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Aanvullend Jaarverslag van de eerste Secretaris

over 1944 en 1945.

Telde onze Vereniging op 1 Januari 1944 1 erelid, 19 correspon-
derende leden en 454 leden, op 1 Januari 1945 bedroeg dit aantal

1 erelid, 17 corresponderende leden en 457 leden en op 1 Januari

1946 5 ereleden, 17 corresponderende leden en 449 leden. Van deze

449 zijn 343 personen gewoon lid der Vereniging, 49 gecombineerd
lid met de Ned. Dierkundige Vereniging en 57 student-lid.

Terwijl in mijn in October gegeven overzicht de verande-

ring, die in de ledenvergadering van 13 Februari 1944 in het Be-

stuur plaats had, vermeld werd, zijn de mutaties in de Permanente

Commissies nog niet genoemd. In deze werden in dezelfde ver-

gadering de volgende nieuwe leden gekozen: in de Commissie van

Redactie voor het Nederlandsch Kruidkundig Archief: Dr G. Kruse-

man; in de Commissie voor de Bibliotheek en het Herbarium:

Prof. Dr Th. Weevers (in de vacature ontstaan door het overlijden

Volgens art. 14 van de Statuten rust op de ie Secretaris de taak

om op de jaarvergadering een ontwerp-verslag uit te brengen over

de toestand der Vereniging gedurende het afgelopen jaar. Daar het

in 1945 niet mogelijk was een jaarvergadering te houden, zou Uw

Secretaris dus heden verslag moeten doen zowel over het jaar 1944

als over 1945. Door het feit echter, dat hij op de Herdenkingsver-
gadering in October j.1. reeds in de gelegenheid was, een in het

Nederlandsch Kruidkundig Archief te publiceren overzicht te geven

over de lotgevallen der Vereniging van 1 Januari 1944 af tot de dag
dezer Herdenkingsvergadering op 28 October 1945 en hij niet in

herhaling wil vervallen, zou hij aan de ledenvergadering ontheffing
willen verzoeken van een deel van zijn voor de bijeenkomst van

heden statutair vastgelegde taak en haar willen vragen wat hierna

volgt te willen beschouwen als een aanvulling op en een vervolg
van het reeds vermelde overzicht.

Was het in dit overzicht genoemde aantal leden, dat ons door de

dood ontviel, reeds aanzienlijk, dit aantal is sindsdien nog gestegen

door het overlijden van ons medelid Prof. Dr L. H. Siertsema te

Groningen, terwijl uit Indië nog bericht binnenkwam van het over-

lijden van Mevr. Dr C. H. van Harreveld-Lako te Batavia.
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van Prof. Dr B. H. Danser); in de Commissie voor het Floristisch

Onderzoek: J. H. Kern (in de vacature ontstaan door het overlijden
van Prof. Dr W. C. de Graaff); in de Commissie voor de Bescher-

ming van de Wilde Flora: Ir J. Vlieger; in de Commissie voor de

Phytopathologie: F. Tjallingii; in de Commissie voor de Biosocio-

logie: Ir W. G. van der Kloot, Dr D. M. de Vries en Dr E. C.

Wassink, terwijl de aftredende ledenin de Commissie voor de Bibli-

otheek en het Herbarium (Ir A. W. Kloos Jr) en de Subcommissie

voor het Zuiderzeeonderzoek (Dr Ir W. Feekes) herkozen werden.

Nadat 15 Augustus 1945, de dag waarop onze Vereniging honderd

jaar bestond, in alle stilte was voorbij gegaan, werd in de Uitgestelde

Herdenkingsvergadering, gehouden op 28 October 1945 in het

American Hotel te Amsterdam, dit feit op feestelijke wijze herdacht.

Bij deze gelegenheid werden met algemene stemmen tot erelid onzer

Vereniging benoemd de leden P. Jansen, Ir A. W. Kloos Jr, Prof.

Dr A. Pulle en W. H. Wachter, een viertal mannen, die naast

hun grote verdiensten voor de botanische wetenschap in het alge-
meen, zeer veel hebben bijgedragen tot het intensieve leven en de

bloei der Vereniging, de heren Jansen en Kloos vele jaren afwis-

selend als penningmeester, de heren Pulle en Wachter als secre-

taris van de Redactie respectievelijk van het Recueil en het Neder-

landsch Kruidkundig Archief.

Voorts werden in deze vergadering benoemd een 18-tal nieuwe

leden, waaronder 6 gecombineerd met de Ned. Dierkundige Ver-

eniging.
De bijeenkomst werd besloten met een herdenkingsrede van de

Voorzitter, aan het slot waarvan hij mededeling deed van de ont-

vangst van een telegram, vermeldende, dat H. M. de Koningin aan

onze Vereniging het praedicaat Koninklijk had verleend, een be-

richt, dat door de Vergadering met geestdrift werd begroet. In ant-

woord hierop werd staande de vergadering aan H. M. een tele-

gram verzonden, waarin de oprechte dank der Vereniging werd uit-

gesproken voor de verleende onderscheiding.
Na afloop van de vergadering verenigden de leden zich aan een

door de Vereniging aangeboden lunch.

