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Verslagen over het jaar 1948.

Jaarverslag van de eerste secretaris over 1948.

Vooral de uitgaven voor onze tijdschriften bereikten een schrik-

barende hoogte.
Toch is ook thans nog niet de achterstand in de uitgave der tijd-

schriften ingehaald.
Van het Recueil des Travaux Botaniques Neérlandais verscheen

deel 41 in twee afleveringen met tezamen 540 blz., waarin twee

proefschriften en een 7-tal grote en kleinere artikelen van oudere

leden werden gepubliceerd.
Deel 56 van het Nederlandsch Kruidkundig Archief met de ver-

slagen over 1944 en 1945 en een aantal artikelen de Nederlandse

plantengroei betreffende, dat bestemd en gereed was, om in 1948
te verschijnen, kon door onverwachte moeilijkheden niet verzonden

worden.

Van de Flora Neerlandica daarentegen is het eerste deeltje nog

juist voor het einde des jaars uitgekomen. Het behandelt op 96 blz.

met 44 illustraties de Pteridophyta en Gymnospermae en is voor

de leden te bekomen op bestelling bij de penningmeester onder

gelijktijdige storting van ƒ3.75 per exemplaar op de giro-rekening
(93030) van de vereniging.

Het bestuur vergaderde drie maal en nog een keer met de voor-

zitters en secretarissen der permanente commissies, zoals voorge-

schreven is in de nieuwe Statuten.

De ondervoorzitter was gedurende een groot deel van het jaar
afwezig wegens zijn onderzoekingsreis in Suriname.

Algemene ledenvergaderingen werden gehouden op 1 Februari

(Jaarvergadering) te Utrecht, op 29 Mei te Groningen en op 23
October wederom te Utrecht.

De zomervergadering was voorafgegaan door een Zaterdag-
middagexcursie naar de Zeyer Strubben en het Bolleveen en werd

gevolgd op Zondag 30 Mei door een bezoek aan de Hortus de Wolf

te Haren en aan het Anloër diepje en het Lheebroekerzand. Een

groot aantal leden nam deel aan deze tochten en allen waren zeer

voldaan over het genotene.

Op de Jaarvergadering werd in plaats van de aftredende 2e secre-

Het verslagjaar bracht voor de Kon. Ned. Bot. Ver. geen al te

schokkende gebeurtenissen mee.

De thans ingegane contributieverhoging heeft nog niet de ver-

betering in de finantiële positie van de vereniging opgeleverd, die

er van was verwacht. Integendeel heeft de penningmeester met grote
moeilijkheden te kampen.
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taresse Mevr. Bels-Koning gekozen tot bestuurslid Mej. Dr A.

Jaarsveld.
In de Commissie voor Redactie van het Recueil werd Dr L. G.

M. Baas Becking vervangen door Dr E. C. Wassink. Verder werden,
zover dat toegestaan is, de aftredende commissie-leden herkozen

en aan de sub-commissie voor Zuiderzee-onderzoek toegevoegd de

heer D. Bakker. In de comm. e. werden de aftredenden: Ir v. D.

Kloot, Dr de Vries en Dr Wassink vervangen door Dr Jonker,
P. R. den Dulk en H. Tj. Waterbolk; in de comm. f. Dr de Leeuw

door J. G. Sloff, in de comm. g. Dr J. C. ’s Jacob door Dr C.

Wehlburg, in de comm. h. Mej. Dr A. Kleinhoonte door Mej.
Dr C. J. Gorter, in de comm. i. Dr Pulle door Dr Heimans.

Als redactie van de Flora Neerlandica werden aanvaard Weevers

als voorz., Heimans als secretaris, Kloos en van Ooststroom.

De voorzitter hield een jaarrede, getiteld; „In open Vaarwater”,
welke in het N. Kruidk. Archief deel 56 is opgenomen. In de middag-

vergadering spraken Dr Pulle (over de ontwikkeling van het bo-

tanisch onderzoek in Suriname) en Dr Vermeulen (over de splitsing
van het geslacht Orchis).

In de zomervergadering sprak Dr F. van der Pauw over de

invloed van de watervoorziening op de ontwikkeling en de opbrengst

van haver, Dr R. van der Wijk gaf een demonstratie van stereo-

projectie en Hortulanus Laarman een inleiding tot het bezoek aan

de Hortus de Wolf te Haren.

