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Wetenschappelijke mededeelingen van de leden
Wegens het vergevorderde uur werd de vergadering ver-

daagd tot des avonds negen ure, ten einde de leden tot het doen

van wetenschappelijke mededeelingen gelegenheid te geven.

De eerste der wetenschappelijke mededeelingen werd gedaan
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De Heer H. J. Kok Ankersmit liet ter bezichtiging

rondgaan: Eanunculus Philonotis Retz., vanWylre;

Aconitum Lycoctonum L., Corydalis lutea D.G.

en Corydalis ochroleuea Koch., van Valkenburg(L.);

Erysimum repandum L. en Erysimum canescens

Roth., van de meelfabriek te Deventer; Brassioa elongata

Ehrh. var. armoracioides Czern., van de meelfabriek

te Deventer en bij een graanpakhuis te Apeldoorn; Alyssum

calycinum £.(?), meelfabriek te Deventer; Stellaria

nemorum L., aan de Geul te Valkenburg; Lathyrus

A p h a c a L., Valkenburg (L.); Genista tinctoria L.,

Slangenburg bij Doetinchem; Althaea? meelfabriek te

Deventer; Rosa arvensis Huds., Hoog-Keppel; Carum

verticillatum Koch., Borkel en Schaft; Dipsacus

pilo sus L., Valkenburg; Senecio paludosus L.,

Slangenburg; Centauren diffusa Lam. flor. a 1 b i s,

Anchusa procera Bess. en Onosma arenarium

W. K. (?), bij de meelfabriek te Deventer; Veronica mon-

tana L., Slangenburg bij Doetinchem; Orchis fusca

Jacq. var. moravica Jacq. a. hybrida Boenn., Geleen-

derberg bij Valkenburg; Orchis militaris L., Gym-

nadenia conopsea B.Br., Platanthera chloran-

tha Curt
.,

Ophrys muscifera Huds., Cephalanthera

p a 11 e n s Rich., Herminium monorchis R. Br. en

door Mej. A. Ogterop, die ter tafel bracht: Fie aria

ranunculoides Mönch., met twee volkomen ontwikkelde

bloemen uit één steel, doch zonder zichtbare fasciatie, gevon-

den in het plantsoen te Middelburg ; Anthriscus syl-

vestris Hoffm. met gekroesde bladen, gevonden op den

Seinweg te Middelburg en Alyssum calycinum L.

van een fort te Ylissingen en verder twee soorten van

Prunus, waarschijnlijk bastaardvormen tusschen Prunus

spinosa L. en Pr. insititiaL. Deze laatste werden

ter determinatie aan het bestuur overhandigd.
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Neottia Nidus avis L., op den Keutenberg bij Valken-

burg ; Spiranthes aestivalis Rick., Borkel en Schaft;

Gagea spathacea Salisb., Denekamp; Poa sudetica

Haenck. en Bromus asper Murr. var. ramosus Huds.,

Diepenveen; Milium e f f u s u m L., Slangenburg; E q ui-

setum hyemale L., Zelchem en Slangenburg. Deze plan-

ten, in 1900 verzameld, werden aan het Stam-Herbarium

aangeboden.

De Heer Dr. J. Yalckenier-Suringar vermeldde

eenige »aankomelingen” onder Ede aangetroffen en besprak

daarna eenige kenmerken bij Anthemis-soorten, vooral bij

A. r h u t e n i c a M.B. ; hij beloofde later op dit onderwerp

terug te komen.

De Heer W. W. Schipper bracht ter tafel: Linaria

v u 1 g a r i s MUL
,

met catacorollarische aanhangsels (op spiritus

bewaard) te Winschoten gevonden; eenprolificatievan Plan-

tage lanceolata L. en Luzula campestris Z).C.(?)

met ineengedrongen bloeiwijze (var. congesta) van Ylagt-

wedde; en Kubus caesius L. var. glandulosus met

de bloemen aan éénjarige takken van Ter-Apel.

De Heer D. L a k o liet bij de leden rondgaan een 70-tal

soorten ter aanvulling van het in het Herbarium aanwezige

materiaal uit Overijsel. Daaronder waren enkelen, die nieuw

zijn voor de provincie, of merkwaardig om de vindplaats, of

in ’t oogvallend om de ontwikkeling. Hiervan noemde de

spreker: Eanunculus Lingua L, van Zwolle, met de

lagere hartvormige bladen; Eanunculus acris L. van

Zwolle, abnormaal ontwikkeld; SisymbriumLoeselii

L. en Lepidium Draba van Kampen (B.); (?) Lepi-

dum virginicum L. een exempl. van Zwolle; Poten-

tilla Anserina L, forsch ontwikkeld, van Zwolle; M o n-

tia minor L. zeldzaam bij Zwolle; Myosotis strigu-
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1osa Rchh. van Nieuw-Leusen; Yeronica Buxbaumii

Ten. van Zalk (B.); Yeronica polita Fr. van Bruneppe

(B.); Euphorbia Bsula L., forsch ontwikkeld, bij Zwolle;

Origanum vulgare L. bij Wijhe (Oh. Carmig-

gelt); Leonurus Cardiaca L. bij Zwolle, zeldzaam;

