
Verslag van den Voorzitter, Dr. L. Vuyck, vol-

gens Art. 15 der Statuten, over 1900/1901

In de eerste plaats hangt het wel en wee onzer Vereeni-

ging af van de werkzaamheid harer leden. Het is daarom

smartelijk te moeten vermelden dat wederom twee leden, de

Heeren F. W. van Eeden en G. Post ons door den dood

ontvallen zijn. Over van Eeden verscheen reeds een kort

levensbericht in de laatste aflevering van het Archief; ik

Na heropening der Vergadering werd volgens Art. 15 der

Statuten, door den Voorzitter, Dr. L. V u y c k, het volgende

Verslag over den toestand der Vereeniging gedurende het

jaar 1900/1901 uitgebracht:

M. H. en D.,

Wederom rus!
op mij de plicht Verslag uit te brengen,

waaruit blijkt wat door de Vereeniging in het afgeloopen jaar

ter bereiking van haar doel is verricht en bepaaldelijk, wat

voor eene juiste en volledige kennis der Nederlandsche Flora

is gewonnen.

Daar deze bepaling niets inhoudt omtrent vorm of uitge-

breidheid van dit Verslag, wenschte ik, naar ik hoop met Uw

aller goedvinden, den vorm in dier voege te wijzigen, dat ik

U voor heden niet te lang wil bezighouden met de vermelding

van ingekomen planten, doch slechts in het kort de inzen-

dingen vermelden, met aanwijzing der nieuwe indigenen,

terwijl ik aan het eind een overzicht wil geven van alle

ingezonden planten. Deze regeling zal de vergadering aan-

merkelijk bekorten, terwijl in het gedrukte Verslag een ieder

zich een volledig denkbeeld kan maken van de aanwinsten

onzer flora. Deze laatste wijziging is van des te grooterbelang
omdat nu het eerste stuk van het eerste deel van den nieuwen

Prodromus verschenen is, een ieder in staat zal zijn de daarin

vervatte opgaven van groeiplaatsen voor zichzelf aan te vullen.
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herhaal het hier nogmaals, de dood van v. E e d e n is voor

de Nederlandsche Flora en haar beoefenaren een groot verlies

en allen die hem gekend hebben, zullen hem vooral in deze

vergaderingen ongaarne missen. Doch wij moeten in het

onvermijdelijke berusten en hopen dat onder de jongeren de

noodige ijver en werklust mogen gevonden worden, om de

geleden verliezen te herstellen.

Gedurende het afgeloopen jaar ontvingen wij voor het Yer-

eenigings-herbarium een groot aantal planten, o. a. van den

Heer Abeleven Unicae uit zijn eigen herbarium, als bewijs-

stukken voor oudere opgaven van planten, die niet in het

stamherbarium aanwezig waren. Desgelijks handelde de Heer

L a k o, door de inzending van een groot aantal, meest zeer

gewone planten, die ons echter zeer welkom zijn, om het beeld

der verspreiding der inlandsche planten meer te voltooien;

tevens zond hij op nieuw planten uit Overijsel en meer be-

paaldelijk uit de omgeving van zijn woonplaats Zwolle.

Ook de Heer Ankersmit bleef zijn goede gewoonte

gestand doen, door ons van zijn vondsten exemplaren af te

staan; gedeeltelijk zijn het planten uit verschillende streken

bijeengegaard, gedeeltelijk Zuid-Limburgsche gewassen, waar-

door deze verzameling veel overeenkomst vertoont met een

deel der door de Heeren Rieter, Rovers en mijzelf ver-

zamelde planten. De Heer Rieter toch is door zijn woon-

plaats beter in de gelegenheid dit Zuidelijk gebied onzer Flora

te bezoeken dan eenig ander; van daar dan ook dat hij op

verschillende tijden zijne onderzoekingen in het werk stelde.

Bovendien zond hij vele planten uit zijne onmiddellijke omge-

ving in.

De Heer B a c k e r, thans naar Indië vertrokken om echter

binnen enkele jaren tot ons weder te keeren, schonk aan ons

herbarium talrijke planten uit zijn vroegere woonplaatsen en

wist zelfs uit een zoo doorzocht gebied als Haarlems omstreken,

nog verschillende merkwaardige planten bijeen te brengen.

Ook de Heer Posthumus maakte ons bekend met ver-



schillende aankomelingen der Dordtsche Flora, terwijl de Heer

Rovers bezig is een Flora van Yalkenswaard, of liever der

Noord-Brabantsche Kempenlanden samen te stellen, waardoor

wij reeds met menige merkwaardige plant uit die omgeving
in kennis zijn gekomen.

Willen wij hopen dat wij binnen niet te langen tijd des

Heeren Rovers litterarische studiën op ander gebied voltooid

zien.

Ons lid Jongmans onderzocht o. m. de Nieuwkoopsche

plassen en deed ons ook van elders talrijke planten toe-

komen.
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