
Verslag

van de Vergadering der Afdeeling A

der Nederlandsche Botanische Vereeniging,

gehouden te Dalen op 14 Juli 1906.

Tegenwoordig waren de Heeren Dr. J. W. 0. G o e t h a r t,

Voorzitter, M. J. B 1 y d e n s t e i n, Dr. H. B u r g e r, Dr. W.

J. J o n g m a n s, D. L a k o, P. J. A. J. M e u 1 e na e e s t e r,

W. W. Schipper, K. T j e b b e s en als introducéde Heer

W. L. S w a r t, terwijl later ter Vergadering verscheen de

Heer Dr. L. V u y c k, Secretaris-Penningmeester.

Als nieuw lid werd voorgedragen de heer W. L. S w a r t.

Deze werd daarop zonder hoofdelijke stemming als lid aan-

genomen. De heer S w a r t, ter vergadering aanwezig, ver-

klaart zijne benoeming aan te nemen, waarop de Voorzitter

hem een welkom toeroept in de Vereeniging.

Daar geen der aanwezige leden een raededeeling voor deze

vergadering had, werd overgegaan tot het vaststellen van

de plaats van vergadering voor het volgende jaar.

Ter inleiding dezer besprekingen sprak de voorzitter over

de methode van het inzamelen van planten op deexcursies.

Hij wijst op het gewicht, dat het bestudeeren der verschil-

lende vormen heeft voor het maken eener goede flora. De

De Heeren Dr. W. Burck, J. T. Cremer, Dr. J. P.

Lotsy, Dr. L. E. Goester en L. Rieter hadden ken-

nis gegeven de Vergadering niet te kunnen bijwonen.

De voorzitter Dr. Goethart opent des avonds te half

9 de Vergadering en stelt den leden voor om wegens af-

wezigheid van den rapporteur der Afdeeling Dr. Jongmans

uit te noodigen de notulen dezer Vergadering te maken.
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eenige methode om goed materiaal te krijgen, is dat de

planten in zoo veel mogelijk volledigen toestand worden

verzameld en vooral dat dit geschiedt door personen, die

hun streek en de daar voorkomende planten goed kennen.

Hiertoe zou veel kunnen bijdragen, wanneer de vergaderin-

gen gehouden zouden worden in zulke gebieden waar veel

goed materiaal kan worden verzameld. Bovendien zou men

bepaalde personen bepaalde voor hun gebied karakteristieke

planten kunnen laten verzamelen.

Ook wees de voorzitter er nog op hoe verward de Syno-

nymie is, hetgeen gebleken is bij een poging tot samen-

stelling van een lijst der synonymen der Nederlandsche

planten. Het vervaardigen van zoo’n lijst zou zeker een

bijdrage zijn tot voorkoming van verwarringen en ook voor

den bewerker der ingekomen planten van groot nut, daar

het nu dikwijls voorkomt dat leden die verschillende flora’s

gebruiken, hun planten inzenden onder de in die flora’s

voorkomende namen en daardoor dus het bewerken der

voor het herbarium ingezonden planten nu juist niet ge-

makkelijker gemaakt wordt.

Ook werden nog kort besproken de middelen, waardoor de

verbreiding der planten kunstmatig geholpen wordt, in ’t

bijzonder werd hier bedoeld het uitzaaien van planten op

plaatsen waar zij niet voorkomen met het doel eens te

zien of ze er misschien stand houden. Ook dit is, vooral als

het niet door bevoegde personen geschiedt en wanneer het

niet bekend gemaakt wordt, een bron van verwarring.

De heer Schipper wenscht op dit laatste den nadruk

gelegd te zien en keurt het planloos uitzaaien ten sterkste af.

De heer Meulemeester stelt voor om ook eens een

excursie buitenslands te houden.

De heer Dr. Burger vereenigt zich met het plan om

goede exemplaren door bepaalde personen te laten verzamelen;

voor het houden der excursies beveelt hij minder bezochte

plaatsen aan.
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Dr. G o e t h a r t wijst er op dat juist de vergaderingen

en de daarop volgende excursies zulk een goede aanleiding

zijn om over de kenmerken der verschillende planten onder

de leden, die dikwijls van een zelfde plant geheel verschillende

opvattingen hebben, de verschillende meeningen te toetsen

en wenscht juist opdat men zooveel mogelijk daartoe ma-

teriaal zal hebben, dat de vergaderingen in een rijk gebied

gehouden zullen worden.

Door de vergadering werd toen vastgesteld dat de volgende

zomervergadering zoo mogelijk in Limburg zou worden ge-

houden, plaats en tijd worden aan het bestuur overgelaten.

Daar de heer Dr. Vuyck inmiddels ter vergadering ver-

schenen was, werdenalsnog denotulen der vorige vergadering

voorgelezen en goedgekeurd.

Ten slotte werd verzocht dat op de convocatiebilletten

een plan voor de na de betreffende vergadering te houden

excursies zou worden vermeld.

Van in den loop van 1906 ingekomen planten werden er

eenige door Dr. Goethart gedemonstreerd. Nieuw voor

onze flora was daarbij Asperula galioides van weiden langs

de Maas over den St. Pietersberg, ter zelfde plaatse waar

dit jaar ook de eveneens vertoonde Orchis ustulata, daar

reeds door D u m o u 1 i n vermeld en sedert dien niet weer-

gevonden, opnieuw kon worden geconstateerd.

De vergadering werd hierop gesloten.

De volgende dagen werden excursies in de omstreken

gemaakt en aanteekeningen over den plantengroei in dit

gedeelte van Drente verzameld. Hoewel de flora in dit ge-

deelte van ons land niet rijk is, werden toch verschillende

interessante opmerkingen gemaakt, welke vooral voor de

kennis der verbreiding der planten van groot belang waren.

De waarnemende Rapporteur,

w. g. W.J. Jongmans.