Anagallis coerulea Schrei, en Plantage arena-

ria W. 'K. van Kampen (B.); Calla palustris L. bij

Oostenholst bij Kampen (B.); Juncus tenuis Willd. bij

Zwolle; Carex Hornschuchiana Hopp. en Avena

praecox P.B., zeer fraai ontwikkeld, van Staphorst; P e s t u-

ca loliacea Huds. van Zwartsluis; Triticum repens

L. ft glaucum Prod. bij Zwolle; Aegilops caudata

L. van Kampen (B.).

De (B) wijst aan, dat deze planten ingezameld zijn door

S. Boldingh, leerling der Hoogere Burgerschool te Kampen.

De Heer Dr. G. van Vloten deelde mede dat door hem

te Noordwijk was gevonden Cnicus benedictus L.

Door den Heer L. E i e t e r werden ter tafel gebracht:

Batraehium hederaceum Dum.
,

Batrachium

aquatile Dum., Batrachium fluitans Wimm. en

Batrachium hololeucum Garck. van Venlo; een

fasciatie van EanunculusPhilonotis Retz. van Ge-

leenderberg; Ranunculus arvensis L. van Yenlo;

Aconitum Lycoctonum L.
, Corydalis lutea

D.C., Corydalis ochroleuca Koch en Arabis hir-

s u t a Scop. van Valkenburg (L.); Lepidium Draba L.,

Lepidium perfoliatum L.
, Spergula Moriso-

n i i Boreau en Arenaria serpyllifolia L. van Venlo;

Stellaria nemorum L. van Valkenburg (L.); Hype-

ricum hirsutum L. van Oud-Valkenburg; Geranium

nodosum L. en Astragalus glyeyphyllos L.

van Valkenburg (L.); Coronilla varia L. van Venlo;

Lathyrus Aphaca L. van Valkenburg (L); Poten-



402

tilla argentea L. van Yenlo; Potentilla ...? van...?;

Potentilla verna L. van Valkenburg (L.); V i s c u m

album L. van Houthem; Dipsacus pilos us L. van

Valkenburg (L.); Centauren diffusa Lam
,

Centau-

ren maculosa Lam.
,

Leontodon hispidus L.
,

Crepis setosa Hall. f. en Hieracium aurantia-

c u m L. van Venlo; Campanula Trac helium L. van

Oud-Valkenburg; Asclepias cornuti L. van Geleender-

berg; Echinospermum Lappula Lehm. en Asperugo

procumbens L. van Venlo; Cynoglossum offici-

nale L. van Geleenderberg; Salvia silvestris L.
,

Salvia verticillata L. en Prunella alba Pall.

van Venlo; Lysimachia thyrsiflora L. van Hout-

Blerik; Euphorbia exigua L. van Valkenburg (L.);

Arum maculatum L. van Venlo; Orchis fusca

Jacq. en Orchis militaris L. van Oud-Valkenburg;

Platanthera chlorantha Curt. en Epipactis lati-

fo 1 ia AU. van Valkenburg (L.); Juncus glaucus Ehrh.

van Keutenberg; Scirpus fluitans L., Scirpus

maritimus L., Carex disticha Huds. en Carex

hirta L. van Venlo; Carex mnricata L. van Valken-

burg (L.); Carex silvatica Huds. van Geleenderberg en

Cystopteris fragilis Bernh. bij Valkenburg (L.).

De Heer W. J. Jongmans liet ter bezichtiging rond-

gaan een ruim zeventigtal verschillende soorten M u s c i, door

hem en Dr. J. W. C. G o e t h a r t in dit jaar op verschil-

lende plaatsen in ons vaderland gevonden. Deze collectie werd

aan het Vereenigings herbarium afgestaan.

Des avonds te elf ure werd de Vergadering door den

Voorzitter gesloten, die de leden voor de gedane weten-

schappelijke mededeelingen bedankte en de hoop uitsprak,

dat ook de volgende vergaderingen, zich evenals deze, zouden

kenmerken door een echt vriendschappelijken geest.
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Hierna had nog een bespreking plaats tusschen Dr. J.

Yalckenier Suringar, enkele leden en het be-

stuur, om te trachten de nieuwe uitgave van den Prodro-

mus Florae Batavae Vol. I zoo volledig mogelijk te doen zijn.

Het gevolg hiervan was, dat de leden zullen uitgenoodigd

worden aan den Voorzitter Dr. L. Vuyck, te Leiden, vóór

den 1 October a.s., de Thalamiflorae van hunne

herbaria te willen zenden, ten einde daaruit te kunnen opne-

men die groeiplaatsen waarvan nog geen vertegenwoordigers

in het Sta m-H e r b a r i u m zijn, om zoodoende te geraken

tot een juist overzicht van dat gedeelte onzer Flora.

De overige gedeelten zullen dan eveneens aangevraagd wor-

den, zoodra deze aan de beurt van bewerking zijn. (*)

De Secretaris
,

Th. H.A.J. Abeleven.

(*) Door de meeste leden werden op 16 en 17 Augustus excur-

sien gedaan, naar Beegden, Heel, Thora, de groote Peel en de

Tungelroysche beek tot Ylootmolen.


