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K.N.B.V.*

P. Smit en W.D. Margadant
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SUMMARY

An exhibition of portraits, books and documents under the title “From Floristics to Molecular

Biology” was held at the occasion of the 125th anniversary of the Royal Dutch Botanical

Society (K.N.B.V.) in the Catholic University at Nijmegen. The material exhibited is enumer-

ated in the lists in this paper. The first list gives the names of persons represented by portraits,

letters or other documents; the type of document and its location are indicated with code-

symbols. Next the books, mainly from the library of the Society, are chronologically listed.

The final list enumerates the documents chronologically; each item is preceded by a code-

symbol for its type, and has a description of its contents as faras is relevant to the history ofthe

Society. It includes the advertisement before its founding, reports of the first meetings, many

convocations for meetings throughout its history, several versions ofthe by-laws, and many

other documents especially illustrating stormy periods.

1. INLEIDING

* Communicationes Biohistoricae Ultrajectinae, no. 23.

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan der Koninklijke Nederlandse Bota-

nische Vereniging heeft de eerstgenoemde auteur een tentoonstelling ingericht
onder de titel: “Van Floristiek tot Moleculaire Biologie”. Aan de hand van

materiaal, dat voor het overgrote deel afkomstig was uit het archief der Ver-

eniging, werd gepoogd de ontwikkelingsgang der K.N.B.V. te schetsen. Op deze

tentoonstelling waren vrijwel alle belangrijke documenten, welke zich in het

Verenigingsarchief bevinden, aanwezig; tezamen vormen zij de bronnenwaarop

de geschiedschrijving der Vereniging dientte berusten en weerspiegelen zij mede

de ontwikkelingsgang der Nederlandse botanie gedurende de laatste 125 jaar.

Om deze reden wordt het belangrijk geacht, speciaal op advies van de leden

Verdoom en Stafleu, om deze gegevens in een korte publicatie vast te leggen.
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Nadat eerst een opsomming is gegeven van de gebruikte afkortingen, volgt de

lijst van personen. Hierin wordt een alphabetische opsomming gegeven van per-

sonen, die een rol speelden in de geschiedenis der Vereniging en van wie portret-

ten, brieven of andere documentententoongesteld waren. Achter de naam staat

het jaar van geboorte en overlijden, althans voorzover ons bekend. In de erop-

volgende code-aanduiding is vóór de deelstreep de aard van hetportret of docu-

ment weergegeven, met eventueel toevoeging van een jaartal of andere tijdsaan-

duiding en - indienhet een origineel portret betreft - de naamvan de kunstenaar.

Het cijfer vóór deze code geeft het aantal stukken aan van die aard. Achter de

deelstreep is eveneens in code-aanduiding het archief ofinstituut vermeld, waar

het betrokken stuk bewaard wordt.

Tot op zekere hoogte is deze lijst een aanvulling op de Personalia van Jansen

& Wachter, verschenen in 5 afleveringen in het Ned. Kruidk. Archief tussen

1935 en 1943; daarom hebben we na het tweede liggende streepje een verwijzing

naar deze publicatie opgenomen. Als regel is hierbij alleen de bladzijde met de

laatste verwijzing naar de betreffendepersoon aangehaald, tenzij op die plaats

geen verwijzing wordt gegeven naar vroegere afleveringen.

De tweede lijst geeft een chronologische opsomming van de boeken die ten-

toongesteld werden, alle afkomstig uit de Verenigingsbibliotheek. Deze ten-

toonstellingssectie werd medeingericht om de rijke inhoud van dezebibliotheek

te demonstreren en om te laten zien hoe deze bibliotheek, voor wat de boekerij

betreft, goeddeels is opgebouwd uit schenkingen van de leden. De vermelde

gegevens zijn: jaartal, auteur, beknopte titel, plaats en uitgever (of drukker, als

er geen uitgever vermeld is). Aan het einde van elke opgave is de bladzijde aan-

gegeven, waarop het betrokken exemplaar vermeld is in de Catalogus van de

Bibliotheek der Nederlandsche Botanische Vereeniging te Amsterdam, tweede

druk, Groningen, 1924 (4 + 212 p.), tenzij het boek na het opmaken van deze

catalogus is ontvangen.

In de derde lijst worden de documenten chronologisch opgesomd, waarbij
steeds gepoogd werd de betekenis van het betreffende document aan te geven in

het kader van de Verenigingsgeschiedenis. In deze opsomming is zo veel moge-

lijk gestreefd naar leesbaarheid, zodat code-letters ter aanduiding van de aard

van het betreffende document alleen aan het begin van de beschrijving ervan

zijn opgenomen-
inenkele gevallen zijn deze code-letters nog bij een zelfstandig

onderdeelopnieuw aangegeven.

Een enkel documentkomt tweemaalvoor, n.1. zowel in de personenlijst als in

de documentenlijst. Een aantal personen, die wel op de tentoongestelde groeps-

foto’s voorkomen, zijn niet in de lijst van personalia vermeld; ditom de lijst niet

te uitvoerig te maken; hun namen werden evenminop de bijschriften op de ten-

toonstelling vermeld.

In de hierna volgende lijsten hebben we getracht de documentenzodanig te

beschrijven, dat ze voor diegenen, die de tentoonstelling hebben bezocht een

zekere mate van herkenning oproepen en dat ze voor hen die niet in staat waren

de tentoonstelling te bezoeken, of die na ons zullen komen, een indruk geven

van wat er is geweest.
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Bij het afsluiten van deze lijsten willen we onze dank betuigen aan allen die

op de een of andere manier geholpen hebben bij het samenstellen ervan. In het

bijzonder moeten hier worden genoemd: Prof. Verdoom, die het initiatiefertoe

heeft genomen;Mevr. J. G. Verdoom en Mej. P. H. van der Linden, die de eerste

registratie van de gegevens verzorgden; en de medewerkers van de afdelingen
tekenen en fotografie der Faculteit derWiskunde en Natuurwetenschappen van

de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Dank zij de activiteit van de laatstge-
noemde medewerkers kon het Verenigingsarchief drastisch worden uitgebreid

met tekeningen en vooral met foto’s betrekking hebbendop derijke Verenigings-

geschiedenis.

Hopelijk zijn vele leden door de tentoonstelling gestimuleerd, waardoor ze

bereidzijn nog in hunbezit zijnde foto’s, diebetrekking hebben op de K.N.B.V.

aan het Verenigingsarchief af te staan - zo mogelijk met informatie over de op

de foto afgebeelde personen, de plaats, datum, etc.
- opdat er één centraal punt

zal zijn waar deze documenten verzameld zijn. In dit verband moge er op wor-

den gewezen dat het bestuur der Vereniging reeds in 1895, ter gelegenheid van

het 50-jarig bestaan, besloot een fotoalbumder leden aan te leggen - waarbij

ook nog foto’s zijn bijgevoegd van toen reeds overleden leden- en dat Wachter

zich veel moeite heeft gegeven foto’s te verzamelen uit de periode 1919-1939,

die zijn samengebracht in twee albums. In de lijst van personalia zijn de foto’s

die zich reeds in een der albums bevonden aangegevenmet de code-letters BVA,

de nieuw toegevoegde foto’smet BV.

2. AFKORTINGEN - ABBREVIATIONS

ABN Acta Botanica Neerlandica

AD documentin handschrift, nietondertekend- autograph document

ADC copie in handschrift van een document - autograph document,

copy

ADS document in handschrift en ondertekend- autograph document,

signed

aet. aetate - op de leeftijd van

Afd. afdeling -
section

AHB Hortus Botanicus, Universiteit van Amsterdam

AL brief in handschrift, niet ondertekend - autograph letter, un-

signed

ALC copie in handschrift van brief- autograph letter, copy

alg. algemeen(-mene)

ALS briefin handschriften ondertekend - autograph letter, signed
APL Plantenphysiologisch Laboratorium, Universiteitvan Amsterdam

betr. betreffende- concerning
Binnenl. Binnenlands(ch)e

BV Kon. Nederlandse BotanischeVereniging, archief - archive

BVA Kon. NederlandseBotanische Vereniging, photo-albums
C knipsel met biografische gegevens - cutting with biographical data

P. SMTT EN W. D. MARGADANT
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ca. circa

Comm. Commissie

DC copie van document, niet in handschrift noch gedrukt - docu-

ment copy, not autographed nor printed

DD gedrukt document
- document, printed

dd. de dato- gedateerd

Dept. Departement
Dir. Directeur

eig. eigendom - owned by

exc. excursie

exec.-test. executeur-testamentair

geb. geboren - born

gen. generaal

gest. gestorven - died

get. getekend in handschrift
- signed in handwriting

GRU Groningen, Rijksuniversiteit

Handelsmus. Handelsmuseum

handschr. handschrift - handwriting

incl. inclusief - inclusive

J&W Jansen, P. & W. H. Wachter - PersonaliaI-V, Ned. Kruidk. Arch.

49(1935)-53(1943)

juv. juveniel - op jongere leeftijd (portret)

KNBV Koninklijke Nederlandse BotanischeVereniging

Kol. Inst. Vereniging “Het Koloniaal Instituut”

Kultuurbesch. Kultuurbescherming

L brief, niet in handschrift en niet getekend - letter not autographed

nor signed

LC copie van brief- letter, copy

Lev. Nat. De LevendeNatuur (tijdschrift, periodical)
LRH Leiden, Rijksherbarium

LRU Leiden, Rijksuniversiteit
LS brief, niet eigenhandig geschreven, wel ondertekend

LUM Leiden, Universiteitsmuseum

Natuurhist. Natuurhistorisch(e)

n. naar aanleiding van

NBV Nederlandsche Botanische Vereeniging

Ned. Nederlands(che)

NKA Nederlandsch Kruidkundig Archief

NKU Nijmegen, Katholieke Universiteit

no. numero

O rouwkaart of overlijdensadvertentie - obituary-notice

o. ondermeer

ond. onderwijs

p. pagina - page

PA photo van schilderij, crayon tekening ofandere vorm van kunst -
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photograph ofpainting, drawing or other form ofart

par. paraaf resp. geparafeerd
PH photo, echt portret - portrait photograph
PHG groepsfoto - photograph of a group ofpersons

PT portret-tekening (inch houtsneden, gravuies) - original portrait-

drawing, woodcut or engraving
Recueil Recueil des Travaux Botaniques Néerlandais

secr. secretaris(-esse)

sen. senior -
op oudere leeftijd (portret)

tijd. tijdelijk-temporarily

UBI Utrecht, Biohistorisch Instituut der Rijksuniversiteit

UBL Utrecht, Botanisch Laboratoriumder Rijksuniversiteit
UBM Utrecht, Instituut voor Systematische Plantkunde der Rijksuni-

versiteit, vroeger (formerly) Botanisch Museum

Ver. Vere(e)niging - Society

verz. verzonden
-

sent

voorz. voorzitter - president
Wet. Wetenschap(pen) - Science(s)

wg. was getekend (alle niet eigenhandige ondertekeningen) - was

signed (in all forms except autographed signatures)
zd. zonder datum - no date

3. PERSONEN

Abeleven (Th. H. A. J.) (1822-1904) - PA(ca. 1902)/NKU, PH(1894)/BVA,

2PHG(1892, 1895)/BVA, 4ALS(1850, 1872, 1900, 1902)/BV, 2AD/BV, DS

(1892)/BV, O/BV - J&W 5:232.

