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Verslagen over het jaar 1947.

Jaarverslag van de eerste secretaris over 1947.

De eveneens als jubileumsuitgave bedoelde Flora Neerlandica

is ook dit jaar nog niet kunnen verschijnen. Wel zijn de werkzaam-

heden daarvoor thans zo ver gevorderd, dat het gereedkomen van

een eerste deeltje in begin 1948 nu wel verzekerd schijnt.
Van het Recueil des Travaux botaniques néerlandais zal ook pas

in 1948 weer een deel kunnen worden verzonden.

Het bestuur vergaderde twee maal in pleno en bovendien nog

twee malen met de voorzitters en secretarissen van de permanente

commissies ter vaststelling van data voor algemene en commissie-

vergaderingen, om een zo gunstig mogelijke verdeling en combi-

natie van deze te verkrijgen.

Ledenvergaderingen: Öp de jaarvergadering van 9 Februari 1947

werden de nieuwe statuten definitief vastgesteld. Na de wijziging
van September 1946, waarbij twee nieuwe commissies, die voor

de Plantenphysiologie en die voor de Plantensystematiek en -geo-

grafie waren ingesteld, werd nu in een aanvullende statutenwijzi-
ging een Archivaris toegevoegd aan de Commissie voor Bibliotheek

en Herbarium, aan de Commissie voor de Phytopathologie werd

toegestaan contribuanten op te nemen en de reeds lang aangekon-
digde contributieverhoging doorgevoerd.

In de commissies b-d, waar dit toegelaten is, werden de af-

tredende leden herkozen. Als archivaris werd Dr S. J. van Oost-

stroom benoemd, nadat een wijziging van de Statuten dit mogelijk

gemaakt had.

Aan de subcommissie voor het Zuiderzee-onderzoek werd D.

Piet toegevoegd.
In de Commissie voor de Bescherming van de Wilde Flora werd

J. G. Sloff vervangen door Dr Ir W. H. Diemont, in die voor

Biosociologie de aftredenden Dr Ir W. Feekes, Dr F. P. Jonker en

Dr V. Westhoff door Dr M. F. Mörzer Bruyns, Mr Dr F. Flor-

In het jaar 1947 is het leven van onze vereniging weer vrijwel

volgens normale banen verlopen. De grote achterstand met onze

tijdschriften echter kon door de moeilijkheden in het drukkerij-

bedrijf nog niet worden ingehaald.
Het Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der

Vereniging (op 15 Augustus 1945) door Wachter samengesteld,
kwam in dit jaar van de pers als deel 55 van het Nederlandsch Kruid-

kundig Archief, enige maanden later gevolgd door deel 54, bevat-

tende de verslagen en mededelingen over het jaar 1943, maar met

de ledenlijst en andere huishoudelijke gegevens van 1947.
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schütz en Ir J. Vlieger. In de commissie voor de phytopathologie
werd onder toepassing van het vernieuwde Statutenartikel 23 Dr

J. W. M. Roodenburg herkozen.

Het bestuur werd aangevuld, doordat op de vacante plaats van

ondervoorzitter Dr Lanjouw en op die van ie secretaris, vrij ge-

komen door het aftreden om gezondheidsredenen van Dr S. J. van

Ooststroom, Dr J. Heimans werden benoemd.

Op de morgenvergadering spraken Dr P. van der Leeden, voor-

zitter van het verbond van Wetenschappelijke onderzoekers, over

doel en betekenis van deze vereniging, Dr T. H. Thung over Elec-

tronenmicroscopie en Virusonderzoek en Dr V. Westhoff over het

associatiebegrip in geografisch verband.

De Zomervergadering werd gehouden op 11 Juli ’s avonds in de

Cantine te Emmeloord in de Noordoostpolder. Er was een zeer

grote opkomst van onze leden, voor wie ’s avonds Dr Ir A. J. Zuur

en Dr W. Feekes spraken resp. over het werk van de Afdeling On-

derzoek van de Noordoostpolder en over de ontwikkeling van de

wilde begroeiing in de N.O.Polder. De deelnemers werden voor

de nacht ondergebracht in door het bestuur van de N.O.polder-
werken beschikbaar gestelde barakken en maakten op Zaterdag
12 Juli een door allen wel zeer geapprecieerde excursie per autobus

en per vaartuig door de nieuwe polder onder leiding van de HH. Ir

Zuur en D. Bakker. Een kleine groep leden bleef in Zwolle over,

om de volgende dag, Zondag 13 Juli, een excursie te maken onder

auspiciën van de Commissie voor Biosociologie (Ir Sissingh en A.

