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Nederlandsche Botanische Vereeniging
(Opgericht 15 Augustus 1845).

Bestuur in 1941

Prof. Dr V. J. Koningsberger, Voorzitter.

Prof. Dr B. H. Danser, Ondervoorzitter.

Dr J. Heimans, iste Secretaris.

Mej. Dr M. P. Löhnis, 2e Secretaresse.

Ir A. W. Kloos Jr, Penningmeester.

Jaarverslag van den eersten secretaris over 1940.

Door den dood verloren wij het correspondeerend lid Prof.

Hermann Zahn en ons lid Dr G. Postma Czn.

Karl Hermann Zahn was de groote Hieracium-kenner, wiens

meesterwerk, de complete bewerking van het geslacht Hieracium

in Engler’s Pflanzenreich dè betrouwbare en stevige leidraad is,
1600 blz. lang, voor ieder, die wil doordringen in het floristisch-

systematische labyrinth van dat genus. In al de belangrijke groote

flora’s van Midden-Europa van de laatste halve eeuw is het ge-

slacht Hieracium door Zahn of met zijn medewerking verzorgd.
Dat geldt voor Hegi, Ascherson & Graebner, Reichenbach’s

Icones enz.

Al het door Zahn gepubliceerde werk getuigt van een onge-

ëvenaard scherp en diep-doordringend inzicht in de vormen en

verhoudingen van dit uiterst ingewikkelde geslacht.
Onder de Nederlandsche floristen uit onze Vereeniging heeft

vooral Ir van Soest contact gezocht met en hulp verkregen van

Zahn.

De benoeming tot correspondeerend lid van onze vereeniging
in 1926 werd door Prof. Zahn op hoogen prijs gesteld en heeft

zeker ook bijgedragen tot het verkrijgen van den noodzakelijken
steun, toen de economische moeilijkheden dreigden de voortzetting
van zijn werk voor de Synopsis der Mittel Europ. Flora van Ascher-

son en Graebner onmogelijk te maken.

Het jaar 1940, dat voor de meeste leden onzer Vereeniging wel

een zeer bewogen jaar is geweest, heeft voor de Nederlandsche

Botanische Vereeniging als zoodanig weinig schokkends gebracht.
Zoover wij weten, is door de krijgsverrichtingen in Mei recht-

streeks geen onzer leden lichamelijk letsel toegebracht.



2

G. Postma was opgeleid voor onderwijzer. Tijdens zijn diensttijd
als onderwijzer in Groningen legde hij het Staatsexamen af en ging

biologie studeeren. In 1909 werd hij leeraar aan het Nederl. Lyceum
in Den Haag, het toen nieuwe schooltype, dat door zijn beide

studievrienden Casimir en Reindersma werd geleid. In 1911 ging

hij over naar het Haagsche Gymnasium, omdat hij aan die toen-

maals grootere school geen wiskundelessen meer behoefde te geven.

Die school (het eerste Gymnasium in Den Haag) is hij daarna tot

den dag van zijn dood, bijna dertig jaar lang trouw gebleven.
Dr Postma was met hart en ziel leeraar en wel Gymnasium-

leeraar en Biologie-leeraar. Dit beteekent niet alleen, dat hij zijn

geheele werkkracht zonder voorbehoud en zonder onderbreking
in dienst stelde van zijn onderwijs en van zijn leerlingen, maar ook,
dat hij altijd en overal gereed en bereid was zijn heele persoon-

lijkheid met een bewonderenswaardig élan en groote overtuigings-
kracht in te zetten, waar en wanneer hij de belangen van het biologie-

onderwijs meende te kunnen bevorderen of verdedigen. Zijn aan-

deel m het in 1917 verschenen „Rapport over het Leerplan en Eind-

examen van het Gymnasium in opdracht van het Genootschap van

Leeraren aan Nederlandsche Gymnasia samengesteld”, is een bewijs
daarvan.

De regeering heeft in 1919 in overeenstemming met dit rapport

en na overleg der inspectie met Postma en Reinders het leerplan
en eindexamenreglement voor biologie voor het Gymnasium vast-

gesteld. Hierdoor, maar nog veel meer door z’n grooten persoonlijken
invloed op de vorming van zijn leerlingen heeft Postma zich wel

zeer verdienstelijk gemaakt voor de Biologie in Nederland.

Op 8 September 1940, één dag voordat de nieuwe cursus zou

aanvangen, was Dr Postma in zijn leslokaal en schooltuin aan het

werk geweest. Bij het verlaten van de school werd hij door een auto

aangereden en doodelijk gewond.