Arisz(W. H.)(geb. 1888)-PA(1958)/GRU-J&W3:2341.

Asscher (E. B.) (1825-1912) - PH(juv.)/BVA.
Backer (C. A.) (1874-1963) - PH/BVA -

J&W 2:184.

Bemmelen(J. F. van) (1859-1956) - PH/BVA - J&W 2:184.

Beijerinck (M. W.) (1851-1931) - PH(ca. 1930)/LRH, ALS(1898)/BV - J&W

1:439,3:342.

Bisschop (G.) (gest. 1858) - ALS( 1850)/BV.

Bisschop van Tuinen (K.) (1840-1905) - PH(ca. 1890)/BVA, PHG(1892)/BVA,

ALS( 1891)/BV- J &W 5:234.

Blaauw(A. H.) (1882-1942) - PA/UBI - J&W 4:374.

Boerlage (J. G.) (1849-1900)-PH/BVA, PHG(1895)/BVA, O/BV-J&W 1:439,

2:185.

Bondam (R.) (1817-1896) - PH/BVA - J&W 1:439.

Bosch (R. B. van den) (1810-1862) - PT(Gerritsen)/NKU, PH/BVA, ALS

(1850)/BV, QGoessche Crt.23.I.1862)/BV-J&W 5:235.

Boursse Wils (H.) (1820-1892) - PT(Gerritsen)/NKU, PH(sen.)/BVA, ALS

(1850)/BV -J&W 4:378.

Bruijn (A. J. de) (1811-1895) - PH/BVA-J&W 1:440.
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Bruinsma (J. J.) (1805-1885) - PH/BVA, AD/BV-J&W 1:440.

Burck (W.) (1848-1910) - PH(jun.)/BVA, PH(sen.)/LRH -J&W 3:347.

Burgersdijk (L. A. J.) (1828-1900) -PH(ca. 1850)/BVA- J&W 3:347.

Calkoen (H. J.) (1855-1937) - PH(ca. 1920)/BVA.

Cop (M. J.) (1818-1876) - PH(sen.)/BVA -
J&W 3; 348.

Cosquino de Bussy (L. P. de) (1879-1943)-2LS(1924,1926)/BV-J&W 5:237.

Costerus (J. C.) (1849-1938) - PH(juv.)/BVA, PH(sen.)/BV - J&W 3:348.

Danser (B. H.) (1891-1943) - PH(ca. 1935)/BV, PH(ca. 1940)/NKA - J&W

5:238.

Destrée (Mej. C. E., later Mevr. C. E. Bommer) (geb. 1859 ?)- PH/BVA -
J&W

3:349.

Docters van Leeuwen (W. M.) (1880-1960) - PH/BVA -
J&W 4:383.

Eeden (F. W. van) (1829-1901) - PH/BVA, 2PHG(1892, 1895)/BVA - J&W

4:384.

Everwijn (J.) (1819-1887)- PH(ca. 1865)/BVA-J&W 1:442.

Florschütz (F.) (1887-1965) - 2PH G( 1924,1926)/B VA.

Giesberger (G.) (geb. 1911) - LC(1945)/BV.

Goethart (J. W. C.) (1866-1938) - PH(juv.)/BVA, PH(ca. 1930)/BVA, 2PHG

(1892,1895)/BVA, 2PHG(ca. 1906)/LRH, O/BV-J&W 1:442.

Greshoff (M.) (1862-1909) - PH/BVA - J&W 3:352.

Groll (H. W.) (ca. 1819-1900) - PH/BVA - J&W 5:240.

Haas (E. J. M. de) (1860-1936) - PH/BVA.

Hall(H. van) (1830-1890) - PH/BVA -
J&W 5:241.

Hall(H. C. van) (1801-1874) - PA/GRU, PH/BVA - J&W 3:352.

Heimans(E.) (1861-1914) - PH(Lev. Nat. 19)/LRH -
J&W 3:354.

Heimans (J.) (geb. 1889) - PA(1959)/AHB, 2PH(1936)/BVA, 2PHG(1923,

1924)/BVA, ALS(1943)/BV, LS(1940)/BV-J&W 1:443.

Heinsius (H. W.) (1863-1939) - PH(1895)/BVA, PHG(1892)/BVA, PHG(1900)/

LRH- J&W 2:192.

Herk (A. W. H. van) (1904-1966) - PH(ca. 1960)/NKU.

Heukels (H.) (1854-1936) - PH(1899)/BVA, PH(ca. 1935)/NKA, PHG(1900)/

LRH, ALS(1925)/BV, 2AD/BV -
J&W 4:389.

Hoogenraad (H. R.) (1878-1956) - PH/BVA - J&W 1:444.

Hunger (F. W. T.) (1874-1952) - PH/BVA - J&W 2:193.
Jansen (P.) (1882-1955) - 2PH(1913, ca. I939)/BVA, 4PHG(1924, 1926, 1933)/

BVA, 2PHG(1946)/LRH, LS(1954)/BV - J&W 2:193.

Jongmans (W. J.) (1878-1957) - PHG(ca. 1906)/LRH - J&W 3:355.

Jonker(F. P.) (geb. 1912)-PH(ca. 1970)/UBI.

Karstens (W. K. H.) (geb. 1908) - PH(ca. 1960)/UBI, LS(1962)/BV.

Kern (J. H.) (geb. 1903) - PH(juv.)/BV, PH(ca. 1970)/LRH, 3ALS(1926, 1929,

1936)/BV.
Kickx (J.) (1803-1864) - PA/UBI, ALS(1849)/BV.

Kloos Jr. (A. W.) (1880-1952) - PH(ca. 1945)/BVA, 3PHG(1923, 1924, 1926)/

BVA, 2PHG(1946)/LRH.

Kok Ankersmit (H. J.) (1832-1902) - PH(1892)/BVA, 2PHG(1892, 1895)/BVA,
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ALS/BV, C(1895)/BV, C(advertentie)/BV, O/BV -
J&W 1;438.

Koningsberger (J. C.) (1867-1951) - PHG(1892)BVA - J&W 4:393.

Koningsberger (V. J.) (1895-1966) - PA(aet. 69)/UBL, PH(ca. 1936)/UB1,

PH(ca. 1966)/UBL, O/BV-J&W 3:357.

Korthals (P. W.) (1807-1892) - PA(ca. 1850)/BVA - J&W 5; 244.

Lako (D.) (1853-1918) - PH(juv.)/BVA, 2PHG(1892, 1895)/BVA - J&W 1:445.

Lam (H. J.) (geb. 1892) - PA(ca. 1939)/BVA, PA(aet. 70)/LRH, 2PHG(1946)/

LRH, LS(1945)/BV-J&W 2:195.

Lanjouw (J.) (geb. 1902)-PH(ca. 1968)/P.Florschütz.

Leeuw (W. C. de) (1881-1964) - PH(ca. 1930)/BVA, PHG(1936)/BVA -
J&W

2:195.

Linskens (H. F.) (geb. 1921)-PH(ca. 1969)/NKU.

Lotsy (J. P.) (1867-1931)- PA(ca. 1925)/LUM, PHüuv.)/BVA, PH(ca. 1930)/

UBI, PHG(1895)/BVA, 2PHG(ca. 1906)/LRH, ALS(1907)/BV-J&W 3:361.

Merkus Doornik (J. J. F. H. Th.) (1825-1906) - PH/LRH - J&W2:197.

Miquel (F. A. W.) (1811-1871) - PH/BVA - J&W 5:247.

Molengraaff (G. A. F.) (1860-1942) - PH/BVA - J&W 5:247.

Molengraaff(W. L. P. A.)(1858-1931)-ALS(1904)/BV.
Molkenboer (J. H.) (1816-1854) - PT(Gerritsen)/NKU, PH/BVA, O/BV -

J&W 1:446, 2:197, 3:363(H. J.), 4:398.

Moll (J. W.)(1851-1933)-PA(sen.)/GRU, PH(ca. 1905)/NKA, LS(1921)/BV-

J&W 2:197.

Ogterop(Mej. A. P.)(1860-1936)-PH/BVA, PHG(1895)/BVA.

Ooststroom (S. J. van) (geb. 1906)-PH(ca. 1945)/BVA-J&W 2:198.

Oudemans(C. A. J. A.) (1825-1907)-2PH(juv., ca. 1885)/BVA, PH(sen.)/LRH,

PHG(1895)/BVA, ALS(1905)/BV, O/BV - J&W 3:364, 5:247.

Post (G.) (1840-1901) - PH/BVA.
Posthumus (O.) (1898-1945) - LS(1940)/BV - J&W2:198.

Pulle (A. A.) (1878-1955) - PA/UBM, PH(1915)/BVA, PHG(1936)/BVA, AD

(1911)/BV, ALS(1910)/BV-J&W 5:249.

Reichgelt (Th. J.) (1903-1966) - PH(sen.)/LRH.

Reinwardt (C. G. C.) (1773-1854) - PA/BV, ALS(1851 )/BV -
J&W 4:403.

Rombouts(J. G. H.) (gest. 1889) - PH(1864)/BVA.

Sande Lacoste (C. M. van der) (1815-1887) - 2PA/LRH, PH(sen.)/BVA- J&W

1:445.

Schoute (J. C.) (1877-1942) - PA/GRU, PT(G. W. DilIon)/UBI, PH(1935)/

BVA, LS(1937)/BV, O/BV - J&W 4:405.

