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Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland.

Na de reorganisatie der Vereeniging voelden de floristen zich

aanvankelijk in de te hunnenbehoeve ingestelde Commissie voor het

floristisch onderzoek van Nederland niet erg thuis. Buiten de Ver-

eeniging om werden bijeenkomsten en vergaderingen belegd, waar-

van het aantal bezoekers steeds toenam en waarin het floristisch

leven zich meer en meer concentreerde. Er dreigde afscheiding, die

echter door bemiddeling van Verschaffelt en Heukels werd

voorkomen. Er werd een compromis gesloten. Vanaf 1914 zou het

de Commissie vrij staan, vergaderingen te beleggen, waar ook

introducé’s toegang hadden, gewijd aan de bespreking van floristi-

sche onderwerpen. Ook kon de Commissie zelfstandig excursies

uitschrijven, terwijl van dien tijd af altijd een florist zitting gehad
heeft in het Vereenigingsbestuur. Onder de inspirerende leiding
van Vuyck werden nu die vergaderingen brandpunten van floristisch

leven, waren uiterst gezellig en namen meer en meer het karakter

aan van een floristische vriendenkring, die zich steeds verder uit-

breidde. De voornaamste op de vergaderingen gehouden voor-

drachten vonden een plaats in het Kruidkundig Archief. De zomer-

excursies, eerst onder leiding van Vuyck, later onder die van Kloos

dienden in de regel de kartering der Nederlandse flora. Dit IVON-

werk was de voortzetting der plantenkaartjes van Goethart en

Jongmans en werd door de Vereeniging ook financieel gesteund.
De voorjaarsexcursies dienden gewoonlijk meer voor zuiver floris-

tische doeleinden. Intussen had de plantensociologie onder een deel

der floristen veel ingang gevonden. Ze breidde zich dermate uit,
datop defloristenvergaderingen geen tijd meer gevonden kon worden

om alle voordrachten tot hun recht te doen komen. Op aandringen
van Van Dieren werd nu een zelfstandige Commissie ingesteld
voor plantensociologie. Floristen en plantensociologen bleven echter

ten nauwste samenwerken, waarvan de subcommissie voor het

Zuiderzee-onderzoek de goede vruchten geplukt heeft.

Zo heeft in de loop der jaren de floristiek, die bij de reorganisatie
volkomen in een hoek gedrongen was, zich weer ontwikkeld tot een

belangrijk en levend onderdeelder Ned. Bot. Vereeniging, waarin zij
zich volkomen op haar plaats voelt. Ik wil dit korte overzicht echter

niet besluiten, zonder de beide mannen te gedenken, die een groot
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aandeel hadden aan deze ontwikkeling. Allereerst VuVCK, die zijn
teleurstelling in de gang van zaken en zijn persoonlijke grieven
op zijde zette, taai voorging en volhield, waar anderen zich geraakt
terzijde stelden. En daarnaast Schoute, die, al was hij zelf geenflorist,
al zijn grote invloed begrijpend en welwillend aanwendde, om de

floristen een plaatsje in de zon te verschaffen. Aan hen beiden dankt

de Vereeniging het harmonisch samengaan der laatste jaren.


