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Verslagen over het jaar 1946.

Jaarverslag van de eerste secretaris over 1946.

Een zeer zwaar verlies trof onze Vereniging op 1 September
door het plotseling heengaan van ons erelid Dr W. H. Wachter.

Met grote voldoening kan geconstateerd worden, dat na de be-

narde tijden, die achter ons liggen, de Vereniging in 1946 weer

vrijwel geheel tot het normale leven kon terugkeren. Zowel de al-

gemene ledenvergaderingen als de vergaderingen der commissies

konden weer als vroeger gehouden worden en werden door vele

leden bijgewoond.
Naast het verheugende feit dezer opleving staat echter het ver-

lies, dat onze Vereniging leed, doordateen tweetal corresponderende
leden, een onzer ereleden en een 7-tal gewone leden ons door de

dood ontvielen. Het bericht bereikte ons namelijk, dat Prof. Dr

A. H. R. Buller van de Universiteit van Manitoba en Prof. Dr M.

A. A. Guilliermond te Parijs, beiden corresponderend lid der Ver-

eniging sinds 1935, z ijn overleden.
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Het is hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan op zijn vele ver-

diensten, daar er in het Nederlandsch Kruidkundig Archief een

speciaal artikel aan hem zal worden gewijd, maar toch mag hier

nog wel gewezen worden op het zeer vele en goede werk, dat hij zo

lange jaren voor onze Vereniging, die hem zo nauw aan het hart

lag, heeft gedaan. Het moge ons een voldoening zijn, dat wij hem

op de Herdenkingsvergadering ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan der Vereniging nog het erelidmaatschap hebben kunnen

aanbieden.

Van de gewone leden ontvielen ons door de dood Mej. Dr E.

G. C. Talma, Dr A. Ramt, Ir G. A. Heubel, Dr M. C. E. Stak-

man, Ir N. van Foeteren, Dr G. L. Funke en G. J. A. van de

Wouw. Zij allen hebben, elk op zijn manier, de botanische weten-

schap helpen bevorderen. Moge hier speciaal nog gememoreerd
worden het vele werk gedaan door Ir van Foeteren op het gebied
der phytopathologie en door Dr Funke op dat der plantenphysio-

logie en in de laatste tijd op dat van de experimentele planten -

sociologie.
Benoemd werden gedurende 1946 een 48-tal nieuwe leden, waar-

onder 33 gewone leden, 5 gecombineerd-leden en 10 student-leden,

terwijl 7 gecombineerd-leden de wens te kennen gaven als gewoon

lid te willen toetreden. Een 14-tal personen bedankte intussen met

ingang van 1947 voor het lidmaatschap, zodat op 1 Januari van dit

jaar de Vereniging telt 15 corresponderende leden, 4 ereleden en

471 leden, te weten 364 gewone leden, 51 gecombineerd-leden en

56 student-leden, wat een toename van het totale ledenaantal sinds

1 Januari 1946 met 24 personen betekent.

Na het periodiek aftreden van de Voorzitter, Dr V. J. Konings-

berger, werd op 27 Januari Dr W. H. Arisz in diens plaats benoemd.

In de Permanente Commissies werden verder de volgende nieuwe

leden gekozen; Commissie voor de Bescherming van de Wilde

Flora, in de vacature G. A. Brouwer: V. Westhoff; in de vacature

ontstaan door het overlijden van Dr J. F. Thijsse: Dr J. Heimans;

Commissie voor de Biosociologie enz., in de vacature van de Voor-

zitter, Dr A. A. Pulle: Dr A. Scheygrond; Commissie voor de

Phytopathologie, in de vacature Mej. Dr J. C. Went: Mej. Dr C.

H. Klinkenberg en in de vacature Mej. L. C. Dover: Dr J. W.

M. Roodenburg. De aftredende leden in de Commissie van Re-

dactie voor het Nederlandsch Kruidkundig Archief (W. H. Wach-

ter), in de Commissie van Redactie voor het Recueil (Dr K. Zijl-

stra), in de Commissie voor de Bibliotheek en het Herbarium

(Dr Th. Weevers), in de Commissie voor het Floristisch Onder-

zoek (Ir J. L. van Soest) en in de Subcommissie voor het Zuider-
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zee-onderzoek (Dr G. Kruseman) werden herkozen, terwijl boven-

dien de laatstgenoemde subcommissie met twee leden werd aange-

vuld, nl. met de heren H. W. E. Croockewit en J. Meltzer.

Het Bestuur vergaderde drie maal, nl. op 30 Maart, 28 September
en 21 December, telkens te Amsterdam ten huize van de Penning-
meester.