Sirks (M. J.) (1889-1966) - PH(ca. 1935)/BVA, LS (ca. 1937)/BV - J&W5:252.

Sloff (J. G.) (geb. 1892) - PHG(1924)/BVA.

Slogteren (E. van) (1888-1968)-PH(ca. 1960)/UBI, LS(1952)/BV-J&W2:201.

Smith (J. J.) (1867-1947) - PH/BVA - J&W 5:252.

Soest(J. L. van)(geb. 1898)-PH(ca. 1940)/BV,PHG(1958)/LRH,C(1964)/LRH

-J&W 2:201.

Staring (W. C. H.) (1808-1877) - PH/BVA - J&W 3:370.

Steenis (C. G. G. J. van) (geb. 1901) - PH(ca. 1930)/BVA, ADS(1941)/BV -
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J&W 2:201.

Stomps (T. J.) (geb. 1885) - LS(1928)/BV -
J&W 3:370.

Suringar (W. F. R.) (1832-1898) - PA(ca.l895)/LRU, PH(ca. 1850)/LUM,

2PH(juv., sen.)/BVA, 2PHG(1892, 1895)/BVA, AD/BV, O/BV-J&W 5:253.

Suringar-Valckenier (Mevr. S.) (1838-1904)- ALS(I900)/BV.

Thorbecke(J. R.)(1798-1872)-2LS(1871)/BV.

Top (W. G.) (1823-1896) - PH(sen.)/BVA -
J&W 5:253.

Treub (M.) (1851-1910)-PH/UBI, PH(1909)/LRH - J&W 5:254.

Uittien (H.) (1898-1944) - PH(ca. 1940)/UBM, 2PHG(1924, ca. 1938)/BVA,

2C(1944)/BV -J&W 2:202.

Valckenier Suringar (J.) (1864-1932) - PH(ca. 1900)/BVA, PHG(1895)/BVA -

J&W 5:254.

Veen (R. van der) (geb. 1904) - PH(1970)/UBL.

Verschaffelt (E. C.) (1868-1923) - PH(sen.)/A H B - J &W 3:373.

Vloten(G. van) (1866-1903) - PH/BVA.

Vries (H. de) (1848-1935) - 3PA(1896, 1918, sen.)/AHB, PH(aet. 80)/RTB,

ALS(1907)/BV, O/BV- J&W 3:374.

Vriese (W. H. de) (1806-1862) - PA/LUM, PH(ca. 1850)/BVA - J&W 3:375.

Vrijdag Zijnen (T. D.) (1799-1863) - LS(1850)/BV - J&W 4:413.

Vuyck (L.) (1862-1931) - PT(Gerritsen)/NKU, 2PH(juv., sen.)/BVA, 3PHG

(1892,1895,1923)/BVA, ALS(1931)/BV, O/BV-J&W 3:375.

Wachter (W. H.) (1882-1946) - PH(juv.)/BVA, 2PH(ca. 1939)/BV, 2PHG(1923,

1933)/BVA, 2PHG(1946)/LRH, ALS(1908)/BV, D(autobiografie, 1940)/BV,

O/BV-J&W 2:203.

Weevers (Th.) (1875-1952) - PA(aet. 70)/APL, PH(ca. 1938)/BVA, PHG(1936)/

BVA, O/BV-J&W 3:375.

Went (F. A. F. C.) (1863-1935) - PA(1921)/UBL, 2PHGuv., sen.)/BVA, 2PH

(ca. 1906, ca. 1930)/LRH, ALS(1907)/BV, 2LS(I907)/BV, DS(1907)/BV,

O/BV-J&W 3:376.

Wijsman (H. P.) (1862-1916) - PH(1896)/BVA, PHG(1895)/BVA-J&W3:377.

Wirtgen (Ph.) (1806-1870) - PH(1868)/BVA, ALS(1850)/BV.

Wttewaall (J.) (1810-1862) - PH/BVA - J&W 3:376.

4. CHRONOLOGISCHE LIJST VAN BOEKEN

1581 L’Obel, Matthias- Kruydtboeck. Antwerpen; Plantijn. 27.

1605 Theophrastus Eresius - [Opera] pleraque antehac Latine nun-

quam, nunc Graece et Latine simul edita. Hanovia [Hanau];
ClaudiumMarnium.

1630 Horst, Gregor- HerbariumHorstianum Marburgi; Chemlin.

185.

1633 Spigelius Adrianus - Isagoges in rem herbarium. Lugduni Bata-

vorum; Elzeviriana. 25.

1642 Mattioli, Pierandrea
-

Les commentaires
...

sur les six livres de
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Pedacius Dioscoride. Lyon; Claude Rigaud vid., Pierre & Claude

Rigaud fil.

1644 Dodonaeus, Rembertus - Cruydtboeck Antwerpen; Moretus.

1646 Munting, Henricus -
Hortus et universae materiae medicae gazo-

phylacium. Groningae; Eissens. 186.

1658 Piso, Willem- De Indiae utriusque re naturali et medica
....

Am-

stelaedami; L. et D. Elzevirios. 25.

1679 Bontekoe, Cornelis- Tractaat van het excel lenstekruyd Thee:

Ed. 2. ’s Gravenhage; PieterHagen. 190.

1720 Boerhaave, Herman - Index alter plantarum .... Lugduni Bata-

vorum; Petrum vanderAa. 27.

1727 Boerhaave, Herman - Index alter plantarum .... Lugduni Bata-

vorum; J. van derAa. 27.

1734 Hales, Stephen -
Groeiende weegkunde: of bericht van eenige

weegkundige ondervindingen over het sap in gewassen ....

Am-

sterdam; Adriaan Wor.

1737 Burman, Johannes - Thesaurus Zeylanicus
... .

Amsterdam;

Janssonius, Waesbergius & Salom. Schouten. 172.

1737 Linnaeus, Carl
-

Critica botanica. Lugdunum Batavorum; Wis-

hoff. 73.

1740 Royen, Adriaan van
- Flora Leydensis prodromus .... Lugduni

Batavorum; Sam. Luchtmans. 25.

1745 Gorter, David de - Flora Gelro-Zutphanica. Harderovici. 121.

1753 Linnaeus,Carl
- Species plantarum. Holmiae; Laurentii Salvii. 74.

1754 Bonnet, Charles - Recherches sur 1’usage des feuilles dans les

plantes. Goettingue & Leide; Elie Luzac. 56.

1781 Gorter, David de - Flora VII Provinciarum Belgii Foederati in-

digena. Harlemi; C. H. Bohn & Fil. 121.

1790 Knoop, Johann Hermann - Beschrijving en afbeeldingen van de

beste soorten appelen en peeren ....
Amsterdam & Dordrecht;

Allart, Holtrop, de Leeuw & Krap.

1825-40[-41] Hall, Hermanus Christiaanvan - Flora Belgii Septentrionalis ....

Amsterdam; J. C. Sepp & Zoon. 121.

1840 Molkenboer, Julianus Hendrik & C. Kerbert - Flora Leidensis

Lugduni Batavorum; Luchtmans.

1843 Gevers Deynoot, Pieter Maria Eduard
-

Flora Rheno-Trajectina

.... Utrecht; N. van der Monde.

1845-47 Dozy, F. & J. H. Molkenboer
-

Musci frondosi inediti archipela-

go Indici....Lugduni Batavorum; Hazenberg.

1848 Gevers Deynoot, P. M. E. & T. H. A. J. Abeleven -
Flora Novio-

magensis Nijmegen; Haspels.

1849 Bondam, Rutger & W. G. Top - Flora Campensis .... Kampen;

Fels. 149.

1850 Prodromus Florae Batavae
... [ed. 1] vol. 1. Leiden; Hazenberg

(2 geannoteerde exx., 1 van Abeleven en 1 van L. H. Buse, dat via
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Wachter terugkwam in Bibl. KNBV; dit laatste is fraaigebonden).
124.

1854 Dozy, F. & J. H. Molkenboer [gecontinueerd door R. B. van den

Bosch en C. M. van der Sande Lacoste] - Bryologia Javanica.

Lugduni Batavorum; Brill. 127.

1855 Dozy, F. & J. H. Molkenboer - Prodromus Florae bryologiae

Surinamensis. Harlem; Loosjes.

1856 Sande Lacoste, Cornelis Marinus van der - Synopsis hepaticarum

Javanicarum. Amstlaedami; C. G. van der Post. 128.

1861 Bosch, RoelofBenjamin van den- Hymenophyllaceae Javanicae

.... Amstelaedami; C. G. van der Post. 127.

1889 Abeleven, T. H. A. J. - Flora van Nijmegen. (Nijmegen, overdr.

Ned. Kruidk. Arch. 1888-89, fraai ingebonden met ingekleurd

goudstempel).

1901 Destrée, Caroline E. - Handleiding tot het bepalen van de in Ne-

derland groeiende hoogere zwammen. Nijmegen; NBV. 120.

1923 Heukels, H. -
Schoolflora voor Nederland. Ed. 16. Groningen;

Noordhoff.

1926 Tesch, P., E. Hesselink & J. Valckenier Suringar (medew.) - De

zandverstuivingen bij Kootwijk in woord en beeld. Text en platen.

Staatsbosbeheer.

1927-42 Hunger, F. W. T.
-

Charles de 1’Escluse, Carolus Clusius. Neder-

landsch kruidkundige 1526-1609.2 vols. ’s Gravenhage; Martinus

Nijhoff.
1966 Veen, R. van der, e.a. - Ontwikkelingen in de moleculaire biolo-

gie. Wageningen; Centrumvoor Landbouwpublikaties en Land-

bouwdocumentatie.

5. CHRONOLOGISCHE LIJST VAN DOCUMENTEN

DD Uitnodiging tot een bijeenkomst van alle kruidkundigen, die be-

lang stellen in de studie der flora van Nederland, te houden op

15 aug. 1845 te Leiden, wg. R. B. van den Bosch, in de “Opregte

Zaturdagsche Haarlemsche Courant” van 19 julij 1845, no. 86

[p. 2],

ADS Presentielijst der oprichtingsvergadering dd. 15 aug. 1845 te Lei-

den, met 20 namen.

AD Openingsrede van van den Bosch op de oprichtingsvergadering op

15 aug. 1845,10p.

ADS Concept-statuten van de Vereniging, met 23 ondertekeningen ter

acceptatie van het gewone lidmaatschap en 2 van het honoraire

lidmaatschap; handschr. van den Bosch, 4 p.

