
Verslag

van de Vergadering der Afdeeling A,

gehouden te

Amersfoort, den 5 Aug. 1905, in het Hotel

„de Vergulde Zwaan.”

Aanwezig de Heeren F. A. F. C. Wen t, President, J. W.

0. Goethart, Voorzitter der Afdeeling, M. J. B 1 ij den-

stein, J. Boldingh, J. K. H. Brumund, Joh. H. van

Burkom, F. K. van Iterson, F. W. T. Hunger, D.

Lak o, P. J. A. J. M eul emeester, A. Pull e. L. Biet er,

E. A. Rovers, W. W. Schipper, F. A. des Tombe, Th.

W ee ver s.

Kennisgeving dat verhinderd waren de vergadering te

bezoeken van de Heeren Lotsy, Schoute, Schuyt,

Vuyck, en Mej. Rust.

De Voorzitter opent de Vergadering ten 7u.45 en doet

mededeeling dat aan onze Vereeniging door den dood zijn

ontvallen Prof. Schroeder van der Kolk en K. Bis-

schop van Tuinen, terwijl Mej. A. Ogterop voor het

lidmaatschap bedankt heeft. De Voorzitter herinnert aan de

afspraak om de vergadering zoo veel mogelijk te bekorten.

Met algemeene stemmen wordt Dr. Th. Weevers tot lid

dezer Afdeeling benoemd, die daarna ter vergadering wordt

binnen geleid en door den Voorzitter wordt welkom geheeten.

Daar zoowel de algemeene Secretaris als de Rapporteur der

Afdeeling afwezig waren, werden de notulen gehouden door

den Heer A. Pulle. Inmiddels werden exemplaren van
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Eerst wordt thans het tweede punt der agenda in behan-

deling genomen, waarbij de Voorzitter zijn verslag voorleest

als afgevaardigde tot de commissie van Natuurmonumenten.

Hij maakt er attent op dat de oprichting van het nieuwe

lichaam als bedoeld in zijn verslag nog niet geschied is en

vraagt aan de Vergadering wat nu te doen.

De Heer Boldingh meent dat men moet wachten tot

die Vereeniging is opgericht, welke meening bleek het alge-

meen gevoelen weer te geven, waarna niemandmeer opmer-

kingen had te maken.

Aangaande de werkzaamheden der Afdeeling meent de

Voorzitter dat de arbeid, vooral wat betreft de eigenlijke

systematiek, soort- en varieteits kenmerken, Cryptogamen,

moet uitgebreid worden. Vooral voor de laatste groep wenscht

hij de belangstelling op te wekken; reeds zijn voorberei-

dende maatregelen genomen om de bewerking dier groep

ter hand te nemen. Ook de wijze waarop de gegevens ver-

werkt worden, moet op andere wijze dan tot nu toe ge-

schieden en hij stelt voor dat, inplaats dat het bestuur d. i.

een of twee personen, die onmogelijk in elk onderdeel speci-

alisten kunnen zijn, alles verricht, eenige leden, die zich

daartoe bereid willen verklaren, een deel van de taak zullen

op zich nemen.

Crithmum maritimum, op Schouwen door den Heer v. Iter-

son verzameld, ter bezichtiging gesteld. Komt ter tafelhet rap-

port over het Nomenclatuur-congres te Weenen, waarbij de

Voorzitter gelegenheid vindt met voldoening er op te wijzen,

dat dit congres resultaten heeft opgeleverd. Hij herinnert er

aan hoe het overwegende deel van den arbeid heeft gerust

op de schouders van den Heer J. Briquet, diealle gegevens

verwerkt heeft. Van daar dat aan alle botanici een circulaire

werd gericht om mede te werken tot een bewijs van dank-

baarheid aan J. Briquet. Op een vraag van den Voorzitter

of de afdeeling A. wenscht deel te nemen aan die hulde-

betuiging, werd dit voorstel bij acclamatie aangenomen.
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Reeds heeft de Heer Lak o zich in dien geest bereid ver-

klaard; de taak van den conservator zou dan zijn de inge-

komen planten onder de bewerkers te verdoelen, terwijl de

bewerking van het materiaal het best te Leiden zou kunnen

geschieden, ten einde het onderlings verband niet te ver-

breken.

Hierna komt ter sprake de inrichting van de zomerver-

gaderingen. Volgens den Voorzitter zou het wenschelijk zijn

meerdere zomerbijeenkomsten te houden, ook in de aan-

grenzende deelen van Noord Duitschland en Noord België,

terwijl groepen van leden een bepaalde excursie zouden

kunnen voorstellen, waartoe dan door het bestuur alle leden

zouden worden uitgenoodigd. De Heer Hunger meent dat

op de zomervergaderingen hoofdzakelijk Cryptogamen moes-

ten verzameld worden, terwijl de Heer Schipper van het

initiatief der leden niet veel verwacht en liever het bestuur

de leiding in handen doet houden; hjj meent dat er ook

daarom niet veel van het voorstel zal terecht komen, omdat

het zoo moeielijk is de leden bijeen te brengen. Ook meent

hij dat de Zomervergaderingen langer van te voren moeten

aangekondigd worden, terwijl de wintervergaderingen voor

vele leden zoo moeielijk bereikbaar zijn; hij stelt voor de

Zomer- en Wintervergadering te combineeren.

De Voorzitter brengt thans de oprichting van hetbotanisch

Station ter sprake en leest het verslag van dit station te

Weert voor (zie Kruidk. Arch. 1905. p. 150.)

De Heer Meulemeester vraagt een lijst van litteratuur

voor bestudeering der Cryptogamen, waarop door den Voor-

zitter de publicatie van een lijstje van gemelde werken

wordt toegezegd. De Vergadering spreekt voorts de wen-

schelijkheid uit de wintervergadering eens in het noorden

des lands te houden bijv. te Zwolle.

De Heer Rovers vraagt inlichtingen over excursies

buiten de landspalen, die hem verstrekt worden. De Heer

Rieter verzoekt vaststelling van de plaats, alwaar de vol-
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gende Zomervergadering zal gehouden worden. De Heer

Meulemeester stelt Kleef voor, waarop de Heer Lako

meent dat in ons land nog genoeg te doen valt. De Heer

Goethart vindt het wel wenschelijk eens heel ver te gaan,

waarop de Heer Rovers Afrika voorstelt; door de Heeren

Des Tombe wordtOotmarsumgenoemd, Boldingh Dren-

the, v. Iterson Goes en Blijdenstein Bentheim. Nadat

door 11 stemmen voor en 4 tegen en 1 blanco was vast-

gesteld dat de Vergadering binnen het land zou gehouden

worden, werd van de genoemde plaatsen bij herstemming

tusschen Assen en Coevorden laatstgenoemde stad gekozen

en bepaald dat de Vergadering half Juni zal plaats vinden.

Nadat plannen waren overwogen voor de excursie op den

volgenden dag, sloot de Voorzitter ten 10 ure de Vergadering.

De waarn. Rapporteur,

A. Pulle.


