
TWEEDE DEEL

UITGAVE VAN DEN
STUD IE KRING VOOR DE

GESCHIED.ENIS VAN DEN LANDBOUW

CENTRALE LANDBDUWCATALOGUS

000001814801

H.

DECEMBER 1942
V,EENMAN& ZONEN -WAGENINGEN

&)C-flS'o

§~5:q~:)



INHOUD

1. Voorbericht.
2. Verslag Vi),n den Studiekring voor de Geschiedenis van den

Landbouw over de jaren 194Q,.-.,1942 door lr. J. A. van der
Loeff.

3. Staring en de Geschiedenis van den Landbouw door Dr. .Ir.
W. A. J. Oosting. t
Geschiedenis van den Landbouw in Nederlanddoor Dr. W. C.
;If. Staring.

4. De ouderdomsbepaling van aDze bouwlanden op het plistoceen
en het vraagstuk der ophooging door plaggenbemesting doorDr. Jr. W. A. J. Oosting. t .

5. De herkomst van het Nederlandsche Landhoen door lr.J. B.
.Vries.

6. De banana<:;ultuur: haar oorsprong, groei en beteekenis door
J. Sibinga Mulder. .

7. 's Lands plantentuin te Buitenzorg; 1817 -15 April -1942.
ldeeele wetenschap en praktijk door J. Sibinga Mulder.

8. Drr Jr. W. A. J.. Oosting l.i. to

~



VOORBERICHT

Hierbij verschijnt bet tweede deel van bet .Agronomisch~Histo~
Tisch Jaarboek.

Het lag oorspronkelijk in de bedoeling ieder jaar een deel. te
doen verschijnen, doch het aantal artikelen op agronomisch~histo-
Tisch gebied in bet Landbouwkundig Tijdschrift was in 1941 te
klein om eel}. deel te vullen, zoodat eerst nu tot bet samenstellen
van een tweede deel kon. worden overgegaan.

Het voorstel tot bet samenstellen van dit hoek is nag uitgegaan
van onzen helaas te vroeg overleden voorzitter, 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 eenige band tusschen de leden van
den kring vormt, is bet zeer gewenscht, dat deze door bet leveren
van bijdragen. op historisch gebied bet volgende jaarhet uitgeven
vah een derde deel mogelijk maken.



VERSLAG VAN DEN STUDIEKRING VOOR DE GESCHIE-
DENIS 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 omstandigheden meeT tot voorbereidend werk
van het bestuur. Naar bniten werd clan oak weiDig opgetreden.

In Augustus 1941;) werd het eerste deel van het Historisch-Agro-
nomisch Jaarboek 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 bestuurs-
vacature 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 steeds bezig
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 yer-
wacht werd.Als ~ .-'"';'~ midden den heer N. G.
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