Een drietal algemene ledenvergaderingen werd gehouden en wel

op 27 Januari te Utrecht, op 1 September te Amsterdam en op 16

November wederom te Utrecht. Op de eerste dezer vergaderingen,
de jaarvergadering, hield Dr Koningsberger een voordracht ge-

titeld: „Zeventig jaar antibiose, penicilline”. De vergadering van

1 September, de Indische dag, was speciaal gewijd aan voordrachten

van een aantal uit Indië gerepatrieerde leden. Voor de vergaderingen
en werkzaamheden der Commissies kan verwezen worden naar de

afzonderlijke verslagen.
De steeds verder doorgevoerde specialisatie in de verschillende

onderdelen der botanie maakt het gewenst de leden meer gelegen-
heid te geven speciale onderwerpen in afzonderlijke Commissie-

vergaderingen te bespreken. Het zal hier veelal onderwerpen be-

treffen, die voor beoefenaars van andere onderdelen der botanie

niet van direct belang zijn. In een aantal Commissies was dit reeds

mogelijk. Als gevolg van hierover gehouden besprekingen kon in

de vergadering van 27 Januari een Commissie voor Plantenphysio-
logie in het leven worden geroepen en in die van 1 September een

Commissie voor de Plantensystematiek en de Plantengeographie.
Tot leden van deze Commissies werden benoemd, in de Commissie

voor de Plantenphysiologie: Dr W. H. Arisz, Mej. Dr A. M. Hart-

sema, Dr A. W. H. van Herk, Dr T. H. van den Honert, Mej.
Dr A. Kleinhoonte, Dr V. J. Koningsberger en Dr J. W. M.

Roodenburg; in deCommissie voor dePlantensystematiek en dePlan-

tengeographie: Mej. Dr Ch. H. Andreas, Dr J. Th. Henrard, Dr H.

J. Lam, Dr J. Lanjouw, Dr S. J. van Ooststroom en Dr A. A. Pulle.

Op 16 November werd behalve de ledenvergadering een verga-

dering belegd van het Bestuur te zamen met de voorzitters en secre-

tarissen van een aantal Commissies ter bespreking van de wijze,

waarop een goede samenwerking tussen de Commissies onderling
kan worden bevorderd.

Door het feit, dat de Vereniging het praedicaat Koninklijke
verwierf en door het oprichten van de reeds eerder genoemde twee

nieuwe Commissies, waren enige statutenwijzigingen nodig. Deze

werden op de ledenvergadering van 1 September voorgesteld en

goedgekeurd. Tegelijkertijd werden op deze vergadering de regle-
menten der beide nieuwe Commissies vastgesteld.
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De bibliotheek der Vereniging werd in de loop van 1946 opnieuw

gerangschikt en opgesteld in de ervoor speciaal ingerichte localiteit

van het Rijksherbarium. Zij is thans weer geheel toegankelijk. Ook

de voorraad der tijdschriften en andere uitgaven werd gerangschikt
en opgesteld. Deze werkzaamheden, benevens het bijwerken van

de kaartcatalogus geschiedde door de technisch ambtenaar aan het

Rijksherbarium, de heer H. J. van Hattum, die met de zorg voor

de bibliotheek belast is.

Van groot belang is het feit, dat de ruilverbindingen met een

aanzienlijk aantal buitenlandse verenigingen en instituten hersteld

konden worden en dat zodoende de tijdens de oorlog ontstane

hiaten in de tijdschriftseries voor een groot deel konden worden

aangevuld. Een belangrijke hoeveelheid der in de bezettingstijd
verschenen delen van Archief en Recueil was nog niet naar het

buitenland verzonden kunnen worden en kon nu tot herstel der

ruilverbindingen worden aangewend. Te betreuren is, dat na de

bezettingstijd noch van het Archief, noch van het Recueil tot nu

toe een deel kon worden uitgegeven. Personeelsgebrek en moeilijk-
heden met onvoldoend geschoold personeel bij de drukker zijn hier-

van grotendeels de oorzaak. Hopelijk zullen zeer binnenkort echter

enige delen van beide tijdschriften kunnen verschijnen, nl. deel

54 en 55 van het Archief en deel 40 van het Recueil. Genoemde

moeilijkheden veroorzaakten ook stagnatie in het zetten van het

eerste deel van de Flora Neerlandica.

Enige malen waren de voorzitter of de eerste secretaris aanwezig

bij besprekingen met andere verenigingen en instituten. Zo o.a.

vertegenwoordigde de Voorzitter op uitnodiging van de Neder-

landsche Chemische Vereeniging ons bij een oriënterende bespre-

king over het onderwerp „Vakbonden op natuurwetenschappelijk
gebied” en de eerste secretaris op een bijeenkomst ter bespreking
van de eventuele oprichting van een Stichting voor Hydrobiolo-
gisch Onderzoek van T.N.O., terwijl hij eveneens de Vereniging

vertegenwoordigde op het Congres van Leraren in de Wiskunde,
Natuurkunde Scheikunde en Biologie op 30 October te Amsterdam.

Oegstgeest, 1 Januari 1947. De eerste Secretaris,
S. J. van Ooststroom.


