
Verslag

van de Wintervergadering der Afd. A.

gehouden

in het Botanisch Laboratorium te Utrecht, op Zondag

25 Februari 1906, ’s middags 2 uur.

De Voorzitter, Dr. Goethart, opent de Vergadering en

stelt voor terstond over te gaan tot benoeming der voorge-

stelde leden, de Heeren K. J. D’huy en Dr. J. C. Schoute.

Alzoo geschiedde, waarna de eerste door den Voorzitter

met zijne benoeming werd gelukgewenscht. De notulen der

vorige vergadering werden voorgelezen en gearresteerd. De

Voorzitter bespreekt de ontevredenheid over de werkzaam-

heden van de laatstgehouden Zomervergadering en wilde

niet dat ook thans ontstemming ontstond, waarom hij voor-

stelde ’s winters wetenschappelijke mededeelingen te doen

houden, de Zomervergadering te besteden aan het laten zien

van planten. De in een vorig jaar ingezonden planten zou-

den dan eerst in de Zomervergadering van het daarop

volgende jaar vertoond worden. Thans waren die planten

nog niet nagezien; hij had echter een vluchtige keuze ge

daan en wenschte die planten aanstonds ter tafel te brengen.

Mededeeling werd gedaan dat als leden der afdeeling ons

ontvallen waren door overlijden Dr. B r u m u n d en de

Heer G. C. W. B o h n e n s i e g, terwyl voor het lidmaat-

schap bedankt had mevr. J. Vorster geb. De Lange.
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Namens het bestuur werden mededeelingen gedaan over

de bewerking eener Flora; er werd geen definitiefwerkplan

opgesteld, doch men zag gaarne de leiding aan één persoon

toevertrouwd. Men wilde zooveel mogelijk te gemoet komen

aan den wensch om planten uit het Vereenigings herbarium

thuis te kunnen bewerken; toch zou het noodzakelijk zijn

om de voorloopige resultaten op ’s Rijks Herbarium uit te

werken. Er werd voorgesteld partieele excursies te doen

plaats vinden bijv. een algenexcursie in debuurt van Weert,

een mossenexcursie op nader te bepalen plaatsen; voorts dat

mochten eenige leden een geschikte excursie voorstellen, zij

werden verzocht dit mede te deelen aan het bestuur, dat

dan een oproeping tot deelneming zou rondzenden.

Dr. Lotsy werd onder applaus tot Bestuurslid herkozen;

hij was volgens rooster verplicht af te treden, doch terstond

weer herkiesbaar, wat niet op het convocatiebiljet vermeld

stond.

Tot leden der commissie om de ingekomen prijsherbaria

te beoordeelen werden gekozen de Heeren D. Lak o, W. W.

Schipper en P. Jansen, als plaatsvervangend lid de

Heer L. Riet er. De Heer Jansen, ter vergadering aan-

wezig, accepteerde; de Heer Lak o had zich reeds te voren

eventueel bereid verklaard, terwijl den Heer Schipper

medegedeeld zou worden dat hij als commissielid was ver-

kozen. Aangezien verzuimd was deze commissie in de Zomer-

vergadering te benoemen, werd goedgevonden dat de be-

kroning zou geschieden volgens het door hen uit te brengen

rapport, opdat deze bekroning niet te lang den aangekondig-

den datum zou overschrijden. De begroeting voor de afdeeling

werd hierop goedgekeurd. De voorzitter deelt mede dat

inzendingen zyn ontvangen van de Heéren L a k o, B1 ij de n-

stein, Schipper, van Iterson, Struykenkamp, des

Tombe, Tjebbes en Mej. Rust en eenige kleinere

collecties van deHeeren Bongaerts, Goethart, Sloots,

Beijerinck, Botke en Siertsema. Hij laat hiervan
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een klein gedeelte ter bezichtiging rondgaan. De Heer van

Iterson vertoont alsnog een Orchis simia door den Heer

Haverman, Apotheker te ’sGravenhage verzameld. Ook

bij deze Orchidee wenscht de Heer L o t s y na te gaan of

daarvan zaden van uit Engeland kunnen overgewaaid

zijn. Namens den Heer Schipper werden ter bezich-

tiging gesteld Taphrina rhizophora Joh. op Populus alba

te Meeden gevonden en Taphrina Johansonii Sad. op

Populus tremula te Westerlee ontdekt.

Hierop hielden de Heeren Lotsy enBurck in de

collegezaal hunne voordrachten; de eerste over „Myxomy-

ceten”, de laatste over „de samenstelling der Umbelliferen-

schermen” door teekeningen en diverse materiaal toegelicht.

Van beide voordrachten werden afzonderlijke stukken in het

Ned. Kruidk. Archief beloofd. (Zie Bijlagen tot dit verslag.)

De Voordracht van den Heer Jansen werd uitgesteld

en daarom besloten nog een tweede vergadering te houden

in de laatste helft van Mei, op welke vergadering dan tevens

de Commissie tot beoordeeling der prijsherbaria rapport zou

kunnen uitbrengen. Na eenige besprekingen werd als plaats

voor die vergadering Zwolle uitgekozen, terwijl de vraag

van den Heer B1 ij d e n s t e i n of daaraan een excursie zou

worden vastgeknoopt bevestigend werd beantwoord. Niets

meer te behandelen zijnde, sluit de Voorzitter de Ver-

gadering, die door dezelfde personen werd bijgewoond als op

de daaraan voorafgegane Algemeene Vergadering, met uit-

zondering van den Heer Baart de la Failleen Mej.

G. G. M. d e V o s.

De Secretaris,

L. Vuyck.


