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Verslag der Commissie voor de Bibliotheek en

het Herbarium over 1944 en 1945.

Herbarium. Planten werden uitgeleend, meestal in verband met de

bewerking voor de Flora Neerlandica, aan het Botan. Laboratorium

Groningen (Alismataceae, Labiatae), P. Jansen (Gramineae, Jun-

caceae), A. W. Kxoos Jr (Lycopodiaceae, Typhaceae, Araceae,

Portulacaceae, Amaranthaceae), M. F. Mörzer Bruyns Jr (Ver-
benaceae, Musci), Th. Reichgelt (Cyperaceae), G. A. de Vries

(Fungi), W. H. Wachter (Cyperaceae) en Prof. Westerdijk (Com-

positae). De heer E. M. van Zinderen Bakker schonk 158 Musci

en 212 Phanerogamen van het Naardermeer, de heer Jan G. Slope

zijn gehele herbarium.

Bibliotheek.
.
Toen eind 1944 het Koloniaal Instituut in een minia-

tuurvesting was herschapen, achtte het Bestuur der Ned. Bot. Ver.

het niet langer verantwoord, de boekerij daar te laten. Dank zij de

welwillendheid van Prof. Stomps kon zij geborgen worden in de

Hortus. Voor het Kol. Instituut was nu een nieuwe toestand ge-

schapen, nl. „de afwezigheid van den boekenvoorraad en onthef-

fing van een groot deel van het beheer”. Het Dagelijks Bestuur

van die inrichting vond hierin oorzaak, na te gaan, of het gewenst

was, het kontrakt van 1925 te bestendigen, en gaf er de voorkeur

aan onze bibliotheek, „die hoegenaamd niets met die van het Ko-

loniaal Instituut te maken heeft”, niet meer onder zijn hoede te

Tot onze grote vreugde mag, nu de oorlog achter de rug ligt, ge-

constateerd worden, dat noch het herbarium noch de bibliotheek

enig verlies hebben geleden.
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nemen. Wat nog aan boeken in het Kol. Inst. aanwezig was, zou

daar kunnen blijven tot een gewenste oplossing was gevonden, ter-

wijl Mej. Van den Heuvel-Rijnders de lopende zaken zou blijven

behartigen.
Woorden van dank aan het Bestuur van het Kol. Inst., dat onze

boeken zoveel jaren gastvrijheid verleende, en aan Mej. Van den

Heuvel-Rijnders, die jaren lang onze boekerij met de grootst

mogelijke nauwgezetheid verzorgde, zijn hier zeker op zijn plaats.

Gelukkig vond het Bestuur Prof. Lam bereid, onze bibliotheek

een plaats in het Rijksherbarium te geven, zodat nu herbarium en

bibliotheek, naar wij hopen voor goed, weer verenigd zijn; wat

vooral gewaardeerd zal worden door hen, die geregeld in ons her-

barium komen werken. Natuurlijk veroorzaakte de verhuizing en

het opnieuw opstellen, dat de uitlening van boeken voorlopig ge-

staakt moest worden, maar dit zal nu niet lang meer duren. In

1944 bedroeg het aantal uitgeleende boeken 51, het aantal bezoekers

8; in 194$ was het aantal uitleningen 1. Onder de geschenken moeten

in de eerste plaats genoemd wordenal de botanische boeken van de

heer Jan G. Sloep, onder beding dat hij daaruit het eventueel ver-

langde voor onbepaalde tijd in bruikleen zal mogen ontvangen.

Voor deze schenking, met het herbarium samen een der mooiste

aanwinsten van de laatste tijd, komt zeker aan Sloff een bijzonder
woord van hartelijke dank toe. Verder schonken ons boeken en over-

drukken: F. C. Bedaux, W. van Dijk (3), S. D. Deinum, Handel-

maatschappij „Uniphar” te Amsterdam, Ét. de Haan (2), J. Kunst,
W. Kruijt (4), J. Meltzer, A. Middelhoek, Prof. Stomps (87),
H. van Vloten (2) en V. Westhoff (3). Voor de titels der aanwin-

sten zie men de bijlage. Aan de schenkers van planten en boek-

werken betuigen wij onze hartelijke dank, evenals aan Dr H. J.
Lam en Dr J. Th. Henrard voor het zorgvuldige beheer van en het

toezicht op onze collecties. De Secretaris,
Rotterdam, 31 December 1945. W. H. Wachter

.


