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Nederlandsche Botanische Vereeniging
(Opgericht 15 Augustus 1845).

Bestuur in 1943.

Prof. Dr V. J. Koningsberger, Voorzitter.

Prof. Dr B. H. Danser, Ondervoorzitter.

Dr A. W. H. VAN Herk, iste Secretaris.

Mej. Dr H. C. Koning, ze Secretaresse.

P. Jansen, Penningmeester.

Jaarverslag van den eersten secretaris over 1942.

Den 29sten October verloren wij ons Eerelid, tevens oudste lid.

Mevr. Weber-van Bosse. Mocht het bestuur haar bij gelegenheid
van haar 90sten verjaardag nog een gelukwensch namens de Ver-

eeniging doen toekomen, weinig maanden later stonden wij bij de

groeve te Eerbeek. In haar verliezen wij een kenster van wieren

van groote beteekenis.

De Nederlandsche Botanische Vereeniging ziet met zeer gemengde
gevoelens op het afgeloopen jaar 1942 terug.

Groote droefheid heerschte door het verlies, dat de geheele

botanische wereld, en onze Vereeniging in het bijzonder, trof door

het overlijden van het Eerelid Prof. Schoute op den zden Januari.

Moeilijk valt het, de beteekenis van dit verlies te schetsen: Schoute

nam een bijzondere plaats in onze Vereeniging in. Eerst als secre-

taris (1909—1911) en daarna twee keer als voorzitter (1915 —1919

en 1930—1935) maakte hij deel uit van het Bestuur; bovendien

was hij vele jaren lid en voorzitter van de Commissie van Redactie

van hetRecueil en van de Commissie voor Bibliotheek en Herbarium.

Hoeveel belangrijke en dikwijls moeilijke adviezen heeft hij gegeven;

hoeveel problemen tot een goede oplossing gebracht in den loop
der jaren? Als bewijs van groote dankbaarheid werd hem, bij ge-

legenheid van zijn óósten verjaardag het Eerelidmaatschap der

Vereeniging aangeboden. Niet alleen door zijn werk voor de Weten-

schap en voor onze Vereeniging, maar boven dit alles uit, door zijn

bijzondere eigenschappen als mensch, door zijn edel karakter, warm

hart en innemende persoonlijkheid blijft hij in onze herinnering
achter. Wij zijn dankbaar, dat Schoute in ons midden was.
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Hoewel Prof. Blaauw in het afgeloopen jaar geen lid meer was,

kan zijn overlijden op n November hier niet onvermeld blijven.
Niet alleen, omdat hij 38 jaar lid van onze Vereeniging was, maar

bovenal door de groote wetenschappelijke waarde, die zijn onder-

zoekingen over de phototropie en de ontwikkeling van een aantal

land- en tuinbouwgewassen, bezitten.

Nog steeds leven wij onder den steeds zwaarder wordenden druk

van den oorlogstoestand. Ongetwijfeld wordt hierdoor het weten-

schappelijk onderzoek moeilijker en is, als gevolg daarvan, de acti-

viteit van onze Vereeniging kleiner geworden, dan in normale om-

standigheden het geval zou zijn geweest. Zoo was ook dit jaar het

aantal algemeen-wetenschappelijke vergaderingen, — door een

tekort aan sprekers —, één minder dan het door de statuten voor-

geschreven aantal. Ook bleek het niet mogelijk een zomer-excursie

te houden. Daar de verbindingen met het buitenland practisch ver-

broken zijn, waren wij niet in staat den band met onze leden in

Nederlandsch-Indië en elders, en met onze Correspondeerende
Leden, te onderhouden. Ons internationaal contact met zuster-

verenigingen en botanische instituten in het buitenland was even-

eens verbroken.

Mede een gevolg van den oorlogstoestand was, dat onze Voor-

zitter gedurende de tweede helft van het jaar zijn werkzaamheden

niet heeft kunnen verrichten, daar hij door de bezettende macht

in gijzeüng gesteld werd. Moge hij spoedig weer in ons midden

terugkeeren! Zijn functie wordt tijdelijk door den Onder-Voor-

zitter waargenomen.

Al mag ons dit alles smartelijk treffen, verheugend is het, dat

talrijke leden nog in staat waren veel en belangrijk wetenschappelijk
werk te verrichten, dat in onze bijeenkomsten, — zoowel in de alge-
meene als in commissievergaderingen —, besproken, of in uit-

gaven van de Vereeniging gepubliceerd kon worden. Het bezoek

aan onze bijeenkomsten was zeer goed. We mogen dus, ondanks

alle moeilijke tijden, een verheugenden bloei van de Vereeniging

constateeren, die ons tot groote dankbaarheid stemt en ook een

aansporing inhoudt in de toekomst voort te gaan.

