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5. Mededelingen door de Commissie (redaktie tijdschrift, studiekringcommissie, redaktie Publikaties).
6. Verslag van de kascommissie over 1965.
7. Rekening en verantwoording van de geldmiddelen over 1965.
8. Benoeming van een lid van de kascommissie voor 1966.
9. Bespreking plaats en tijd najaarsbijeenkomst.
10. Mededelingen van leden uit wetenschap en praktijk.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

WAARSCHUWINGSBORDEN BOSBRANDGEVAAR
Waarschuwingsborden: „Bosbrandgevaar", 40 X 50 cm a f 5 en „Geen
vuur", 4 X 7 cm a f 0,25, duidelijk geletterd, kleurvast en weer- en windbestendig, zijn te verkrijgen bij de commissie voorlichting en propaganda
bosbrandweer van het Bosschap, Laan Copes van Cattenburch 100, 's-Gravenhage; giro 6792 van het Bosschap, kantoor 's-Gravenhage.

Boekbespreking
[0(02)3
Geïllustreerde Flora van Nederland, oorspronkelijk van E. Heimans en Jac. P.
Thijsse (1899), in tweede druk sterk uitgebreid met medewerking van dr. H. W.
Heinsius (1909). Daar ik leerling was bij deze laatste, gebruikten wij op de H.B.S.
deze druk. Het deed mij goed nu de 21ste druk onder ogen te krijgen en wel nog
altijd bij dezelfde uitgever verschenen: W. Versluys te Amsterdam. En bij de huidige
bewerkers treffen we als hoofdpersoon (al sedert de 4de druk van 1916 medewerker,
na de dood van Heimans) de zoon van Heimans aan (Prof. dr. J. Heimans met medewerking van J. H. Kern, dr. G. Kruseman jr. en Th. G. Reichgelt).
Wat van mensen als Heimans en Thijsse indertijd wel was te verwachten, hadden
zij als popularisatoren het denkbeeld de determinatie te vereenvoudigen en toegankelijker te maken voor de minder wetenschappelijker gebruiker. Zij namen als eenvoudiger
uitgangspunt de bladstand en niet meer de systematische kenmerken, waardoor de
plant als zodanig kon worden gedetermineerd en niet alleen de bloem. En wat zeer
belangrijk was, zij voerden de illustratie in met talloze tekeningen van de planten
en schetjes van de voor de determinatie duidelijke kenmerken. Wat dat betreft hebben
ze trouwens school gemaakt, want ze vonden al gauw navolging van andere florabewerkers (alleen de minder voor school- en Iiefhebbersgebruik bestemde flora van
Oudemans van 1859 kende al wel illustratie met zelfs een bijbehorende atlas in kleuren).
Uiteindelijk zijn met de geleidelijke herzieningen toevoegingen geschied van een
overzicht van de plantenfamilies, een inleiding tot de bijzondere plantkunde, gevolgd
door een determineer-tabel van de plantengemeenschappen en enkele geografische
verspreidingen van plantensoorten. Tenslotte een overzicht, zowel van de verklaringen
van de wetenschappelijke soortsnamen als van de auteursnamen. Daarnaast is ook aan
de sierplanten en gekweekte bomen en heesters aandacht besteed. Hoewel in aard
en uiterlijk hetzelfde gebleven is deze flora thans te beschouwen als een waardevol
handboek voor de algemene vegetatiekunde van Nederland. De prijs is naar verhouding
van wat is geboden uitzonderlijk laag.
F. W. BURGER

