
Verslag over den toestand der Vereeni-

ging in het jaar 1909.

Op 1 Januari 1909 bedroeg het aantal gewone leden 142.

Sinds dien verloren wij twaalf leden door overlijden of

bedanken; dertig nieuwe leden traden toe, zoodat wij met

een ledental van 160 het loopende jaar zijn ingegaan.

Met gevoelens van oprechte waardeering wordt hier

melding gemaakt van hen, die ons in 1909 door den dood

ontvielen. Het zijn, in chronologische volgorde, de heeren

J. Jaspers, Dr. H. P. Kuiper, Dr. M. Greshoff, Prof.

Dr. N. W. P. Rauwenhoff en M. J. Blijdenstein.

Het verslag, dat ingevolge art. 15 der statuten onderge-

teekende de eer heeft uit te brengen, moet als belangrijkste

gebeurtenis, die het vorige jaar in onze Vereeniging voor-

viel, het besluit vermelden, in de algemeene ledenverga-

dering van 6 Januari j.l. genomen. De nieuwe Statuten,

door de commissie ad hoc voorbereid, werden, na in enkele

punten, trouwens van ondergeschikt belang, te zijn gea-

mendeerd, door de vergadering goedgekeurd, en daarmede

werd de sedert 1904 bestaande splitsing der Vereeniging

in twee afzonderlijke afdeelingen opgeheven.

De Commissie van herziening heeft er naar gestreefd

„Statuten te ontwerpen, zooals zij behooren te zijn voor

eene Vereeniging van vaderlandsche botanisten, waarin

iedere wetenschappelijke richting zich met volkomen we-

derzijdsche waardeering geheel vrij ontwikkelen kan.”

Sommige leden bleken, wel is waar, van meening dat het

beoogde doel niet in allen deele was bereikt; doch met

voldoening kan worden gezegd, dat ook de leden die zich

bezwaard voelden, te kennen gaven er toe te willen mede-

werken, de nieuwe orde van zaken zoo vruchtdragend

mogelijk te doen zijn.
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Het getal buitengewone en correspondeerende leden on-

derging geen verandering. Het bleef, in elk der genoemde

categoriön, vier.

Vóór het in werking treden der nieuwe Statuten hield

de afdeeling B der Yereeniging in het afgeloopen jaar twee

wetenschappelijke vergaderingen te Amsterdam, op 27 Fe-

bruari en 5 Juni. De eerste vergadering der leden onder

de nieuwe regeling, gewijd aan wetenschappelijke mede-

deelingen, werd insgelijks te Amsterdam, op 30 October

gehouden.

Daarenboven verleende de Botanische Yereeniging hare

medewerking aan een, op initiatief van „het Nederlandsch

Natuur- en Geneeskundig Congres” op touw gezette Dar-

win-herdenking. Op 24 November j.1. den vijftigsten ver-

jaardag van het verschijnen der „Origin of Species”, werd te

Amsterdam een openbare vergadering gehoudenwaarin door

de hoogleeraren Hugo de Vries en A. A. W. Hubrecht

de verdiensten van Charles Darwin in het licht werden

gesteld. Het buitengewoon groote aantal toehoorders, de

feestelijke aanblik der groote zaal van „Natura artis ma-

gistra”, en de voortreffelijke redevoeringen, maakten van

deze herdenking eene indrukwekkende plechtigheid.

De vijf permanente Commissies, door de Statuten in het

leven geroepen, hebben zich, voor zoover zij nog niet be-

stonden, geconstitueerd, en hare werkzaamheden voortge-

zet ot aangevangen. Ook het nieuwe lichaam, door Art. 35

voorzien, de Raad van Directeuren van het Fonds der

Nederlandsche Botanische Yereeniging is tot stand gekomen,

en bestaat thans uit drie leden, die de voorwaarden, door

Art. 2G gesteld, vervullen.

Amsterdam, Januari 1910.

Be le Secretaris,

Ed. Verschaffelt