In het afgeloopen jaar zijn 11 nieuwe leden toegetreden, waarvan

drie gecombineerd met de Ned. Dierk. Vereen. Dit laatste aantal

vooral is geringer dan in de voorafgaande jaren, vermoedelijk in

hoofdzaak, doordat de werkzaamheden aan het Zoölogisch Station

der Ned. Dierk. Vereen, te den Helder in de tweede helft van dit

jaar geen voortgang konden hebben.

Bedankt met ingang van 1940 hebben 14 leden. Een aanmerkelijk

grooter aantal leden heeft sedertdien bericht uit onze Vereeniging
te willen treden, maar daar die pas met 1 Januari 1941 worden

afgeboekt, sluiten wij het jaar 1940af met drie eereleden, 19 corres-

pondeerende leden en 458 gewone leden.
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Op de jaarvergadering (28 Januari 1940) trad Prof. Dr Th.

Weevers als voorzitter af en werd Prof. Dr V. J. Koningsberger

in zijn plaats gekozen.
In de permanente commissies werden voor zoover dat statutair

geoorloofd is, de aftredende leden herkozen en overigens de door de

commissies zelf voorgestelde candidaten benoemd verklaard.

Reeds in het begin van het jaar is bij het bestuur het plan gerijpt
Prof. Weevers ter gelegenheid van zijn ófsten verjaardag op 8 Juni

1940 het eerelidmaatschap aan te bieden wegens zijn bijzonder
groote verdiensten voor onze Vereeniging, die hij zich o.a. ge-

durende twee vijfjarige perioden als voorzitter en daarvoor even

zoo lang als penningmeester heeft verworven (resp. van 1925—'30,
van 1935—'40 en van 1911—T6, 1918—’23).

Volgens die plannen zou op een te Wageningen op 1 Juni 1940
te houden ledenvergadering de benoeming tot eerelid aanhangig
worden gemaakt.

Toen duidelijk werd, dat een eenigszins representatieve ver-

gadering van leden op 1 Juni, zeker te Wageningen, maar ook

elders in het land niet bijeen zou kunnen komen, hebben wij op
korten termijn besloten, in afwijking van de Statuten een schriftelijk
referendum onder de per post bereikbare leden te houden over

deze benoeming. Daar er geen enkele tegenstem is ingekomen,
konden wij den heer Weevers op zijn verjaardag doen weten,

dat hij met algemeene stemmen der in Nederland woonachtige
leden tot eerelid van de Nederl. Botanische Vereeniging is be-

noemd.

Behalve de jaarvergadering op 28 Januari werden algemeene

ledenvergaderingen gehouden op 30 Maart ’s avonds, 21 September

overdag en 7 December overdag, alle drie te Utrecht.

De commissie voor Biosociologie en Veenonderzoek organiseerde
in dit jaar twee sociologendagen (op 10 Maart en 10 November *40)
welke zich beide in een zeer druk bezoek mochten verheugen.

Voor de werkzaamheden der overige commissies worde verwezen

naar de afzonderlijke verslagen van die commissies.

Driemaal kwam het bestuur bijeen in speciale bestuursverga-

dering, waarvan tweemaal te Amsterdam en eenmaal in Gouda.

De voorzitter en eerste secretaris vertegenwoordigden de N.B.V.

op de Stichtingsvergaderingen van de Werkgemeenschap der weten-

schappelijke organisaties in Nederland, die onder auspiciën van de

Akademie van Wetenschappen is tot stand gebracht. De leden-

vergadering van 7 December *40 bekrachtigde de toetreding van

onze Vereen, tot die Werkgemeenschap.
Het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heel-
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kunde vierde op 13 Nov. 1940 zijn 150-jarig bestaan. De onder-

voorzitter en ie secretaris van de N.B.V. woonden de viering bij
en brachten de gelukwenschen van onze Vereen, over.

Daar de voorraad van onze Statuten uitgeput was en dus herdruk

moest plaats hebben, werd van deze gelegenheid gebruik gemaakt

om eenige gewenscht gebleken wijzigingen voor te stellen. Deze

werden op de ledenvergadering van 30 Maart besproken en op die

van 21 September vastgesteld. De veranderingen zijn niet in-

grijpend, de voornaamste betreffen de manier van stemmen bij

verkiezingen en de regeling der benoeming van met de Nederlandsche

Dierkundige Vereeniging gecombineerde leden.

De plannen, die in het vorig jaar bij ons opgekomen zijn, om

te trachten een groote monumentale flora van Nederland te doen

samenstellen als jubileumsuitgave voor het eeuwfeest van onze

vereeniging in
1945, namen in dit jaar vasteren vorm aan.

