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Jaarverslag van den eersten Secretaris over 1943.

Verheugend is het, dat toch nog belangrijk wetenschappelijk werk

verricht werd, dat in onze bijeenkomsten werd besproken. Behalve

de jaarvergadering zijn twee algemeene vergaderingen gehouden, —

het door de statuten voorgeschreven minimum aantal. Bovendien

organiseerde de Commissie voor de Floristiek twee, de Commissie

voor de Phytopathologie één en de Commissie voor de Biosociologie
twee bijeenkomsten. Het bezoek was steeds zeer goed.

Terwijl wij in 1943 ons Eerelid en zoover bekend alle 19 Corres-

Het verslag over de lotgevallen van de NEDERLANDSCHE

BOTANISCHE VEREENIGING in het jaar 1943 kan kort zijn,
daar wij door het voortduren van den oorlogstoestand gedwongen
waren de werkzaamheden sterk te beperken. Zoo was het contact

met onze Correspondeerende Leden, met onze Leden buiten het

rijk in Europa, en met zusterverenigingen en botanische instituten

in het buitenland geheel verbroken. Onze bemoeienis met de natuur-

bescherming en de bescherming van de wilde flora kon weinig

practische resultaten opleveren. Verder was het niet mogelijk een

zomervergadering en -excursie te organiseeren.
Ondervonden vele leden steeds grooter wordende moeilijkheden

bij hun wetenschappelijke onderzoekingen, anderen waren helaas ge-

dwongen hun werkzaamheden geheel te staken, daar zij in krijgsge-
vangenschap werden weggevoerd of inhet buitenlandte werk gesteld.
Vooral vele jongere leden konden hierdoor niet meer actief aan het

vereenigingsleven deelnemen.
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pondeerende Leden hebben mogen behouden, werden vier leden

door den dooduit ons midden weggenomen,wier heengaan door ons

diep betreurd wordt. Den eersten Februari overleed J. M. van den

Houten, die gedurende 29 jaar lid van onze Vereeniging was.

Naast zijn werkzaamheden bij het M.O. te Rotterdam maakte hij

studie van vetplanten; een aantal boeken en artikelen hierover ver-

schenen van zijn hand. In October werd een van onze jongste
leden, A. K. Kuiper, door de bezettende macht ter dood veroor-

deeld, hij is slechts één jaar lid van onze Vereeniging geweest.

Den i8en October verloren wij na een kortstondige ziekte ons

Bestuurslid Prof. Dr B. H. Danser. In hem verliezen wij een

systematicus van groote beteekenis. Veel heeft hij voor onze Ver-

eeniging gedaan: als lid van de Commissie voor Floristisch Onder-

zoek, lid-voorzitter van de Commissie voor Bibliotheek en Herba-

rium, lid van de Redactie-commissie voor onze Jubileum-uitgave, de

Nederlandsche Flora, — waarin hij een zeer belangrijke plaats ver-

vulde
—, en als Onder-Voorzitter, welke functie juist in het afge-

loopen jaar veel vereischte. Bovenal zal hij echter door zijn innemende

persoonlijkheid in onze herinnering blijven. Den 8sten November

overleed ons medelid Prof. Dr L. Ph. le Cosquino de Bussy. Vele

jaren was hij lid van de Commissie voor de Redactie van het Recueil.

Zijn adviezen over onze uitgaven werden op hoogen prijs gesteld.
In het bijzonder heeft hij zich zeer veel moeite gegeven tot het ver-

krijgen van een goede huisvesting van onze bibliotheek in het Kolo-

niaal Instituut. Ook hem zullen wij noode missen.