DD Beknopt verslag van de oprichtingsvergadering in de “Leydsche

Courant”, 1845, no. 99 [p. 1 ], dd. 18 aug. 1845.

DD Verslag der oprichtingsvergadering, met opsomming der doel-
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stellingen, in de “Algemeene Konst- en Letterbode” 1845, no. 37,

p. 145-147, dd. 5 sep. 1845, wg. Boursse Wils.

ADS Notulen der oprichtingsvergadering op 15 aug. 1845, gevolgd
door die van de algemene vergadering op 21 aug. 1846, eveneens

te Leiden; 8 p.

DD [“Verslag van 1846”, unicum, gedrukt op kosten van H. R. de

Breuk, wg. Boursse Wils; zd., 34 p. Niet op de tentoonstelling,

maar hier vermeld wegens de zeldzaamheid.]

DD “Catalogus Herbarii in usum Societatis Vereeniging voor de Ne-

derlandsche Flora, ab anno 1845 ad annum 1846. collati”, alpha-
betische lijsten van plantensoorten aanwezig in het Herbarium;
12 p. [Opgesteld doorMolkenboeren gedrukt te Leiden.]

ADS Presentielijst der vergadering op 21 aug. 1846. 27 namen en 5 me-

dedelingen, 2 p.

ADS Verantwoording van ontvangsten en uitgaven over 1845-1846,

get. Boursse Wils, goedgekeurd en get. door de kascommissie, 21

aug. 1846, waarbij 10 get. kwitanties zijn gevoegd.

AD Eerste “Verslag nopens den Staat van het Herbarium der Ver-

eeniging voor de Nederlandsche Flora”; handschr. Molkenboer,

uitgebracht op de vergadering van 21 aug. 1846, 11 p.

DD Statuten, Leiden, [op kosten van] H. R. de Breuk, 1846, zoals ze

gearresteerd zijn op 21 aug. 1846.

ADS Presentielijst der vergadering van 20 aug. 1847; 15 namen met 11

aangekondigde mededelingen, 2 p.

AD “Lijst der boeken van de Vereeniging voor de Nederl. Flora. Aug.

1847”; handschr. Molkenboer, 2 p.

ADS Lijst van mossen doorCop “gezonden aan Dr. H. J. [sic] Molken-

boer” dd. oct. 1847, met nieuwe determinaties van Molkenboer,

5p.

DD Circulaire aan de leden met lijst van soorten, die in de Flora Belgii

Septentrionalis zijn opgenomen, maar niet in het Herbarium aan-

wezig zijn; get. van den Bosch, zd., 2 p. Op het blanco vel: brief

van van den Bosch aan Cop, dd. Goes, 14 febr. 1848, betr. beider

ALS mededelingen over Myosotis voor het verslag der vergadering van

1847, en plannen voor de Prodromus.

DD Kennisgeving aan de leden der “4e algemeene bijeenkomst”: 17

aug. 1849 te Arnhem, wg. Boursse Wils, dd. Leiden, 1 aug. 1849.

Apart agendapunt; “De regeling der uitgave van een Prodromus

Florae Batavae.”

DD Prospectus met intekenformuliervoor de Prodromus Florae Bata-

vae-, zd. [1849, vermoedelijk december], 2 p.

ADS Contract betr. het uitgeven van de Prodromus, get. Boursse Wils,

namens de Vereniging, en Hazenberg, uitgever, 2 p.

ALS Voorstel om de studie der “Flora derNederl. Indische bezittingen”

in de statuten op te nemen; handschr. Molkenboer, get. de Vriese,
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Korthals en Molkenboer, dd. Leyden, 12 sep. 1850.

DD Statuten, “Leyden”, [op kosten van] H. R. de Breuk, 1851, zoals

ze gearresteerd zijn op 18 juli 1851,15p.

DD Kennisgeving der 8e algemene vergadering op 15 juli 1853 te

Nijmegen, met “Voorstel tot aansluiting aan de vereeniging door

eene Duitsche vereeniging gedaan ... om gezamelijk de Flora van

het Rhijngebied, van Bazel tot aan de Noordzee te onderzoeken”;

wg. Boursse Wils, dd. Leiden,29 jun. 1853, 3 p.

ADS+AD Plantenlijsten met groeiplaatsen, meest aanvullingen op de Pro-

dromus, o.a. van Top, zd.; Bondam, met bloeitijdwaarnemingen,
1855 en 1858; “Maastrichtsche Phanerogamen”, handschr. van

der Sande Lacoste, zd.; exc. Drenthe, 1859, handschr. Suringar;

exc. Vlieland20-27 jul. 1858, handschr. van der Sande Lacoste;
in totaal 27 p.

ALC Ontwerp-brief aan de Minister van Binnenl. Zaken: subsidie-

aanvraag voor de samenstelling van de Flora Neerlandica; par.

“O.” (Oudemans), dd. Rotterdam, jul. 1857,4 p.

LS Antwoord op de subsidie-aanvraag: f. 500.- toegekend door het

Ministerievan Binnenl. Zaken, afd. Ond. Kunsten en Wet., get.

de Secr.-Gen., dd. ’s Gravenhage, 16 febr. 1858,2 p.

AD “Over inhoud en vorm onzer toekomstige Flora”, programma

voor de Flora Neerlandica, handschr. van den Bosch, zd. [1859],

4p.

DD “Circulaire” ter verkrijging van financiële steun voor de bewer-

king en uitgave van een Flora van Nederland, wg. (wijlen) van

den Bosch, Buse, Suringar en Cop; zd. [vroeg in 1862], 3 p.

ADS Polis van brandverzekering bij de overgang van Herbarium en

Bibliotheeknaar het woonhuis van Suringar, dd. 5 dec. 1862.

DD Circulaire aan de leden: uitstel der jaarvergadering, wegens heer-

sende ziekte, tot de laatste vrijdag in aug. 1866; dd. Leiden, 30

juni 1866.

DD Circulaire: oproep tot de buitengewone vergadering op 9 aug.

1867 in Zomerzorg te Leiden, met als belangrijkste punt: “Be-

raadslaging over het wenschelijke om de Vereeniging ...

te doen

blijven voortbestaan, en op de wijze waarop ...

- of haar te ont-

binden”; daarnazal een gewone bijeenkomst volgen met de nor-

male agendapunten; wg. Boursse Wils, tijd. secr., dd. Leyden, jul.

1867,2 p.

DD Statuten der N.B.V. volgens de derde herziening van 3 jul. 1868.

Nijmegen; Thieme, 11 p.

ALS Verzoek aan Abeleven om de Flora van Nijmegen te willen be-

werken; get. W. F. P. Kiehl, Inspecteur voor het Geneeskundig

Staatstoezicht voor Gelderland en Utrecht, dd. Arnhem, 21 jan.

1870.

AD “Opgave der planten die in de Provincie Gelderland in het wild
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groeyen en in 't groot verbouwd worden...” ; handschr. Abeleven,

zd., 24 p.

AD “Bijdrage tot de Flora van Nijmegen ... Algae”; handschr. Abe-

leven, zd., meeste vondsten van 1850en 1851,11 p.

DD Circulaire aan docenten in de “plantenkunde” aan de Hogere

Burgerscholen met verzoek tot inzendingen van planten uit hun

woongebied voor het Herbarium; hiertoe kan een exemplaar van

de Prodromus Florae Batavae in bruikleen gezonden worden ; wg.

Oudemans,Suringar en Abeleven, zd. [na 15 aug. 1870].

DD Circulaire met voorstel het “indigeen herbarium” van H. C. van

Hall voor f. 500,- aan te kopen; hiertoe wordt schriftelijk machti-

ging gevraagd; wg. Abeleven, dd. Nijmegen, 6 oct. 1870.

DD Kennisgeving van de 25e jaarvergadering op 16 aug. 1871 te Lei-

den; wg. Abeleven, dd. Nijmegen, 4 aug. 1871.

PH 3 foto’s van Zomerzorg te Leiden, waar het 25-jarig bestaan ge-

vierd werd.

ALS Afschrift van verzoek aan de Minister van Binnenl. Zaken om het

Verenigingsherbarium in het gebouw van het Rijksherbarium
onder te mogenbrengen; get. Oudemans en Abeleven, dd. Leiden,

18 aug. 1871.

ALS Directeuren van Teyler’s Stichting aan het Bestuur: schenking

van f. 400.- voor aankoop van het herbarium van Hall, get. J. J.

Enschedé, secr., dd. 2 oct. 1871 ; op tweede blad afschrift van het

ALC antwoord ter bevestiging van de ontvangst met dankzegging, wg.

Oudemans, zd.

LS Minister van Binnenl. Zaken: toestemming voor de onderbren-

ging van het Herbarium in het gebouw van het Rijksherbarium
onder bepaalde voorwaarden; get. Thorbecke, dd. ’sGravenhage,

13 oct. 1871.

LC Afschrift van een voorstel aan de Minister van Binnenl. Zaken om

de verzameling buitenlandse planten der Vereniging aan het Rijk

af te staan; get. Oudemans en Abeleven, dd. Leiden, 31 oct. 1871.

LS Minister van Binnenl. Zaken aanvaardt het aanbod in voorgaande

brief; get. Thorbecke, dd. ’sGravenhage, 6 nov. 1871.

ALC Afschrift brief van het Bestuur aan de Dir. van het Rijksherba-

rium: de collectie inlandse planten berustende in het Rijksherba-

rium wordt aanvaardt onder de daartoe gestelde voorwaarden;

get. Abeleven, dd. Nijmegen, 6 dec. 1872.

DD Statutenvolgens de vierde herziening van 29 jul. 1882. Nijmegen;
Thieme.

ALS Mr. G. Wttewaall aan de Dir. van het Rijksherbarium; aanbod

om het gedeelte van het herbarium van zijn vader, Dr. J. Wtte-

waall, dat in zijn bezit is, aan het Rijksherbarium te schenken; dd.

Alkmaar, 2 feb. 1885.

ALS Mr. G. Wttewaall aan de Waarn. Dir. van het Rijksherbarium
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met aankondiging, dat het herbarium verzonden zal worden; de

Nederlandse planten kunnen aan de NBV komen; dd. Alkmaar,

9 febr. 1885.

ALS Aankondiging van een legaat, groot f. 1000.- aan de NBV ver-

maakt door N. J. A. Bakker (gest. 25 oct. 1888); get. B. J. Bouw-

meester (exec.-test.), dd. Apeldoorn, 29 oct. 1888.

