
Verslag der Commissie van Redactie.

Van liet „Nederlandsch kruidkundig Archief” werd in

het verslagjaar als gewoonlijk een deel uitgegeven. Het bevat:

een opgaaf betreffende de samenstelling van het Bestuur,

de ledenlijsten,

de samenstelling der Commissie voor het tijdschrift en

voor het curatoiium voor het Kok Ankersmitfonds,

de verslagen der in het jaar 1908 gehouden vergaderingen

der afdeelingen A en B.,

het verslag betreffende de prijsvraag voor het inzenden

van Nederlandsche Herbaria, in Mei 1906 doorde vereeniging

uitgeschreven,

de ontwerp-statuten der Nederlandschebotanische vereeni-

ging met nota van toelichting en met de opmerkingen van

verschillende leden op de ontwerp-statuten.

Van het „Recueil des travaux botaniques Néerlandais”

kon het in 1908 grootendeels gereed gekomen 5de deel

worden uitgegeven benevens het 6de
,

die geheel gevuld

werden door bijdragen der leden.

Op de algemeene Vergadering van 6 Juni 1909 werden

de 5 in functie zijnde leden der Redactie-Commissie op

nieuw als zoodanig benoemd en werd in voldoening aan

art. 27 der Statuten de penningmeester der Vereeniging

als 6 de lid aan de Commissie toegevoegd.

Zij bestaat mitsdien uit de leden:

Prof. F. A. F. C. Went, Voorzitter, (aftr. 1910).

Dr. W., Burck, Secretaris. (aftr. 1912).

Prof. J. W. Moll. (aftr. 1913).

Prof. Ed. Yerschaffelt. (aftr. 1914).

Prof. Hugo de Vries. (altr. 1915).

Dr. L. Vuyck. (aftr. 1911).
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De Commissie heeft reden om zich te verheugen over

de belangstelling der leden der Yereeniging in deze uitgaaf.

Van slechts acht personen: de heeren van der Burg
;

van den Houten, Jansen, Keuchenius, Lako, Pos-

thumus, van der Yoo en Wachter is naar aanleiding

van de circulaire van den l en Secretaris van Juli 1909, bij

het Bestuur bericht gekomen, dat ze het Recueil niet

wenschen, te ontvangen. Wat de bijdragen betreft kon reeds

in ’t laatst van het verslagjaar een begin worden gemaakt

met het drukken van het zevende deel.

Van de Commissie van Redactie.

F.A.F.C. Went
,

Voorzitter.

W. Burck
, Secretaris.