Behalve deze Herdenkingsvergadering werden in 1945 een twee-

tal commissievergaderingen gehouden, nl. door de Commissie voor

de Phytopathologie te Utrecht op 15 December en door de Com-

missie voor het Floristisch Onderzoek te Amsterdam op 28 De-

cember.

Sprak ik op de Herdenkingsvergadering de hoop uit, dat weldra, na

het verkrijgen van de nodige papiertoewijzing, tot het uitgeven van
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de volgende delen van het Archief en het Recueil zou kunnen worden

overgegaan, thans moet worden medegedeeld, dat op 12 December

van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
bericht werd ontvangen, dat op onze aanvrage om het nodige papier
beschikbaar te willen stellen afwijzend was beschikt. Des te meer

is deze weigering nadelig voor onze Vereniging, daar juist nu de

voor de oorlog bestaande ruilverbindingen met het buitenland zo

spoedig mogelijk dienen te worden hersteld, zulks niet alleen tot

het weer opvatten van het wetenschappelijk contact, doch ook met

het oog op het verkrijgen van ononderbroken series der in ruil ont-

vangen periodieken. Een gelukkig feit is echter, dat, hoewel wij nog

weinig of niets kunnen aanbieden, een aantal buitenlandse instituten

reeds begonnen is, hun in de oorlogsjaren verschenen tijdschrift-
nummers toe te zenden, een geste, die zeker op prijs mag worden

gesteld.
In aansluiting hierop kan worden medegedeeld, dat de gehele

bibliotheek en ook de stock der Vereniging in de laatste maanden

van het jaar geheel naar het Rijksherbarium te Leiden zijn overge-

bracht, waar zij gedeeltelijk in de bestaande bibliotheekzalen, ge-

deeltelijk in een voor dit doel ingerichte kamer worden onderge-
bracht.

Op deze plaats moge nog eens onze dank worden gebracht aan het

Bestuur van het Koloniaal — thans Indisch — Instituut, dat zoveel

jaren aan onze bibliotheek gastvrijheid heeft verleend, terwijl wij
zeker ook dank verschuldigd zijn aan de assistent-bibliothecaresse

van dit Instituut, Mej. B. v. d. Heuvel Rijnders, die steeds de

belangen van de Vereniging op zo uitstekende wijze heeft behartigd.
Daar het contact tussen de medewerkers aan het eerste deel van

de Flora Neerlandica in de laatste helft van 1944 en het begin van

1945 voor het grootste deel onmogelijk was, ontstond er aanzienlijke

stagnatie in de afwerking van de manuscripten voor dit deel. Hier-

door o.a. werd het onmogelijk gevolg te geven aan het oorspronke-

lijke plan, dit eerste deel te laten verschijnen op 15 Augustus jl.,
de dag waarop onze Vereniging haar 100-jarig bestaan herdacht.

Medegedeeld kan nu echter worden, dat thans de manuscripten, op

een paar punten van ondergeschikt belang na gereed zijn, zodat de

drukker, de firma Koch & Knuttel te Gouda, weldra met het

zetten zal kunnen beginnen. In een vergadering van de Commissie

van Redactie werd besloten de Flora uit te geven in 4 delen, waarbij
een 5e, plantensociologisch deel zal aansluiten. Bovendien werd

reeds een zeer voorlopige bespreking gevoerd over een Flora, waarin

de lagere planten zullen worden behandeld.

Ten slotte moge nog vermeld worden, dat naar aanleiding van
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een schrijven van de Ned. Chemische Vereniging, een tweetal onzer

leden, nl. de heren Prof. Dr W. H. Arisz en Prof. Dr H. J. Lam

benoemd werden in de Commissie voor het examen van botanisch

analyst, ingesteld door die vereniging in samenwerking met ons.

Mijn voorganger sprak in zijn laatste jaarverslag de hoop uit, dat

1944 het einde van de oorlog zou brengen. Die hoop ging niet in

vervulling. Het jaar 1945 heeft ten slotte dit zo vurig verlangde
einde gebracht en daarmede een directe opleving in onze Vereni-

ging, die wij zeker met vreugde mogen begroeten. Was in de paar

laatste oorlogsjaren onze Vereniging gedwongen naar buiten weinig
van zich te doen horen, wie achter de schermen kon kijken, wist,
dat zij slechts betere tijden afwachtte. Laten wij hopen, dat de nu

Koninklijke 100-jarige spoedig haar activiteit weer ten volle zal

kunnen ontplooien.

Oegstgeest, 1 Januari 1946. S. J. van Ooststroom.


