
Verslag
van de negen en zestigste Vergadering
der
NederlandscheBotanischeVereeniging
gehoudenteLeidenop den 3en Februari 1900.

Tegenwoordig waren de Heéren: P. J. M. S c h u ij t (Honor.

lid), Dr. L. V uyck (Voorzitter), Dr. J. W. Chr. G o e t h a r t

(Conserv. Herbarii), H. J. Kok Ankersmit, F. W. van

Beden, Dr. M. Gresboff, H. H enkels, Dr. J. M.

Janse, Dr. J. Valckenier Suringar en Dr, J. van

Vloten.

De Vergadering werd des namiddags te een ure door den

Voorzitter geopend, die met enkele hartelijke woorden

den Heer P. J. M. Schuijt, honorair lid der Vereeniging, die

voor de eerste maal de Vergadering bijwoont welkom heet en

begroet ook nog in het bijzonder Dr. J. M. Janse die, na

lange jaren in Buitenzorg te hebben doorgebracht, nu door

zijn tegenwoordigheid blijk gaf van zijn onverflauwde belang-

stelling.

Bij afwezigheid van den Secretaris werden diens functiën

opgedragen aan den Conservator Herbarii, die daarop de

notulen van de 68e Vergadering te Ter-Apel gehouden voor-

leest. Naar aanleiding van het in de notulen vervatte werden

door Dr. Janse eenige inlichtingen gevraagd over de door
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Werd kennis gegeven dat bericht was ontvangen van Mej. A.

Ogterop en de Heeren Dr. H. J. C a 1 k o e n, Dr. J. C.

Costerus, Dr. H. W. H e i n s i u s, Dr. H. F. Jonkman,

D. Lak o, L. Rieter, C. Ritsema Cz., W. W. Schipper

en Th. H. A. J. Ab e 1 e v en, dat zij verhinderd waren deze

Vergadering bij te wonen.

Overigens waren geen stukken ingekomen, zoodat thans

aan de orde komt het rapport van de Commissie tot beoor-

deeling van de in het afgeloopen jaar 1899 ingekomen Prijs-

vraag-herbaria.

de Vereeniging uitgeschreven Herbarium-prijsvraag, terwijl
Dr. Greshoff nader ingelicht wenschte te worden over de

op de laatste Wintervergadering ter sprake gebrachte droog-

methode van Heller. De gevraagde ophelderingen werden

door den Voorzitter en den Conservator Herbarii gegeven en

daarna de notulen goedgekenrd.


