
Haagsche Tentoonstellingen m wording

EEN KIJKJE OP DE LANDBOUWTENTOONSTELLING IN VOGELVLUCHT; DE GEBOUWEN 

NADEREN HUN VOLTOOIING.

Zie voor beschrijving nevenstaande mededeelingen.

ezwaarlijk kan men zich voor een ten
toonstelling een schooner omgeving 
denken dan die welke het deel is van 
de groote landbouwtentoonstelling, 
welke, onder het voorzitterschap van 
Z. K. H. den Prins der Nederlanden, 

wordt ingericht op het groote terrein aan de Nieuwe 
Parklaan te Scheveningen, door de gemeente daar
voor afgestaan en geheel in gereedheid gebracht.

Aan de eene zijde is het terrein als verzonken 
tusschen heuveltjes, aan den anderen kant heeft 
het de fraaie begrenzing van het kanaal naar 
Scheveningen en den achtergrond van de Boschjes.

Holland zal hier aan vreemdeling en landgenoot 
toonen tot welken graad van ontwikkeling mo
derne opvattingen, wetenschappelijken zin en 
steeds hooger opgevoerd onderwijs het land- en 
tuinbouwbedrijf en de veeteelt hebben gebracht.

Sedert vele maanden hebben een aantal com- 
missiën zich bezig gehouden met de voorbereiding 
dezer tentoonstelling en naar ons werd mede
gedeeld is daarbij een stelsel gevolgd, dat eeniger- 
mate afwijkt van dat hetwelk bij vroegere der
gelijke tentoonstellingen werd toegepast, in zoo
verre bijvoorbeeld minder individueele inzen
dingen zullen plaats hebben dan wel provinciale. 
Dit geldt, zegt men ons, zoowel het viervoetige 
als het pluimvee.

Uit den aard der zaak gaat het niet aan om 
reeds' nu te vertellen van al wat er op het gebied 
van land- en tuinbouw, zuivelnijverheid, de 
zoe t water visscher ij, het ij mkerbe drijf enz. te 
zien zal zijn. Een dergelijke tentoonstelling, 
mede in den Haag, op het Malieveld, gehouden, 
ligt nog niet zoo heel veel jaren achter ons en 
heeft een zoo voor treftelij ken indruk achter 
gelaten, dat de inrichters der nieuwe tentoonstel
ling wel hun uiterste best zullen gedaan hebben 
om te bereiken dat de indruk zal worden bevestigd, 
zoo mogelijk nog sterker zal zijn. Men herinnert zich 
van de vroegere tentoonstelling de belangwek
kende inzending van het Departement van Land
bouw; die zal ook thans stellig niet ontbreken.

Wij wenschen deze tentoonstelling van geheeler 
harte toe, wat alle ondernemingen van dezen 
aard zoozeer behoeven : mooi weer I Dan komt 
het druk bezoek vanzelf.

e Nationale en Internationale Tentoon
stelling voor Sport en Toerisme, kortweg 
Nitst genaamd, die in de maand Juli 
wordt geopend, belooft een bijzonder 
nummer te zullen worden op het alge- 
meene vaderlandsche feestprogramma, 

zoowel voor vreemdelingen als landgenooten die 
de hofstad zullen gaan bezoeken.

De Tentoonstelling zal gehouden worden in de 
Zalen van het Koninklijk Zoölogisch Botanisch 
Genootschap, in de wandeling de „Tuin” genoemd, 
terwijl bovendien het daarlangs gelegen deel van 
den Benoordenhoutscheweg en een aangrenzend stuk 
van het Haagsche Bosch in gebruik genomen zijn.

Naar men hoopt zullen de volgende groepen ver
tegenwoordigd zijn :

I. Sport in het algemeen *en lichamelijke 
opvoeding.

II. Rijsport (sportief en commerciëêl).
III. Schietsport (uitgezonderd jacht).
IV. Wielersport (sportief en commercieel).
V Watersport.

VI. Sneeuw- en IJssport.
VII. Jachtsport.

VIII. Visscherijsport.
IX. Luchtvaart.
X. Voorwerpen, geschikt voor Eereblijken 

of Belooningen bij Wedstrijden
XI. Toerisme.

XII. Automobilisme.
XIII. Reisverkeer.
XIV. Reis- en Sportlitteratuur.
XV. Reisuitrusting en Sportkleedirig.

XVI. Hotelwezen (Voedingsmiddelen, kook
kunst en verpleging, hötelinrichting).

XVII. Voorwerpen van kunst en kunstnijver
heid.

XVIII. Retrospectieve Afdeeling (Geschiedemis 
van het Nederlandsch Sport- en Reis
wezen).

De aantrekkelijkheid der tentoonstelling zal ver
hoogd worden door het thans voor elke expositie 
onmisbaar geworden Lunapark, op een aangrenzend 
groot, des avonds rijk verlicht terrein, waar o. m. 
Hagenbeck’s befaamd wilde beestenspel standplaats 
zal krijgen.

DE HOOFDINGANG VAN DE N. I. T. S. T.

(daarneven liggen de bureaux van het Tentoonstollingsbestuur).
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