In de samenstelling van het Bestuur kwam een wijziging door

het periodiek aftreden van Mej. Löhnis als 2e secretaresse. Met

zorgzame toewijding en groote nauwgezetheid heeft zij haar taak

in het Bestuur vervuld, waarvoor haar groote dank toekomt. Zij
werd opgevolgd door Mej. Dr H. C. Koning. Verder werd voor-

zien in de vacature van isten secretaris door het benoemen van

ondergeteekende.
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Bij het einde van het jaar telde de Vereeniging i Eerelid,

19 Correspondeerende leden en 448 gewone leden, waarvan 4 tegen

1 Januari van het nieuwe jaar voor het lidmaatschap bedankten.

In de permanente Commissies zijn, zoover dat reglementair toe-

gestaan is, de aftredende leden herkozen. Prof. Arisz nam zitting
in de Commissie van Redactie van het Recueil (vacature ontstaan

door het overlijden van Prof. Schoute); Prof. van Iterson werd

voorzitter van deze Commissie. In de Commissie van Redactie van

het Kruidkundig Archief werd P. Jansen gekozen. Prof. Danser

nam de plaats van Prof. Schoute in als voorzitter van de Commissie

voor Bibliotheek en Herbarium, terwijl Prof. Weevers in de Com-

missie voor de Bescherming van de wilde Flora werd opgevolgd
door Ir Kloos. Dr s’Jacob werd gekozen in de plaats van Dr Goos-

sens in de Commissie voor de Phytopathologie en Prof. Pulle

volgde Prof. Weevers op in de Commissie voor de Biosociologie.
Uit de verslagen van de Commissies blijkt, welk een belangrijk

deel van het leven van onze Vereeniging zich afwikkelt in deze

Commissies. Het werk aan de Flora Neerlandica vindt steeds voort-

gang, hoewel dit door de tijdsomstandigheden min of meer gestag-

neerd wordt.

Bijzondere vermelding verdient, dat de Vereeniging door be-

middeling van Prof. Arisz, van Mevr. de Wed. Schoute een aan-

tal archiefstukken, die op onze Vereeniging betrekking hebben en

door Prof. Schoute verzameld waren, ten geschenke mocht ont-

vangen. Deze schenking, die van buitengewoon groote beteekenis

zal zijn bij een onderzoek naar de geschiedenis en ontwikkeling van

de Nederlandsche Botanische Vereeniging, — en daarmede indirect

ook naar het botanische leven in de afgeloopen 40 jaar —,
werd in

grooten dank aanvaard.

Ook dit jaar verkregen wij toestemming van de autoriteiten tOc

het doen drukken van onze uitgaven, zoodat deze, zij het met eenige

vertraging, normaal konden verschijnen. Onze drukker heeft hierbij
bijzondere moeilijkheden moeten overwinnen; hem komt hiervoor

zeker onze dank toe.

De bibliotheek functioneerde, dank zij de toewijding van de

ambtenaren van het Koloniaal Instituut, normaal.

In den loop van het jaar verscheen de uitgave van de Inventaris

van Periodieken in Nederlandsche Bibliotheken, waaraan ook door

onze Vereeniging medewerking verleend was.

De Werkgemeenschap van Wetenschappelijke Organisaties in

Nederland heeft een overzicht doen verschijnen van de weten-

schappelijke onderzoekingen in Nederland verricht. Het Bestuur
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had reeds het vorig jaar zijn medewerking toegezegd bij het ver-

zamelen van de noodzakelijke gegevens. Het blijft de vraag, of deze

uitgave voor vakgenooten niet overbodig geacht kan worden en of

ze in dezen vorm voor niet-vakgenooten wel van grootebeteekenis is.

Werd in het vorig verslag vermeld, dat de Strooberg bij Bemelen,

die in 1939 door onze Vereeniging gepacht was om de vindplaats
van Teucrium montanum te kunnen beschermen, doch welke pacht

op 1 Maart 1940 afliep, door de Stichting „Het Limburgsch Land-

schap” gekocht zou zijn, in 1942 blijkt, dat dit bericht voorbarig is

geweest. In dit jaar kwam bij het Bestuur het verzoek binnen aan

genoemde Stichting een subsidie voor den aankoop te willen ver-

leenen, waaraan het Bestuur gevolg heeft gegeven. Inmiddels werd

bericht ontvangen, dat de aankoop heeft plaats gehad, zoodat ge-

hoopt mag worden, dat dit terrein behouden blijft.
Moge het jaar 1943 ons den vrede brengen, zoodat ongestoord

wetenschappelijk werk weer mogelijk is en ook onze Vereeniging

zijn activiteit weer ten volle ontplooien kan!

De iste secretaris.

Januari 1943. A.W.H. van Herk
.