Andere jubileums-uitingen van meer algemeen-botanischen of

huishoudelijken aard worden eveneens voorbereid.

Het voornaamste doel, dat ons met de Jubileumsflora voor oogen

staat is: de kennis der tegenwoordige Nederlandsche floristen vast

te leggen en een aanleiding te scheppen tot het uitbreiden van die

gezamenlijke kennis over de geheele Nederlandsche flora.

Het beoogde werk zal dan moeten worden een handboek van de

in ons land groeiende plantensoorten met hun ondersoorten,

variëteiten en vormen en de verspreiding daarvan in Nederland.

Alleen het eerste van drie of vier deden zal tegen 1945 gereed
kunnen zijn.

Op verzoek van het bestuur werd Prof. Weevers bereid gevonden
de leiding van het werk op zich te nemen, nadat de gezamenlijke

hoogleeraren in systematiek aan de Universiteiten en Hoogeschool

op verzoek van onzen Voorzitter een advies hadden uitgebracht
over het plan. De ledenvergadering van 30 Maart verleende haar

goedkeuring voor deze plannen en voor de opdracht aan Prof.

Weevers. Door de daarop volgende ledenvergadering werd een

redactiecommissie van drie leden benoemd: Prof. Dr Th. Weevers

(voorzitter), Prof. Dr B. H. Danser en Dr J. Heimans (secr.).
Intusschen had reeds een voorloopige commissie van floristen

en systematici de plannen bestudeerd, waren floristen aangezocht
de bewerking van bepaalde onderdeden op zich te nemen, was

een finantiëele begroeting opgemaakr, waren onderhandelingen
gevoerd met den drukker en instructies voor de bewerkers op-

gesteld.
Van medio Mei tot begin Augustus zijn deze werkzaamheden

opgeschort, in de meening, dat onder de gewijzigde omstandigheden
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een dergelijke onderneming voor onze Vereeniging wellicht te be-

zwaarlijk zou blijken.
Na langdurige overwegingen heeft het bestuur toch besloten de

plannen voor een monumentale Flora neerlandica voorloopig on-

verkort te handhaven en te trachten finantiëelen steun voor dat

doel te verkrijgen van onze leden en zoo mogelijk ook van andere

daartoe in aanmerking komende instanties.

Als eerste stap in die richting zal den leden, die hiervoor voelen,

worden verzocht hun contributie te verhoogen met een bijdrage
voor dit doel.

Intusschen is ons reeds op aanvrage van onzen voorzitter een

bijdrage van ƒ 300.— toegewezen uit het „Korthalsfonds”, dat door

een commissie uit de Academie van Wetenschappen wordt beheerd.

In Augustus kregen wij het bericht, dat de vleugel van het Kolo-

niaal Instituut te Amsterdam, waar onze bibliotheek en de voor-

raden van onze uitgaven geborgen zijn, zou worden bezet en moest

worden ontruimd. De Directie van het Koloniaal Instituut heeft

gemeend ons contract formeel te moeten opzeggen, maar na her-

haald overleg is een zeer bevredigende schikking getroffen, waar-

door onze bibliotheek en het noodzakelijke gedeelte van onzen voor-

raad in het vrijgebleven deel van het Koloniaal Instituut is ge-

borgen. Het ongehinderd gebruik en ook overigens normaal func-

tioneeren van onze bibliotheek is hierdoor — althans voorloopig —

verzekerd, dank zij de inschikkelijkheid van de directie van het

Koloniaal Instituut en de goede zorgen van de assistent-biblio-

thecaresse Mej. B. v. d. Heuvel Rijnders.
Aan de verplichting tot het aanvragen van toestemming voor het

houden van vergaderingen en tot het aangeven van onze uitgaven

en van de gegevens omtrent onze Vereeniging en hare fondsen heeft

het bestuur zoo zorgvuldig mogelijk voldaan.

Gedurende het grootste deel van het afgeloopen jaar hebben wij

uiteraard geen contact gehad met onze leden in Indië en kon het

ruilverkeer met buitenlandsche connecties slechts onvolledig worden

gehandhaafd.
Toch meenen wij uit de zeer geanimeerde vergaderingen, ex-

cursies, bijeenkomsten en andere commissiewerkzaamheden, even-

als uit de toevloed van bijdragen voor onze tijdschriften te mogen
concludeeren, dat de Nederlandsche Botanische Vereeniging haar

95e levensjaar in gezonden bloei heeft mogen volbrengen.

Amsterdam, 1 Januari 1941. J. Heimans.


