
Verslagen der Permanente Commissies.

Curatorium van het Kok Ankersmit-fonds.

Commissie van Redactie.

In de maand September van het verslagjaar had de

Commissie het verlies te betreuren van haar medelid Dr.

W. Burck. Zijn plotseling overlijden was ook voor onze

Commissie een zeer gevoelig verlies, daar hij sedert jaren

aan de uitgave der publicaties van de Vereeniging met

groot talent en voorbeeldigen ijver als Secretaris der Com-

missie een zeer werkzaam aandeel nam.

Een woord van eerbiedige hulde mag zeker aan het hoofd

van dit verslag niet ontbreken.

Omtrent de werkzaamheden der Commissie mag het

volgende worden vermeld.

Yan het Nederlandsch Kruidkundig Archief zag als ge-

woonlijk een deel het licht, bevattende, behalve hetgeen

volgens de Statuten daarin moet worden opgenomen, twee

bijdragen van de Heeren Jansen en Wachter, de eene

getiteld: Floristische Aanteekeningen III, Amarantus en

Polycnemum, de andere getiteld: Eenige moeielijk te onder-

scheiden grassoorten.

Van het „Recueil des travaux botaniques Neerlandais”

kon het 7e deel worden uitgegeven, dat als één geheel

Het Curatorium hield in het jaar 1910geene vergadering

en ontving van het Bestuur geene voorstellen ter be-

handeling.
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het licht zag, en een eervol getuigenis aflegt van de

werkzaamheden der leden op wetenschappelijk gebied.

Volgens de in October van het jaar 1910 door de firma

Gustav Fischer te Jena aangeboden afrekening werden

in het jaar 1909 verkocht, van deel 1 tot 8: 4 exempla-

ren, van deel 4: 9 exemplaren, van deel 5: 17 exemplaren.

In de plaats van Dr. Burck werd tot lid der Redactie-

commissie gekozen Prof. Dr. M. W. Beyerinck, die

deze benoeming aannam, terwijl het Secretariaat der Com-

missie werd opgedragen aan den Heer J. W. Moll.

Namens de Commissie van Redactie:

F.A.F.C. Went
,

Voorzitter.

J.W. Moll,
Secretaris.

Commissie voor het Floristisch onderzoek

van Nederland.

De bemoeiingen der Commissie bepaalden zich in het

jaar 1910 tot de organisatie der van 17 tot 21 Juli ge-

houden excursie. Het verslag dezer excursie is in dit deel

afgedrukt.

Commissie voor de Bibliotheek en het Herbarium.

Van deze Commissie is in de eerste ledenvergadering

van het jaar 1911 geen verslag volgens Art. 25 der Sta-

tuten ontvangen. Daar ook na dien tijd het verslag niet

werd ingezonden, en de Commissie van Redactie meende



14

de uitgave van het Archief niet onbepaald uit te mogen

stellen, kan zi.1 tot haar leedwezen niet voldoen aan het

bepaalde in Art. 61 der Statuten.

Commissie voor het Botanisch Station.

Het Botanisch station „Kok Ankersmit” te Weert werd

in den zomer van 1910 bezocht door een vijftal studenten

der Groningsche Universiteit, namelijk den heer E. v a n

Slogteren en de dames M. P. Cleveringa, J. H. van

Lessen, E. G. van der Meulen en J. S. A. Wisse.

Zij werkten er een tiental dagen en hielden zich bezig

met het determineeren der in de omstreken van Weert

voorkomende planten.

Daar hun werk geen speciale onderzoekingen omvatte,

werd hierover geen verslag ingeleverd.

De heer Verstraeten, die vroeger het toezicht over

het station hield, wenschte zich van dit werk ontheven te

zien. Ondergeteekende, die op 25 Juni het station bezocht

en daar alles in orde bevond, verzocht den heer H. Hup-

peret z, apotheker te Weert, voorloopig dat toezicht op

zich te nemen, waarin hij toestemde en waarvoor de Ver-

eeniging hem dank verschuldigd is.

Voor de studenten der Groningsche Universiteit werd

naar gewoonte een toelage uit het Groninger Universiteits-

fonds verzocht en verkregen.

Het is te betreuren, dat er van het Botanisch station

niet meer gebruik gemaakt wordt.

Namens de Commissie voor het Botanisch Station
,

Joha Westerdijk
,

Secretaresse.


