen.op historisch gebied bet volgendejaarhet uitgeven
vah eenderde deel mogelijk maken.
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VERSLAG VAN DEN STUDIEKRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DEN LANDBOU'W OVER DEJAREN 1940-1942
Het hier volgende verslag loopt over de jaren 1940-1942.
Het werk van den kring bepaalde zich in die jaren ten gevolge
van de bijzondere omstandighedenmeeTtot voorbereidend werk
van het bestuur. Naar bniten werd clan oak weiDigopgetreden.
In Augustus 1941;)
werd het eerstedeel van het Historisch-AgronomischJaarboek uitgegeven.Hettweede deel van dit jaarboek is
thans (in December 1942) in voorbereiding.
Ledenvergaderingen werden Diet gehouden, waardoor het Diet
mogelijk was in de in het vorige versJag genoemde bestuursvacature te voorzien.
Intusschen is er een tweede vacature in het bestuur ontstaan
door het overlijden van den V oorzitter, Dr. Ir. W. A, J. Oosting,
op 5 September 1942.

De Kring leed door dit overlijden een zeer groat verlies. Dr.
Oosting was tach de oprichter van den Studiekring en steedsbezig
nieuwe wegen voor den Kring te zoeken.
Een aDder verlies was het overlijden van het lid Prof. Ir. C.
Broekema, van wiens medewerking aan cleo Kring nag veel yerwacht werd.
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