ALS Aanbod aan de NBV het herbariumHolkema voor f 60.-te kopen,

vracht vrij; met beschrijving ervan; get. Bisschop van Tuinen, dd.

Zwolle, 3 oct. 1891.

DD Kennisgeving der vergadering op 20 aug. [1892] te Steenwijk, met

o.m. als agendapunt: het nemen van een besluit over het al dan

niet houden van een tweede wintervergadering in 1893. [In wezen

over de mogelijkheid wintervergaderingen tot gewone vergade-

ringen te verklaren met besluitmogelijkheid; hiervoor is een sta-

tutenwijziging nodig.] wg. Abeleven, Nijmegen, “datum post-

merk”. [Begin aug. 1892.]

DD Vertrouwelijke circulaire aan de ledenin verband met herdenking

25-jarig secretariaat van Abeleven en verzoek bij te dragen aan

een huldeblijk; wg. Suringar en Boerlage, dd. Leiden, 5 aug.

1892.

DD Kennisgeving van Statutenwijziging, zoals besloten op 20 aug.

1892; wintervergaderingen zijn gewone vergaderingen, de op-

richting van afdelingen wordt mogelijk; wg. Suringar en Abele-

ven, 2 p.

DD “Voorloopig bericht”: uitnodiging tot de vergadering op 23 aug.

1895 te Hengelo (O), waar het 50-jarig bestaan der NBV wordt

gevierd; wg. Abeleven, dd. 12jul. 1895.

DD Circulaire met voorstel om een portret-album van de leden aan te

leggen en verzoek een portret met handtekening en geboortedatum

te zenden; wg. Abeleven, dd. 18 jul. 1895.

DD Definitieve kennisgeving van de vergadering op 23 aug. 1895 te

Hengelo (50-jarig bestaan) en de eraan verbonden excursie: wg.

Abeleven, 11 aug. 1895.

ALS Kok Ankersmit, “confidentioneel” aan Vuyck, betr. aankoop

van een bepaald gebouw voor de NBV en zijn voornemen, zijn

verzamelingen aan de Vereniging te legateren of te schenken; par.

HJKA,dd. Apeldoorn, 15feb. 1896.

ALS W. A. Top aan Abeleven: het herbarium van zijn overleden vader,

W. G. Top, wordt aan de Vereniging afgestaan, dd. Kampen, 7

mrt. 1897.

ALC Afschrift van een brief van Abeleven aan Mevr. Top: het herbari-

um van W. G. Top is te Leiden aangekomen en dankzegging voor

het geschenk; zd. [Na 7 mrt. 1897.]

DD Statuten volgens de vijfde herziening van 16 aug. 1901; Nijmegen,

Macdonald, 13 p.
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DS Ingevuld formulier: kennisgeving van Wachter van zijn benoe-

ming tot gewoon lid; get. Abeleven, dd. 12 feb. 1902.

DS Uittreksel uit het testament van Kok Ankersmit betr. het legaat

aan de NBV; get. Visscher Gorter, notaris, dd. Apeldoorn, 24 oct.

1902, 3 p.

LS Kennisgeving van notaris Visscher Gorter betr. het legaat Kok

Ankersmit; dd. 27dec. 1902.

ALC Afschrift brief aan notaris Visscher Gorter: aanvaarding van de

verzamelingen Kok Ankersmit; get. Abeleven, dd. Nijmegen, 31

dec. 1902.

DD Circulaire aan medewerkers van de plantenkaartjes met lijst van

129 soorten waarover gegevens gevraagd worden; uit deze lijst zal

een keuze gedaan worden voor de volgende jaargang, met aan-

tekeningen betreffende bepaalde soorten en een tabel van Dip-

saceae; wg. Goethart en Jongmans, zd. [ca. 1903.],
DD Plantenkaartjes van Nederland, los vel uit de publicatie van Goet-

hart en Jongmans, verbreiding op 1 jan. 1903.

DD Circulaire aan de leden met twee voorstellen: 1. de N.B.V. in een

floristische en een biologische afdeling te splitsen, elk met een

eigen bestuur, die gezamenlijk een verenigingsbestuur kiezen; 2.

een Commissie te benoemen, die het tijdschrift gedurende één jaar

in deze geest zal redigeren, zonder dat daaruit meerdere kosten

mogen voortvloeien; wg. Goetharten Lotsy, zd., 3 p. [Jan. 1904.]

ADS Concept circulaire ter kennisgeving van de vergadering op 7 febr.

1904 te Utrecht, met als belangrijkste punt een bestuursvoorstel

tot reorganisatie der NBV n.a.v. de circulare van Goethart en

Lotsy; get. Abeleven, dd. Nijmegen, 1 feb. 1904. [Enige weken voor

zijn dood.]

DD Kennisgeving van een buitengewone vergadering op 28 feb. 1904

te Utrecht, met als belangrijkste punt: “Definitieve bespreking

over de reorganisatie der Vereeniging en van haar Tijdschrift”;

wg. Vuyck, dd. Nijmegen, 22 feb. 1904.

DD Statuten, opgemaakt volgens besluit van de vergadering van 28

feb. 1904 te Utrecht; wg. Went, Goethart, Vuyck, 9 p.

DD “Reglement van de Afdeeling voor Biologie (B)”, opgemaakt in

de vergadering derAfd. van 28 mei 1904te Amsterdam; wg. Went,

Moll en Wijsman, 4 p.

DD “Reglement voor de Afdeeling A”, vastgesteld op de vergadering

der Afd. op 26 feb. 1905 te Utrecht; wg. Goethart, Lotsy en Burck,

4p.
DD Uitnodiging door Bestuur, tot het bijwonen van een voordracht

van Conwentz, Danzig, over “het beschermen van de inlandsche

Flora en Fauna”, op 17jun. [1904]; wg. Went, GoethartenVuyck.

DC Copie van een adres van het Hoofdbestuur der Ned. Natuurhist.

Ver. aan de Gemeenteraad van Amsterdam tot behoud van het
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Naardermeer, met verzoek aan het bestuur der NBV om adhaesie-

betuiging; dd. [begin] dec. 1904.

ALS Voorstel van Goethart en Lotsy om geen adhaesie aan het voor-

gaande adres te betuigen, met opmerkingen van andere bestuurs-

leden; zd., 2 p. [Dec. 1904.]

ALS Oudemans aan Vuyck: bericht van verhindering en terugblik op

de oprichtingsvergadering van de Vereniging; dd. Arnhem, 3 apr.

1905, 3 p.

DS Getuigschrift, uitgereikt aan Jansen, Wachter, van Iterson en

Knuttel, op de Biologische Tentoonstelling te Amsterdam, jun.

1905, voor “zeer verdienstelijke inzending van Plantenabnormali-

teiten”; ingevuld formulier, get. Hugo de Vries, Kerbert, J. Th.

Oudemans, Jaspers, Heinsius, E. Heimans en Heukels.

DC Gehectografeerde circulaire aan de ledenmet 3 punten, die “waar-

schijnlijk tengevolge van een misverstand” niet op de convocatie

voor de wintervergadering vermeld waren, betr. de huisvesting en

verzorging van het Herbarium en de wenselijkheid een Flora te

bewerken; wg. Goethart, dd. 21 mrt. 1907.

DD Circulaire Afd. A, met voorstel een nieuwe vergadering te beleg-

gen te Utrecht op 21 apr. 1907, om de hierboven genoemde 3

puntenalsnog te bespreken; wg. Vuyck, dd. 27 mrt. 1907.

ALS Lotsy bedankt als bestuurslid, omdat het bestuur “zijn taak als

vertegenwoordiger der leden geheel verkeerd opvat”; dd. 30 mei

1907.

DD Kennisgeving der vergadering van Afd. A op 19 jul. 1907, met

agenda, waarvan het eerste punt is: de verkiezing van een be-

stuurslid in plaats van Lotsy; wg. Vuyck, zd. [Jun. of jul. 1907.]
ALS Went aan Vuyck ter begeleiding van de officiële ontslagbrief; hij

heeft “geen lust in een toestand van overspanning gehouden te

worden [en] wil van de zaak niets meer hooren”; dd. 18 sep. 1907.

LS Officiële ontslagbrief van Went aan de secr.-penningm.; uit een

brief van Lotsy, ter circulering meegezonden, concludeert Went,

“dat een algemeene vergadering thans doelloos zou zijn, reden

...
(om) ...

de vergadering niet uit te schrijven”; bovendien be-

dankt hij als bestuurslid en als lid van zowel Afd. A als Afd. B;
dd. Utrecht, 18 sep. 1907; aan de achterzijde in handschr. van

AD Lotsy, de verklaring, afgelegd op de vergadering van 13 oct. 1907,

“dat beidepartijen het slachtoffer zijn geweest van de omstandig-
heden ...” en waarbij Lotsy zich niet meer herkiesbaar stelt als

bestuurslid der Afd. A.

LS Went aan Schoute, Rapporteur van Afd. B, met de mededeling,

dat hij uiterst gevoelig is voor het bewijs van vertrouwen door de

Afd. B op zaterdag j.1. gegeven en dat hij zijn besluit tot aftreden

opschort tot de algemene vergadering een oordeel over het be-

stuursbeleid heeft uitgesproken; dd. Utrecht, 30 sep. 1907.
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DD Oproep tot een algemene vergadering op 13 oct. 1907 te Amster-

dam, verzocht door 16 met name genoemde leden, ter bespreking

van het gerezen bestuursconflict; wg. Vuyck, zd.

DD Circulaire aan de leden met zienswijze van debestuursleden van

Afd. A op het bestuursconflict en voorstel, een onpartijdige com-

missie van onderzoek te benoemen; wg. Goethart, Lotsy, Vuyck,

dd. 9 oct. 1907,4p.

D Uiteenzetting van Went ter verdediging van zijn beleid als presi-

dent in het conflict van 1907, 9 p. [Voorgelezen in de vergadering

op 13 oct. 1907.]
ALS Hugo de Vries aan Vuyck: aanvaardt benoeming tot bestuurslid

van Afd. A; get. de Vries, dd. 29 oct. 1907.

