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Commissie van Redactie voor het Nederlandsch

Kruidkundig Archief.

Een viertal dissertaties vonden een plaats: B. Havinga: Studiën

over Flora en Fauna van het Zuidlaardermeer; D. M. de Vries:

Deze Commissie werd in het leven geroepen op 25 Mei 1918 in

verband met plannen omtrent de reorganisatie van het Ned. Kruidk.

Archief. De reorganisatie ging niet door, maar de Commissie werd

benoemd en bestaat sinds dien uit 5 leden, waaronder ex officio de

eerste secretaris en de penningmeester der Vereeniging. Sinds het

optreden der Commissie kon het tijdschrift, mede doordat de rust

en vrede in de Vereeniging wederkeerden, een hoge vlucht nemen.

Dit blijkt wel uit de volgende getallen: De eerste serie van 1846—1870
omvatte 2654 pag., de tweede van 1874—1895 telde 3474 pag.,
de derde van 1899—1903 kwam op 1844 pag., van 1906—19x7
verschenen 1973 pag. en sinds 1918 zagen 10.319 pag. het licht.

De Commissie streefde steeds naar een veelzijdige inhoud, waarbij
het hoofddoel: de studie van de Flora van Nederland, het voor-

naamste oogmerk bleef. Zeer veel artikelen verschenen met betrek-

king tot de plantengroei van ons land. Niet alleen die, waarin be-

paalde families, geslachten of soorten werden behandeld, waaronder

die over Polygonaceae, Hieracium, Gramineae en adventieven apart
gememoreerd mogen worden, maar ook zulke, die de flora van

verschillende gedeelten van ons land tot onderwerp hadden. Hierbij
behorende talrijke excursie-verslagen met hun bijlagen over mossen,

gallen en sociologische aantekeningen; en de lange lijst van Mede-

delingen der Zuiderzee-Commissie, die ook in het buitenland zeer

de aandacht trokken. Niet alleen Phanerogamen kwamen aan de

orde, maar ook de minder intens bestudeerde mossen, lichenes,

charophyta, fungi (hier worde dankbaar herdacht, hetgeen wijlen
het lid der Commissie, de mycologe Mej. Cath. Cool, voor deze

rubriek heeft gedaan), gallen, myxomycetes en algae. De sociologie
leverde vooral in de laatste jaren stof tot menig belangrijk artikel.

Stukken van historische aard ontbraken niet, evenmin als die over

teratologie, terwijl de Personalia I—V ook buiten de Vereeniging veel

waardering ondervonden. In de laatste tijd heeft de Commissie ook

getracht, artikelen te brengen, die de leden behulpzaam konden zijn
bij het opsporen van bepaalde literatuur op verschillende gebieden.
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Het Plantendek van de Krimpenerwaard III; A. Scheygrond: Het

Plantendek van de Krimpenerwaard IV en W. Feekes: De ont-

wikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Wieringermeerpolder.
Hoewel deze vier alle in verband stonden met de Flora van Neder-

land, moeten proefschriften toch uitzondering blijven, want het

Ned. Kruidk. Archief is in de eerste plaats bestemd voor de publi-
catie van mededelingen der Vereeniging en der leden.

Verheugend is het te zien, dat in de laatste jaren tal van stukken

zijn opgenomen van de jongeren onder de leden; naar het oordeel

der Commissie zou het tijdschrift zeker nog in betekenis toenemen,

als het aantal kleine mededelingen beduidendtoenam. Een bezwaar

is wel, dat slechts eens per jaar een deel verschijnt, maar de pogingen
in vroeger jaren aangewend, jaarlijks enkele afleveringen te geven,

brachten niet het verwachte succes.

Tot grote blijdschap stemt het, dat het medelid J. Heimans, die

sinds de oprichting der Commissie zitting had en tegen i November

1941 door de bezetters gedwongen werd, de Vereeniging te verlaten,

behouden uit de slavernij is teruggekeerd en te gelegener tijd zijn
oude plaats in de Commissie weer zal kunnen innemen.

W.H. Wachter.