In de Octobervergadering werden voordrachten gehouden door

Dr Lam (over Stachyosporie en Phyllosporie Ss basis voor

een Systeem) en Dr A. Manten (over Phototaxis van purperbac-
teriën).

De commissies hielden hun gebruikelijke twee vergaderingen,
die bijna zonder uitzondering zeer goed bezocht waren.

Het op al deze commissie-bijeenkomsten verhandelde wordt in

de afzonderlijke verslagen vermeld.

Doordat tegenwoordig 10 verschillende instanties in onze ver-

eniging autonoom de leden aanschrijven, is onze administratie wel

zeer omslachtig geworden. Om daarin vereenvoudiging en bezuini-

ging te brengen, wordt het nodig geoordeeld, dat in het vervolg het

convoceren voor ledenvergaderingen ook voor die van de commissies

uitgaande, geschiedt door het 2e secretariaat.

De voorzitter resp. de eerste secretaris vertegenwoordigden de

Vereniging ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Pulle en dat

van Prof. van Iterson en ter gelegenheid van het 75-jarig Jubileum
van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap.

Bij de reorganisatie van de Biologische Raad van Nederland is als
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vertegenwoordiger van onze vereniging in dat lichaam Prof. Lam

benoemd.

In het ruilverkeer van onze tijdschriften met buitenlandse bota-

nische instituten kwam weer enige uitbreiding door opname van

instituten te Madrid, Mexico en Trinidad.

Op voorstel van een zeer groot aantal leden ter zomervergadering
in Groningen bijeen werd door de ledenvergadering van 23 October

in Utrecht Prof. Dr Frey-Wyssling te Zürich benoemd tot corres-

ponderend lid. De heer Frey-Wyssling, die juist twintig jaar eerder

tijdens zijn werkzaamheid op Java lid van onze vereniging was ge-

weest, heeft deze benoeming met veel genoegenaanvaard.

De overeenkomst met de Nederl. Dierkundige Vereniging is

thans zo gewijzigd, dat alleen nog gecombineerde leden een reductie

van contributie voor onze vereniging tot ƒ10.— genieten, student-

leden betalen in ’t vervolg ƒ 7.50, onverschillig, of zij ook lid zijn
van de N.D.V. Deze reductie vervalt met het doctoraal examen.

Evenzo is een nadere regeling getroffen voor de toelating van contri-

buanten-phytopathologen. Als criterium is gesteld, dat niet worden

geaccepteerd degenen, die plantkunde als hoofdvak hebben gestu-

deerd, die dus geacht kunnen worden in aanmerking te komen als

gewoon lid van de K.N.B.V.

Het aantal gewone leden, dat in het begin van dit jaar nog de 500
bereikte vertoont, doordat het aantal afschrijvingen de aanmelding
van nieuwe leden nogal aanmerkelijk overtrof, duidelijk een dalende

tendens.

Door de dood ontviel ons een lid; Prof. Dr Otto de Vries over-

leed op 27 Nov. '48 in Den Haag op 67-jarige leeftijd.
Na in Leiden en Zürich chemie te hebben gestudeerd, werd Dr

de Vries in 1909 scheikundige aan het proefstation voor tabak te

Klaten op Java. In 1915 ging hij over naar het Rubberproefstation
te Buitenzorg, waarvan hij tot 1930 Directeur was, de laatste jaren

tegelijk ook buitengewoon Hoogleraar in Scheikunde aan de Genees-

kundige Hogeschool te Batavia. Na repatriëring in 1930 werd Prof.

de ‘Vries Directeur van het Rijks-Landbouwproefstation voor

Akker- en Weidebouw te Groningen en in 1939 Hoofddirecteur

van het Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig Instituut. Van

1945 tot z’n dood was hij Voorzitter der Landbouworganisatie
T.N.O. en der Landbouwnijverheids-organisatie T.N.O. Op het

gebied van de Rubber-chemie had Prof. de Vries een internatio-

nale naam, zoals blijkt uit een aantal eretitels en hoge onderscheidin-

gen. In 1929 als voorzitter van het IV. Pacific Science Congres werd

hij gedecoreerd als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Niet alleen van huis uit, als oudste zoon van Hugo de Vries,
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had de chemicus Otto de Vries belangstelling voor botanie, maar

in al zijn functies, zowel die op Java, in Groningen als in Den Haag
was hij ook ambtelijk bij botanische questies nauw betrokken. Hij
was sedert i Juni 1912, dus gedurende meer dan 36 jaren, lid van

onze vereniging. J. Heimans.