DD “Ontwerp-Statuten”, opgesteld door een daartoe op 13 oct. 1907

benoemde commissie, met als belangrijkste voorstel: opheffing

der afdelingen en in de plaats daarvaninstelling van Commissies;

ook ontwerp-reglementen voor de 5 permanente Commissies;

voorafgegaan door een toelichting; wg. Moll, Calkoen, E. Hei-

mans, Pulle, dd. 27 jun. 1908, 32 p. [Op 27 jul. 1908 aan de leden

gezonden met het verzoek, opmerkingen of amendementenin te

dienen.]

DC Gehectografeerde brief van Jansen en Wachter met als belangrijk-

ste commentaar, dat het Verenigingsherbarium bij het Rijksher-

barium moet blijven; handschr. Wachter, dd. Rotterdam, sep.

1908, 5 p.

DC Schriftelijke motie, “motie Blijdenstein”, met voorstel om alsnog

een discussie te houden over de principes waarop de statutenwijzi-

ging dient te berusten, en het resultaat van deze discussie dooreen

Commissie van drie leden te laten verwerken in een nieuw con-

cept van statuten; handschr. Vuyck, “wg.” Blijdenstein, D’Huy,

Hoogenraad, F. K. van Iterson, Jansen en Wachter, vermenig-

vuldigd voor hetbestuur, dd. oct. 1908,2 p.

DD “Opmerkingen en Amendementen op de Concept-statuten
...

doorverschillende Leden”; dd. 15 oct. 1908, 55 p.

ALS “Praeadvies der Commissie tot voorbereiding eener herziening

der Statuten”, waarin de beginselen van de nieuw ontworpen

statuten worden uiteengezet en de amendementen vanuit dit ge-

zichtspunt worden gewaardeerd; handschr. E. Heimans, get.

Moll, Calkoen, E. Heimans en Pulle, dd. 27 feb. 1909, met 3 bij-

lagen, 19 p.

DD Circulaire, kennisgeving van de vergadering van Afd. B op 5 jun.

1909;wg. Vuyck, zd. [Laatste afdelingsvergadering.]

DD Statuten, vastgesteld 6 jun. 1909; Nijmegen, Macdonald, 31 p.

DD Circulaire aan de leden over het plan tot vestiging van een eigen

gebouw, en met de namen van de leden van de Comm. tot voor-

bereiding der plannen en tot bijeenbrengen van gelden, alsmede
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enkele andere mededelingen; wg. Verschaffelt, dd. [15] mrt. 1910.

DD Circulaire van de Commissie voor het Verenigingsgebouw: op-

roep tot financiële steun; zd. [Verz. 17 mrt. 1910.]

ALC Aan de leden van de Comm. voor het Verenigingsgebouw betr.

een voorstel van de Dir. van het Rijksherbarium om het vrijko-
mende gebouw aan het Rapenburg te huren van het Rijk, nadat

het Rijksherbarium zal zijn verhuisd; wg. Pulle, dd. 17 mrt. 1910,

2p.
LS Minister van Binnenl. Zaken aan de NBV, aandringend op een

spoedige beslissing inzake de huisvesting van haar bezittingen en

de eventuele opname van haar Herbarium in het nieuwe gebouw

van het Rijksherbarium te Leiden; get. Heemskerk, dd. 10 mei

1910, 3 p.

DD Brochure “De Nederlandsche Botanische Vereeniging”, met om-

schrijving van doel, werkwijze en bezittingen van de NBV samen-

gesteld voor de Biologische Tentoonstelling van de Ned. Natuur-

hist. Ver., Den Haag;jun. 1910, 16 p.

LS Raad van Beheer der Ver. Kol. Inst. aan het Bestuur: verzoek, de

nodige gegevens te willen verschalken betr. de plaatsruimte, waar-

over de NBV zou wensen te beschikken in het te Amsterdam op te

richten Kol. Inst.; get. Cremer en Hasselman, dd. 27 feb. 1911.

ALS Comm. voor het Verenigingsgebouw aan het bestuur dei NBV

met adviesantwoord betr. de wensen voor onderdak in het nieuwe

Kol. Inst.; handschr. Went, get. Pulle, dd. Utrecht, 11 mrt. 1911,

3p.

DD Circulaire der Comm. voor Bibliotheek en Herbarium; kennis-

geving, dat een tijd. conservator benoemd zal worden, voorts ver-

zoek aan eventuele gegadigden zich op te geven bij de secr. der

Comm., wg. Schoute, Hoogenraad, F. K. van Iterson, dd. [begin]

April 1912.

LS Raad van Beheer van de Ver. Kol. Inst. aan hetbestuur derNBV:

voorlopige huisvesting kan verschaft worden in een gehuurd huis

[Hazepaterslaan 5] te Haarlem, met de voorwaarden voor samen-

werking; get. Cremer en Wijsman, dd. 1 jul. 1912.

DD Circulaire aan de leden betr. de overbrenging van Herbarium en

Bibliotheek der NBV naar Haarlem; wg. Schoute, Hoogenraad,

F. K. van Iterson, leden der Comm., en Blaauw, conservator, dd.

oct. 1912.

PH 3 foto’s van het Botanisch Station te Weert (1904-1913), het Kok

Ankersmit station: interieur; voorkant omstreeks 1913; voor-

kant anno 1970.

ALS Comm. voor de Floristiek aan het bestuur der NBV, betr. het

houdenvan vergaderingen doorde floristische leden, en deze “met

der tijd ... gewone ledenvergaderingen in den zin der Statuten” te

laten worden, voorts een ontwerp circulaire aan de leden ter be-
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vordering van het floristisch onderzoek; get. Lako, dd. Zwolle,

15 feb. 1913.

ALS Rondzendbrief aan de bestuursleden ter begeleiding van voor-

gaand stuk; get. Verschaffelt, dd. 16 feb. 1913, met commentaren,

get. Went, Weevers, Heukels en Westerdijk.

DD Briefkaart met verzoek, alle gegevens over de Nederlandse flora

te zenden aan het Herbarium der NBV te Haarlem; wg. Blaauw.

[Datum postmerk: 13jun. 1913.]

DD Kennisgeving aan de leden, dat voortaan doorde Comm. voor de

Floristiek vergaderingen zullen worden gehouden, waartoe alle

leden worden uitgenodigd; wg. Verschaffelt, dd. oct. 1913.

ADS Advies betr. voorstellen van Weevers en [J.] Heimans over te be-

houden terreinen; get. Vuyck, dd. 25 dec. 1913, met opmerkingen

van Lako en E. Heimans.

DD Kennisgeving der algemene vergadering op 6 apr. 1915 te Am-

sterdam, o.m. met agendapunt de “behandeling van de Ontwerp-
overeenkomst ... betrekking hebbende op de vervroegde over-

dracht van de bibliotheek der NBV aan het beheer van het Kolo-

niaal Instituut”; wg. Westerdijk, zd.

DD Kennisgeving der alg. vergadering te Haarlem op 6 mei [1916] en

van de boekverkoping [van duplicaten uit het Verenigingsbezit];

wg. Westerdijk, zd.

LS Concept adres bestuur NBV aan de Burgemeester van Nederweert,

aandringend op het behoud van een deel van het Schootwater ter

bescherming van Isoetes; get. Pulle, dd. Utrecht, 1916.

DD Comm. voor Bibliotheek en Herbarium: oproep om vóór 20 jan.

te solliciteren naar de betrekking van conservator; wg. Schoute,

Hoogenraad en Henrard, dd. jan. 1918.

DD Circulaire aan de leden: Heukels is benoemd tot conservator; een

statutenwijziging wordt voorgesteld met als belangrijkste punt de

instelling van een aparte redactie-commissie voor elk der twee

tijdschriften; deze voorstellen zullen op de vergadering van 25

mei worden voorgedragen; wg. Zijlstra, dd. 25 mrt. 1918, 4 p.

LS Kol. Inst. aan de Voorz. NBV: het contract van 1915 wordt niet

verlengd na apr. 1925; om financiële redenen wordt nu reeds om

ontheffing verzocht; get. Hubrecht en Delprat, dd. apr. 1922, 2 p.

LC Afschrift van antwoord NBV aan het Kol. Inst.: na het vinden

van een ander onderkomen zal ontheffing van het contract ver-

leend worden; dd. 3 nov. 1922, 2 p.

Kol. Inst. aan Schoute en Jansen: voorstel voor een nieuw te slui-

ten contract met de NBV inzake onderbrenging Bibliotheek en

Archief; get. de Bussy, dd. 18 feb. 1924.

DD Kennisgeving aan de leden van de verplaatsing van de Bibliotheek

der NBV naar het gebouw Mauritskade van het Kol. Inst.; zd.

[Vóór 19 apr. 1924.]
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ALS Verzoek aan Schoute, Bibliotheek en Herbarium samen over te

brengen naar Leiden; handschr. Wachter, get. Wachter, v. d.

Houten, Brand, v. Soest, Sloff, Danser, Kloos en Vuyck; dd. 4

sep. 1924.

DD Statuten 1924, vastgesteld op 18 oct. 1924, Wageningen; Vada,

26 p.

DD Agenda voor de jaarvergadering op 18 jan. 1925 te Utrecht, met

concept-overeenkomsten met Rijksherbarium en het Kol. Inst.

betr. huisvesting van Herbarium en/of Bibliotheek; wg. van Loo-

keren-Campagne, zd., 4 p.

DD Verzoek aan de leden- in opdracht van de floristenvergadering -

op de vergadering van 18 jan. te willen stemmen ten gunste van

Leiden als plaats van vestiging der NBV, ten einde een scheiding

van Bibliotheek en Herbarium te voorkomen; wg. Kloos, Vuyck

en Wachter, zd. [Verstuurd 16jan. 1925.]

LS Het College van Rector-magnificus en Assessoren van de Land-

bouwhogeschool aan de secr. der NBV: na ingewonnen advies bij

de Minister bestaat er bij Curatoren bezwaar, vergunning te ver-

lenen tot het houden van een vergadering op zondag in een ge-

bouw van de Landbouwhogeschool; get. van Baren en Quanjer,

dd. Wageningen, 2 mei 1925.

DD 2 krantenknipsels uit de Nieuwe Rotterd. Crt. van 18 en 23 mei

1925, met redactionele commentarenbetr. de niet verleende ver-

gunning tot het houden van een wetenschappelijke vergadering op

zondag in een lokaal van de Landbouwhogeschool.

ALS Comm. voor Bibliotheek en Herbarium aan het bestuur: voorstel

het door Heukels aangevraagde ontslag als conservator eervol te

verlenen en hem bovendien tot erelid te benoemen; handschr.