Over het geheele jaar 1943 heeft onze Voorzitter zijn werkzaam-

heden niet kunnen verrichten, daar hij nog steeds door de bezettende

macht in gijzeling gesteld bleef. Hij werd bij het einde van het jaar
in vrijheid gesteld, zoodat wij thans onzen Voorzitter weer in ons

midden mogen hebben. Een gelukwensch is hier zeker op zijn plaats.
Door de in de Statuten voorgeschreven rouleering in het Bestuur

moest onze Penningmeester Kloos aftreden. Hierdoor eindigde de

tweede vijfjarige periode, waarin hij in ons Bestuur zitting had. Met

groote toewijding en nauwgezetheid heeft hij zijn omvangrijke taak

vervuld, waarvoor hem onze zeer hartelijke dank toekomt. Hij werd

opgevolgd door P. Jansen. In de vacature, ontstaan door het over-

lijden van Prof. Danser werd voorzien door de verkiezing van Prof.

Dr W. H. Arisz.

In de Permanente Commissies zijn de volgende nieuwe leden ge-

kozen: Commissie Redactie voor het Recueil: Prof. Dr L. G. M.

Baas Becking; Sub-Commissie voor het Zuiderzee-onderzoek: A. C.

Boer; Commissie voor de Bescherming van de Wilde Flora: Prof.

Dr Th. Weevers; Commissie voor de Phytopathologie; Mej. M. P.
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de Bruyn Ouboter; in de Commissie voor de Biosociologie: Dr Ir

W. Feekes, Dr F. P. Jonker, V. Westhoff; terwijl de aftredende

leden in de Commissie van Redactie voor het Kruidkundig Archief

(Henrard), de Commissie voor Bibliotheek en Herbarium (Wach-

ter) en de Commissie voor het Floristisch Onderzoek (Jansen) her-

kozen werden.

Onze Vereeniging telde op i Januari 1943 440 leden, na aftrek

van de 10 leden, die in 1942 bedankt hadden en van 1 lid, dat van

de ledenlijst afgevoerd werd. In den loop van 1943werden 23 nieuwe

leden benoemd (13 gewone- en 10 studentleden); 4 leden overleden.

Bij het einde van het verslagjaar bedankten 4 leden voor het lidmaat-

schap en moest een lid van de ledenlijst worden afgevoerd, zoodat

de ledenlijst op 1 Januari 1944de namen telt van 1 eerelid, 19 corres-

pondeerende leden en 454 leden(waarvan 353 gewoon-lid; 42 gecom-

bineerd met de Ned. Dierkundige Vereeniging en 59 studentleden).
Ook dit jaar verkregen wij de toestemming van de autoriteiten

tot het doen drukken van het Nederl. Kruidkundig Archief, zoodat

dit, zij het met eenige vertraging, normaal kan verschijnen. Ons

verzoek, toestemming te verkrijgen tot het doen drukken van het

Recueil, werd afgewezen; men was echter bereid, na het aanbrengen
van eenige wijzigingen, een nieuw verzoek in overweging te nemen.

Wij hopen, dat de toestemming alsnog verleend zal worden. Onzen

drukker, die met bijzondere moeilijkheden te kampen heeft, komt

zeker een woord van dank toe, voor het vele werk, dat hij heeft

verricht.

Van de bibliotheek werd een druk gebruik gemaakt; wij danken

onze bibliothecaresse Mej. B. van den Heuvel Rijnders van het

Koloniaal Instituut hartelijk voor de toewijding, waarmee zij onze

belangen behartigt.
In het begin van het jaar kwam een overeenkomst met de Neder-

landsche Dierkundige Vereeniging tot het uitbreiden van het ge-

combineerdelidmaatschap tot stand. Bijna steeds bedankten student-

leden, die van beide vereenigingen lid zijn, na het afleggen van het

doctoraal-examen om finantiëele redenen voor één van de vereeni-

gingen. De behoefte werd nu gevoeld, dit te voorkomen door een

uitbreiding van het gecombineerde lidmaatschap. Thans kan men

tegen een verminderde contributie lid van beide vereenigingen

blijven. Het Bestuur hoopt, dat vele jonge leden hiervan in de toe-

komst gebruik zullen maken.

Mijn vorig jaarverslag besloot ik met den wensch, dat in 1943

een einde aan den oorlogstoestand zou mogen komen. Wij weten

thans dat deze wensch niet in vervulling is gegaan. Moge het jaar

1944 ons den vrede brengen!
1 Januari 1944. A.W.H. van Herk.


