
Verslagen der Permanente Commissies.

Curatorium van het Kok Ankersmit-fonds.

Commissie van Redactie.

In het jaar 1912 zag als gewoonlijk een deel van het

Kruidkundig Archief het licht, waarin, behalve het in de

statuten verlangde, eene wetenschappelijke verhandeling

voorkwam, getiteld: Floristische aanteekeningen V., van

de hand der Heeren Jansen en Wachter.

Van deel IX van het „Recueil des travaux botaniques

Néerlandais” zagen in den loop van dit jaar slechts drie

afleveringen het licht. De oorzaak hiervan was te zoeken

in de omstandigheid, dat de drukkerij in het begin des

jaars overhoopt met werk was, zoodat niet geregeld met

drukken kon worden voortgegaan. De Commissie vertrouwt,

dat dit bezwaar zich ditmaal niet weder zal voordoen, en

het gelukken zal den verloren tijd dit jaar in te halen. De

eerste aflevering van deel X is trouwens reeds ter perse.

De Redactie mocht zich ook dit jaar weder verheugen in de

krachtdadige medewerking der leden; een aantalbelangrijke

verhandelingen zagen in dit deel het licht. Voor de eerste

maal werd dit jaar, naar wij mogen vertrouwen tot weder-

zijdsch genoegen, een dissertatie in het Recueil afgedrukt,

terwijl voor het volgende deel reeds een tweede ter perse is.

Het aantal abonnementen, in het buitenlandop het Recueil

genomen, neemt slechts langzaam toe, en bedroeg volgens

de afrekening der firma Pischer te Jena, in het jaar 1911

Bij de redactie is geen verslag ingekomen.
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twintig. Toch blijft de Commissie in dit opzicht goeden

moed houden. Wel zal het de moeite waard zijn, te over-

wegen, of het geen aanbeveling zou verdienen, als dat op

niet al te kostbare wijze mogelijk is, eenige meerderepubli-

citeit aan het Recueil te verschaffen.

De samenstelling der Commissie onderging in het jaar

1912 geene verandering.

Namens de Commissie:

F.A.F.C. Went,
Voorzitter.

J.W. Moll,
Secretaris.

VERSLAG van de Commissie voor het Floristisch

onderzoek van Nederland.

Door het tijdelijk vertrek van Dr. Pu 11e naar Ned. Indië

werden de stukken, die hij onder zijn beheer had, aan de

Commissie gezonden on kwamen deze in handen van den

ondergeteekende.

Ter voorloopige regeling van de Excursie die in den

afgeloopen zomer gehouden zou worden, werd door mij als

waarn. secretaris, onder goedkeuring van den Voorzitter

der Commissie, een excursieplan ontworpen en aan het

Bestuur der Vereeniging ter goedkeuring aangeboden, waarna

de beschrijvingsbrief voor de op 7-11 Aug. te houden

excursie aan de leden is toegezonden.

Woensdag 7 Aug. was de ondergeteekende ter ontvangst

van de leden te Middelburg aanwezig, die het den verslag-

gever dezen keer echter bijzonder gemakkelijk gemaakt
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hebben, daar niemand opgekomen was om aan de excursie

deel te nemen. Kan dit voor een deel geweten worden aan

het feit, dat door samenloop van omstandigheden de excursie

eerst vrij laat kon worden uitgeschreven, ook de voortdu-

rende regens gedurende de geheele maand Augustus hebben

er zeer zeker toe bijgedragen om deze excursie in ’t water

te doen vallen. De Commissie hoopt nu, dat zij in den

aanstaanden zomer met succes zal kunnen doorgaan.

D. Lako,
Waarn. Secretaris.

Commissie voor de Bibliotheek en het Herbarium.

De eerste zorgen der Commissie betroffen de benoeming

van een Conservator. Daartoe werd in April een circulaire

toegezonden aan alle leden, waarin sollicitanten voor die

betrekking werden opgeroepen. Nadat de Commissie een

voordracht had ingediend, benoemde het Bestuur daaruit

de Heer Dr. A. H. B1 a a u w te Eist, die de benoeming

aannam.