Wachter, get. Wachter en Henrard, dd. 6 sep. 1925, met getypte

LS toevoeging van Schoute, waarin de verdiensten van Heukels be-

klemtoondworden.

ALS Aanvaarding van, en dankzegging voor, de benoeming tot erelid;

get. Heukels, dd. 2 nov. 1925.

LS Directeur van het Staatsbosbeheer aan het bestuur: kennisgeving

van het verschijnen van “De Zandverstuivingen bij Kootwijk in

Woord en Beeld”, met dank voor een financiële bijdrage hiervoor;

get. van Dissel, dd. 30 nov. 1926.

LS Dir. Afd. Handelsmus, van het Kol. Inst. vraagt het bestuur der

NBV of het prijs stelt op het bezit van het herbarium van F. W.

van Beden; get. de Bussy, dd. Amsterdam, 21 dec. 1926.

ALS Secr. der Comm. Bescherming Wilde Flora aan het bestuur: ken-

nisgeving van de eerste vergadering der Comm. en van haar

samenstelling; get. Sloff, dd. 25 apr. 1927.

LS Uitnodiging aan het bestuur tot het bijwonen van een feestcollege

te geven doorWeevers en Stomps op de 80e verjaardag van Hugo
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de Vries, 16 feb. 1928; get. Stomps, dd. 9 feb. 1928.

LS Administrateur van “Natuurmonumenten”aan het bestuur: dank

voor de toegezegde gift voor aankoop van een heideterrein bij

Dwingelo; get. Drijver, dd. 28 jan. 1930.

LS Kennisgeving aan het bestuur van de oprichting van het “Instituut

voor het Vegetatie-Onderzoek van Nederland”, met vermelding

van doel, werkwijze en bestuurssamenstelling; bovendien ver-

zoek om één der leden van de Comm. voor de Floristiek, bij voor-

keur Sloff, aan te wijzen als vertegenwoordiger der NBV in het

Stichtingsbestuur; get. Goetharten de Leeuw, dd. lOjul. 1930, 2 p.

DD Vertrouwelijke briefkaart aan de leden, met het voorstel op 2 mei

[1931] Vuyck tot erelid te benoemen; wg. Kleinhoonte, zd.

ALS Aanvaarding van, en dankzegging voor, het erelidmaatschap; get.

Vuyck, dd. Schalkhaar, 7 mei 1931.

DC Gestencild “concept-voorstel” betreffende de organisatie van een

instantie in de NBV
”

tot behartiging der belangen van biosociolo-

gen en veenonderzoekers”, opgesteld door een Comm. van voor-

bereiding; wg. Pulle, van Dieren, Feekes, Louman, B. Polak,

Scheygrond en D. M. de Vries, dd. 27 jan. 1934, 3 p.

L Schoute aan de bestuursleden en de voorzitters der 5 Commissies,

n.a.v. door de floristen geopperde bezwaren tegen de voorgestelde

statutenwijzigingen, met opsomming van de argumenten ingé-

bracht pro en contra de instelling van een aparte Comm. voor de

Biosociologie; Schoute zelf is hiervoor; wg. (stempel), dd. 4 mrt.

1934, 7 p.

DS Pachtcontract tussen Gerrit Jan Veldhuis en de NBV betreffende

de Wahlenbergia-groeiplaats; voor de NBV get. Schoute en Sirks,

dd. mei 1934.

DD “Het Wahlenbergia-reservaat van de Nederlandsche Botanische

Vereeniging”; NKA 45(2): 203-206, 5 dec. 1935.

LS Penningm. van ItFryske Gea, ontvangstbevestiging van, en dank-

zegging voor, een financiële bijdrage van de NBV voor aankoop

van het Princehof, Eernewoude; get. Duintjer, dd. 4sep. 1934.

DD Statuten 1935, gewijzigd en opnieuw vastgesteld op 24 sep. 1934

en 27 jan. 1935, Baarn; Bakker, 32 p.

LS Directeur van het Rijksherbarium aan Wachter, met voorstel alle

aanwezige Nederlandse planten in het Rijksherbarium en het Ver-

enigingsherbarium tot één herbarium samen te voegen; get. Lam,

dd. 12 feb. 1935.

LS Comm. voor Bibliotheeken Herbarium aan het bestuur NBV betr.

voorgaande brief: samenvoeging heeft de instemming derComm.;

get. Schoute, dd. 14 mrt. 1935.

DD Brochure “Sixth International Botanical Congress [Amsterdam]

2-7 sep. 1935 chronicled for Chronica Botanica”, door Broers en

Lanjouw, 12p.
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DD 2 Formulieren, blanco oorkonden voor resp. ereleden en corres-

ponderende leden, zd.

LS Ontwerp-adres aan de Minister van Ond., Kunsten en Wet., aan-

dringend op indiening van de reeds lang aangekondigde Natuur-

beschermingswet; “wg.” Weevers en Sirks, zd. [6 nov. 1936.]

LS Bestuur aan Schoute: felicitatie met zijn 60e verjaardag en mede-

deling van zijn benoeming tot erelid; get. Weevers en Sirks, dd.

15 mei 1937.

LS Aanvaarding van, en dankzegging voor, het erelidmaatschap; get.

Schoute, dd. Paterswolde, 18 mei 1937.

LC Afschrift voor het bestuur van motie Pulle, aanvaard op de Socio-

logendag op 14 nov. 1937, betreffende bescherming van althans

een deel der Engbertsdijkvenen bij Vriezeveen; wg. Pulle, dd. 15

nov. 1937.

LS Jongmans aan Sirks, betr. een bijgevoegde ontwerp-brief aan de

ENCI, met voorstellen tot bescherming van een deel van de St.

Pietersberg; get. Jongmans, dd. 5 feb. 1938, 2 + 2 p.

LS Antwoord ENCI aan bestuur: met Jongmans is een bezoek ter

plaatse afgesproken; alsdan zal worden nagegaan in hoeverre

met de wensen der NBV rekening kan worden gehouden; dd. 16

feb. 1938.

LC Afschrift brief aan Minister van Ond., Kunsten en Wet., met ver-

zoek ten spoedigste een natuurbeschermingswet in te dienen en

ervoor zorg te dragen, dat waar ontginning plaats vindt met gel-

delijke steun van de regering, de voor de wetenschap belangrijke

terreinen gespaard blijven; dd. 27 feb. 1938. [Opgesteld op een bij-
eenkomst dd. 26 feb. 1938, in de Akademie van Wet., op initia-

tief der NBV, in samenwerking met diverse hoogleraren en vere-

nigingen op relevante vakgebieden.]
LS Minister van Sociale Zaken aan bestuur NBV: interdepartemen-

taal wordt overleg gepleegd ter voorbereiding van een natuur-

beschermingswet en een opsomming wordt gegeven van reeds ge-

troffen maatregelen ten behoeve van bescherming van bepaalde

terreinen; dd. 7 jun. 1938, 3 p.

LS Bestuur van “Natuurmonumenten” aan de NBV: dankzegging

voor de toegezegde steun bij de voorgenomen aankoop van het

FochteloërVeen; get. van Tienhoven en Drijver, dd. 29 jun. 1938.

LC Antwoord aan de Minister van Sociale Zaken met dankzegging

voor de reeds getroffen maatregelen, maar tevens met klem aan-

dringend om reeds in de eerste stadia van voorbereiding der ont-

ginningsplannen het oordeel van de Commissie-Weevers in te

winnen; wg. Sirks, dd. 1 jul. 1938,2 p.

LC Het bestuur aan de Minister van Sociale Zaken, met argumenten

ter ondersteuning van brieven van “Natuurmonumenten” en

“Vogelbescherming”, om te komen tot behoud van delen van het
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laagveengebied in N.W. Overijssel; wg. Weevers en Sirks, dd. 5

jan. 1939.

LS Secr.-penningm. van “Het Geldersch Landschap”: dankzegging

voor een renteloze lening ten behoeve van de aankoop van de

Wilde Kamp; get. Cremers, dd. 21 jan. 1939.

LC Audiêntie-aanvraag bij de Minister van Econ. Zaken door Schou-

te, als gemachtigde van de Afd. Natuurkunde der Akademie van

Wet., en Weevers als voorz. der NBV; wg. Schoute, dd. 22 feb.

1939.

LS Minister van Econ. Zaken aan Schoute: audiëntie verleend op 15

mrt.; get. Steenberghe, dd. 28 feb. 1939.

D Getypte lijst van boeken uit de Bibliotheek der NBV, met het oog

op de oorlogsdreiging opgeborgen in de kluis van Afd. Handels-

LS mus. van het Kol. Inst., met bijbehorende brief; get. Westerveld,
dd. 25 sep. 1939.

DC Verslag van de Comm. Bescherming Wilde Flora over 1939, met

vermelding van vervuiling van de gepachte Bemelerberg; get.

Sloff, dd. 31 dec. 1939,2p.

Documenten betreffende de NBV in het voormalig Ned. Indié na 10 mei 1940

DC Gestencilde lijst van leden buiten het bezette gebied; stand op

1 jun. 1940,4 p.

DC Gestencilde circulaire aan de leden over de organisatie der NBV

buiten het bezette gebied en een oproep om de NBV trouw te blij-

ven; 4 leden hebben machtiging verkregen als bestuur op te tre-

den; wg. O. Posthumus, 4jul. 1940,2p.

DC “Mededeelingen van de Nederlandsche Botanische Vereeniging,

No. 1, Maart 1941”, met erin opgenomen“Vakblad voor Biolo-

gen” [gestencild met gedrukte omslag]; afgesloten 18 mrt. 1941,

26 p.

DC Gestencilde circulaire aan de leden der NBV (buiten het bezet ge-

bied) met mededeling van de bestuurssamenstelling en uitnodi-

ging voor de alg. vergadering op 12 jun. 1941; wg. Posthumus, dd.

Buitenzorg, 21 mei 1941.

AS Presentielijst vergadering op 12 jun. 1941 te Buitenzorg. [5 na-

men.]

D Map met “Ruwe tekst voor de niet verschenen aflev. 2 van de

Mededelingen Bot. Ver. In bewerking Nov. 1941 [get.] C. v.

Steenis”, 56 p.

DD Vertrouwelijke circulaire aan de leden: wegens oorlogsomstan-

digheden wordt het voorstel om Weevers tot erelid te benoemen

bij referendum in stemming gebracht; wg. J. Heimans, dd. 1 jun.