C. Boei\). Deze weinige leden hebben bijzonder genoten van het

prachtige landschap en de interessante Bromion-vegetaties op oude

rivierduintjes bij Zalk en bij Junne (Ommen).
De herfstvergadering had plaats in Utrecht op 25 October 1947.

Hoofdschotel van de avond was defilm„Les champignons prédateurs”

vervaardigd door de heren Comandon en Fonbrune van het Insti-

tuut Pasteur te Parijs. Dr A. J. P. Oort gaf niet alleen een inleiding
en verklaring bij deze film over Nematodenvangende schimmels,

maar kon ons ook aan levende objecten onder het microscoop laten

zien hoe de aaltjes door de schimmels (Arthrobotrys) gevangen en

verteerd werden. Voor deze vergadering was introductie toegestaan

voor leden van de Nederl. Mycologische Vereniging en van de Ned.

Plantenziektenkundige Vereniging.
Behalve voor deze drie algemene vergaderingen zijn onze leden

in dit jaar nog door vijf onzer commissies ieder voor twee of drie

vergaderingen resp. excursies geconvoceerd.
Uit de afzonderlijke verslagen dier commissies blijkt wat er op

al die vergaderingen en excursies is geboden en genoten.
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De vereniging werd vertegenwoordigd door de ie secretaris bij
een bijeenkomst te Utrecht ter voorbereiding van de Stichting voor

Wetenschappelijk Duinonderzoek en door de voorzitter van onze

Commissie voor Bescherming van de wilde Flora bij de vergadering
van de Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming.

Het contact met onze buitenlandse leden, corresponderende leden

en ruilconnecties kon dit jaar wel grotendeels, maar nog niet geheel
worden hervat.

In het jaar 1947 bereikte ons ledenaantal het ronde cijfer 500.
Drie leden werden ons door de dood ontnomen.

Fried van der Wouw overleed op de jeugdige leeftijd van 25 jaar
als biol. cand., assistent van Prof. Koningsberger en leraar aan het

St Bonifacius-Lyceum te Utrecht.

Dr J. J. Smith, die op 79-jarige leeftijd overleed (29 Juni 1867—

14 Januari 1947) heeft zich een wereldnaam verworven door zijn
werken over de Orchideeën van het Maleise gebied, speciaal die van

Java en van Nieuw-Guinea. Talloze nieuwe soorten dragen zijn
naam als auteur. Van 1891 — 1924 werkte Smith in de Plantentuin

te Buitenzorg, laatstelijk als hoofd van het Herbarium en waar-

nemend directeur van ’s Rijks Plantentuin. Na zijn terugkeer in

Nederland heeft hij in Oegstgeest wonend nog een enorm materiaal

bewerkt, waarvan een belangrijk deel nog posthuum gepubliceerd
moet worden. Smith was autodidact, bezat zelfs niet het einddiploma
H.B.S. De titel Dr honoris causa verleende hem de Utrechtse Uni-

versiteit in 1910.

De 20e September 1947overleed Mej. Prof. Dr Jantina Tammes

in de ouderdom van 76 jaar.
Tine Tammes is in 1871 in Groningen geboren en heeft ook haar

opleiding in Groningen genoten, waar zij onderwijzeres en, na het

behalen van de acte K IV, lerares aan de Rijks H.B.S. 5 j. c. werd.

Behalve in Groningen bij Prof. Moll heeft Tine Tammes korte

tijd in Amsterdam bij Hugo de Vries gestudeerd. In 1911 werd.zij
benoemd als conservator voor Botanie in Groningen en, nadat zij
in 1911 honoris causa tot doctor in de Plant- en Dierkunde was ge-

promoveerd, volgde in 1919 de benoeming tot hoogleraar in de voor

haar gestichte leerstoel in Genetica. Haar belangrijkste onderzoe-

kingen zijn die over de variabiliteits- en erfelijkheidsverschijnselen
en de veredeling van het vlas. Een eerste omvangrijke publicatie
over dit onderwerp verscheen in het Recueil van 1911.

Voor onze Vereniging heeft Mej. Tammes zich grote verdienste

verworven als secretaresse van de redactie voor het Recueil van de

splitsing der tijdschriftredacties in 1918 tot 1923, later nog een paar

jaar (1928 en 1929) als voorzitster van die commissie. J. Heimans.