Tevens werd, nu de verzamelingen en de bibliotheekdoor

de verhuizing van ’s Rijks Herbarium te Leiden in het gebouw

daarvan niet meer konden geborgen worden, getracht een

ander voorloopig onderkomen daarvoor te vinden. Door het

Bestuur werden onderhandelingen gevoerd met den Raad

van Beheer van het Koloniaal Instituut en den Directeur

van het Koloniaal Museum te Haarlem, die tengevolge hadden,

dat ons de gelegenheid geboden werd, boekerij en verzame-

lingen te bergen in een huis te Haarlem, aan de Hazepaters-

laan.

Tegelijkertijd werd door de Commissie aan het Bestuur

een blanco crediet van ten hoogste /1500 aangevraagd, om
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daaruit de kosten der verhuizing en de eerste kosten der

inrichting van het gebouw en voor het verder in orde

brengen der verzamelingen te bestrijden; dit bedrag werd

toegestaan.

In den loop van den zomer had de verhuizing onder leiding
van den Conservator op voorspoedige wijze plaats en na de

zomervacantie kon deze zijn eigenlijke werkzaamhedenaan-

vangen.

In een in de nieuwe omgeving gehoudenvergadering van

de Commissie en den Conservator werden door den laatst-

genoemde plannen voor de verdere inrichting der verzame-

lingen ingediend. De Conservator stelde voor:

1. een „modelherbarium” samen te stellen, bestaande uit

enkele uitstekend geconserveerde exemplaren van alle

(hoogere) Nederlandsche plantensoorten en variëteiten;
2. de overige goede exemplaren, dus de groote massa der

collecties, samen te brengen toteen „vindplaatsenherbarium”;
3. plannen te maken voor een ruilhandel waarvan het

doel is een herbariumte vormen van de flora der aangrenzende

provincies van Duitschland en België.
Met deze plannenkon de Commissie zich volkomen vereeni-

gen; zij worden nu door den Conservator uitgewerkt met

dien verstande, dat eerst de inrichting van het modelher-

barium aan de orde gesteld is.

Wat de bibliotheek betreft, is in de eerste plaats de aan-

dacht geschonken aan het behoorlijk opstellen der aanwezige
werken en aan de uitbreiding van de ruiling van het Recueil

voor tijdschriften die nu niet verkregen worden, maar

welker bezit gewenscht is.

Uit de bibliotheek werden een aantal werken aan enkele

leden uitgeleend. Insgelijks werden eenige portefeuilles met

planten aan eenige leden ter studie toegezonden, terwijl een

portefeuille met TJlmus-soorten voor een onderzoek werd

uitgeleend aan den Heer Henry te Cambridge.
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De ingekomen boeken en periodieken zijn vermeld in

Bijlage 1.

Voor het herbariumwerden van denHeer W. W. Schipper

te Winschoten een aantal gedroogde en gedetermineerde

planten ontvangen, waarvan vooral de Rubus-soorten zeer

te waardeeren zijn. Deze planten zijn vermeld in Bijlage 2.

Alle inkomende planten, die voor het herbarium waarde

hebben, worden door den Conservator opgeplakt en van het

oorspronkelijke etiket en van dat der Vereeniging voorzien.

Ingezonden planten, die noch als soort, variëteit of afwijking,

noch om de vindplaats iets merkwaardigs opleveren, worden

ter beschikking der inzenders gesteld en teruggezonden,

tenzij zij door dezen voor het Ruilherbarium worden af-

gestaan.

Aan het einde van haar verslag van de werkzaamheden

over het afgeloopen jaar gekomen, mag de Commissie niet

nalaten een ernstig beroep te doen op de belangstelling van

alle leden in de verzamelingen der Vereeniging, die zoolang

bijna ontoegankelijk waren en waarvan het gebruik nu

meer en meer zal worden vergemakkelijkt. Het is niet vol-

doende, dat de bestaande verzamelingen in goeden doen

gebracht worden; er is nog veel, dat verbetering en aan-

vulling vereischt. Mogen allen, die in staat zijn, voor een

der groote belangen onzer Vereeniging wat te doen, zich

opgewekt gevoelen, daaraan bij te dragen.

De Commissie v. d. Bibl. en het Herh.

Voorzitter,

J.C. Schoute.

Secretaris,

H.R. Hoogenraad.

Januabi 1913.