1940.

D Gestencilde circulaire van het Kol. Inst.: een deel der gebouwen



LUST VAN ARCHIVALIA

713Acta Bot. Need. 20(6), December 1971

zal door de Duitse militaireoverheid in gebruik genomen worden;
dd. 6 aug. 1940.

DC Autobiografie van Wachter; dd. aug. 1940, 7 p. [Getypt, voorzien

van handschr. aantekening; eig. Rijksherbarium.]

LS Alg. Secr. Kol. Inst. aan secr. NBV: opzegging van het contract

van 1925 wegens “force majeure”; de mogelijkheid wordt geop-

perd de Bibliotheek elders in het Instituut te huisvesten; dd. 30

sep. 1940.

LS Verzoek aan de Procureur-generaal van het Gerechtshof te Am-

sterdam om toestemming tot het houden van een vergadering in

Amsterdam op 24 oct. 1942, met agenda; get. van Herk, dd. 22

sep. 1942, met stempel van geen bezwaar, mits geen onderwerpen

van politieke aard ter sprake worden gebracht; zo doorgezonden

aan het hoofd der plaatselijke politie en teruggestuurd aan van

Herk met strafport.

LS Arisz aan secr. NBV: kennisgeving, dat het archief van Schoute

betr. de NBV op verzoek van Mevr. Schoute-Noordhoffnaar het

Archiefder NBV is gezonden; dd. 12 nov. 1942.

LS Bestuur van “Het Limburgse Landschap” aan hetbestuur: dank-

zegging voor de toegezegde bijdrage voor aankoop van de Beme-

lerberg-hellingen; dd. 18 nov. 1942.

LS Secr.-gen. van Dept. van Opvoeding, Wet. en Kultuurbesch., n.a.v.

een in de Engelse taal te publiceren dissertatie in het Recueil,

waarbij het bestuur in overweging wordt gegeven, het werk in het

Nederlands te doen verschijnen, aangezien geen toestemming

wordt verleend voor publicatie in het Engels; dd. 15 jul. 1943.

ALS J. Heimans [geïnterneerd op de Schaffelaar] aan Wachter, met be-

schrijving van zijn doen en laten en vermelding van de geringe

contactmogelijkheden; dd. 17 aug. 1942.

LC Dept. van Opvoeding, Wet. en Kultuurbesch. aan Drukkerij

Koch & Knuttel: drukvergunning voor het Recueil 1943 [gewei-

gerd] kan alleen worden verleend als de bijdragen in de Neder-

landse of Duitse taal zijn gesteld; dd. 4 sep. 1943.

DD Circulaire voor de jaarvergadering op 13 feb. 1944 te Amsterdam;

wg. Koning. [De laatste tijdens de oorlog.]

DD Kennisgeving van de vergadering der Comm. voor de Floristiek

op 14 apr. 1944 te Amsterdam; wg. P. Jansen. [Haar laatste ver-

gadering gedurende deoorlog; verz. vóór 30 mrt. 1944.]

LS Dept. Opvoeding, Wet. en Kultuurbesch., afd. Kultuurbesch. en

Wet. aan Wachter: er bestaat geen bezwaar tegenhet uitgeven van

NKA 1944 [deel 54] in de huidige vorm, maar wel wordt aange-

radenenkele passages in wat meer bedekte termen te vermeldenen

het ter dood veroordelen van een lid niet te noemen; dd. Apel-

doorn, 9 jun. 1944.

C 2 krantenknipsels met bekendmaking van 23 doodvonnissen.
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waaronderdat van Uittien, op 5 aug. 1944. [Eig. Rijksherbarium.]

LS Kol. Inst. aan het bestuur: het gehele Inst. is door de bezettings-

autoriteiten tijdelijk gesloten en er kunnen geen boeken worden

uitgeleend; dd. 12sep. 1944.

LS Kon. Inst. aan het bestuur: het contract van 1925 wordt in begin-

sel als beëindigd beschouwd; dd. 22 jan. 1945; op de achterzijde

DS aantekening van P. Jansen, dat de boeken voorlopig zijn onder-

gebracht in de Hortus te Amsterdamtot na de oorlog.

LS “Beheerend Directeur van het Rijksherbarium” aan het bestuur,

met het aanbod na de oorlog zowel de Bibliotheek als de stock in

hetRijksherbarium te huisvesten; get. Lam, dd. 23 mrt. 1945.

LC Afschrift van luchtpostbrief van Giesberger aan Koningsberger

over lotgevallen van leden in het voormalig Ned. Indiê gedurende

de oorlog; dd. Singapore, 5 oct. 1945, met bovendien een uittrek-

sel uit een brief van P. M. L. Tammes aan zijn tante T. Tammes;

dd. Bandoeng, 17 sep. 1945, 2 p.

D Telegram van M. Kohnstam, particulier secr. van H. M. Konin-

gin Wilhelmina: er is goedgunstig beschikt op het verzoek tot het

verlenen van het praedicaat Koninklijk; dd. 25 oct. 1945.

LS Particulier secr. van H. M. Koningin Wilhelmina, met bevestiging

van goedgunstige beschikking op het verzoek, het praedicaat

“Koninklijke” toe te staan aan de NBV; get. Kohnstam, dd. 29

oct. 1945.

LS Particulier secr. van H. M. Koningin Wilhelmina: dankzegging

voor de boodschap Haar door de Vereniging gezonden op de

eerste vergadering na de bevrijding; get. Kohnstam, dd. 29 oct.

1945.

D Gestencild formulier (ingevuld) van de Secr.-gen. van Ministerie

van Ond., Kunsten en Wet.: er wordt nog geen papier voor de

tijdschriften der KNBV toegewezen; verdere behandeling is in

handenvan de Persraad; get. Reinink, dd. 7 dec. 1945.

DD Circulaire met agenda voor de jaarvergadering op 27 jan. 1946 te

Amsterdam. [De eerste na de oorlog.]
LC Ontwerp-adres aan de Minister van Landb., Visscherij en Voedsel-

voorz., inzake bescherming van belangrijke delenvan het Beerze-

dal, die opgenomen zijn in een ruilverkaveling; dd. 21 mrt. 1947,

2p.
LC Minister van Ond., Kunsten en Wet. aan de KNBV betr. het

Beerzedal: de Voorlopige Natuurbeschermingsraad deelt na am-

pel beraad mee, dat er geen wijziging verwacht kan worden in het

ruilverkavelingsplan voor het Beerzedal, en hij “kan ... geen aan-

leiding vinden tot verdere bemoeiingen in deze”; get. Gielen, dd.

15 jan. 1948.

DC Afschrift van voorrangsbewijs voor papierlevering voor weten-

schappelijke publicaties; wg. Beltman, hoofd Bureau Boekzaken
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Ministerie Ond., Kunsten en Wet., dd. 2 jun. 1948.

LC Gestencilde afdruk van een brief van de Ned. Natuurhist. Ver.

aan de Presidentvan de Ministerraad, Drees, betr. een aan deENCI

verleende concessie tot afgraven van de St. Pietersberg, en voor-

stellen, er alsnog voorwaarden aan te verbinden, zodat weten-

schappelijk onderzoek vóór afgraving mogelijk wordt en resteren-

de krijthellingen veilig gesteld worden; wg. Nijkamp en N. Roor-

da van Eysinga, dd. 5 mrt. 1949.

LC Gestencilde afdruk van een request van de KNBV aan de Presi-

dent van de Ministerraad, waarin wordt aangedrongen op be-

scherming van nog aanwezige natuurterreinenin Zuid Limburg;

wg. Ariszen J. Heimans. [Apr. 1949.]

LS Burgemeester en Wethouders van Nijmegen aan de KNBV over

instandhouding van de door restauratie bedreigde groeiplaats

van Muurbloemop de Valkhofruïne; hiertoe zijn zaden en jonge

planten verzameld, die in de stadskwekerij zijn ondergebracht; dd.

22jul. 1949.

DC Gestencildebrief namens de Minister van Ond., Kunsten en Wet.,

waarin hij zegt te berusten in de vestiging van een oefenterrein in

Havelte, en dat de Minister van Oorlog toezeggingen gedaan

heeft, om aan de natuurwetenschappelijke waarde zo min moge-

lijk afbreuk te doen; dd. 12 mei 1950.

DC Afschrift van het “Foreword’ voor de ABN, vol. 1; wg. van

Slogteren, dd. jan. 1952, met critische potloodaantekening van

W. van Dijk.

DD Prospectus voor ABN in het Engels, Amsterdam; North Holland

Publ. Co.; zd. [Tijdens of vlak na publ. van vol. 3, ca. 1953.]

LS Comm. voor de Floristiek (namens 82 leden) aan hetbestuur, over

moeilijkheden rond het publiceren van floristische artikelen in

ABN en het verzoek, de floristen een meer passende publicatie-

mogelijkheid te geven; get. P. Jansen, dd. 22 apr. 1954, 2 p.

LS Gedeputeerde Staten van Gelderland aan het bestuur over be-

scherming van het Oude-Rijngebied bij Herwen, Aerdt en Pan-

nerden; dd. 18jan. 1961, verz. 21 jan. 1961.

LS Comm. Bescherming WildeFlora aan het bestuur over de bedrei-

ging van het zg. Heksenbos, en de Weuste bij Ratum onder Win-

terswijk; get. Westhoffenv. Leeuwen, dd. 14 feb. 1961,2p.

LC Gestencilde circulaire aan ledenmet interesse voor plantenanato-

mie, met verzoek om hunoordeel te geven,resp. suggesties te doen,

betr. de eventuele instelling van een comm. voor plantenanato-

mie; wg. Karstens en A. M. W. Mennega, dd. nov. 1962.

DD Circulaire van de Biologische Raad van de Akademie van Wet.,

met agenda van het symposium: “Op Leven en Dood”, te Am-

sterdam, 31 mrt. en 1 apr. 1964. [Georganiseerd in samenwerking

met o.m. de KNBV.]
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DD Teksten van voordrachten uitgesproken tijdens het symposium
Moleculaire Biologie, georganiseerd door de KNBV, de Ned.

Dierkundige Ver. en de Biologische Raad van de Akademie van

Wet. op 12 en 13 apr. 1966 te Amsterdam, Wageningen; Pudoc,

1966, 202 p. [Zie laatste nummer van de boekenlijst.]


