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te danken, da t Lumière in zich vereenigde de kennis van een 
chemicus en van een physicus, terwijl hij op meesterlijke wijze 
de fotografische kunst beheerschte (hij was zoon van een 
beroepsfotograaf en oefende zelf in den beginne dat beroep uit).

Ik  wensch u nu eenige kleurenfotos te laten zien die ik zelf 
in 1909 heb gem aakt toen trichroom platen pas in den handel 
waren gekomen, en die het procédé, meen ik, goed illustreeren.

Hierna volgt de dem onstratie van een aantal zeer interres- 
sante kleurenphoto’s.

De Heer professor dr. P. Van Oye houdt een voordracht 
ter inleiding van de E xcursie naar het Zwin op Vrijdag 
15 Mei a. s.

Deze voordracht wordt eveneens opgeluisterd door een 
aantal lichtbeelden ; tevens had de Heer Van Oye een aantal 
planten gedemonstreerd, die typisch zijn voor de planten- 
associaties van het Zwin. De spreker had na afloop vele vragen 
te beantwoorden.

De Heer Fr. Pennoit wordt m et algememe stemmen benoemd 
to t lid van het genootschap.

Excursie op Vrijdag 15 M ei 1936 naar het Zivin.

Aanwezig de leden : Van Oye, De Waele, De Coninck, Gorter,
■ mevr. De Coeyer, Bracke, H ubert, Vleurinck, Poma, Verschaffelt, 
mevr. Verschaffelt, De Cooman, Van Ceulebroeck, De Ruyck, 
Van Langendonck, Beke en Funke ;

Maakten de excursie mee : mevr. Van Oye, mevr. De Waele, 
de Heer en mevr. Cuvelier, mevr. Hubert.

H et vertrek had plaats om 9 uur van het Botanisch In stitu u t ; 
omstreeks 10.40 uur (Belgische tijd) werd de haven van Cadzand 
bereikt, waar de Heer A. Hoolhorst, leeraar aan de R. H. B. S. 
te Oostburg, het gezelschap opwachtte, Men trok  naar het 
strand, eerst in zeer verspreide slagorde ; d it was te wijten 
aan de neiging van eenige deelnemers om koffie of iets anders 
to t zich te nemen ; door sommigen werd de secretaris daarvoor 
verantwoordelijk gesteld, doch ten  onrechte. N adat het gezel
schap weder vereenigd was, kon men de vorming van nieuwe 
duinen waarnemen ; hierna trok  men over de oude duinen
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naar het eigenlijke Zwin ; de terugtocht had plaats over en 
langs de binnendijk. Was het seizoen nog te vroeg om de meeste 
planten in bloei te zien, toch was de oogst zeer rijk.

Na koffiedrinken in hotel ’t  Zwin, nam men afscheid van 
den Heer Hoolhorst, vol dankbare gevoelens voor zijn zeer 
deskundige leiding. Vele leden van Dodonaea zullen stellig 
terugkeeren naar Zeeuwsch Vlaanderen om zich door hem nog 
meer merkwaardigheden van da t mooi land te laten toonen. 
De terugtocht ging via Brugge ; hier werd een kleine bijexcursie 
gehouden over heuvels en dalen van de groote plaats. Om 
17.30 uur was men behouden teruggekomen aan het Botanisch 
Instituu t, diep overtuigd van de noodzakelijkheid meer excursies 
te houden.

Aanwezig de leden : Verschaffelt, mevr. Verschaffelt, de 
Waele, van Oye, van Oye, Beke, Gillis, van Ceulebroeck, Poma, 
de Coninck, Bracke, Bertrand, Jacobs, Vreecken en Funke.

M aakten de excursie mee : mevr. de Waele, mevr. Gillis, 
mevr. van Ceulebroeck, mevr. en juffr. Vreecken, de heer 
Vreecken, juffr. de Corte, de heer Dossche, de heer en mevr. 
Cardon, mevr. Schelstraete, de heer en mevr. de Boel.

Verontschuldigd : mevr. de Coeyer.
Een volksmenigte van liefhebbers moest teleurgesteld worden 

wegens gebrek aan plaats in de autobus.
Langs den bekenden weg werd gereden naar het haventje 

van Cadzand, alwaar ons trouwe medelid Hoolhorst ons op
wachtte, om zijn gewaardeerde leidersdiensten te verrichten. 
De wandeling ging over de duinen, vervolgens langs het strand 
naar de grenspaal. De grens was voor eenige oogenblikken 
verdwenen (cetera desunt), belangrijke wetenschappelijke discus
sies hadden plaats, w aarnaar m et ademlooze spanning geluisterd 
werd. Even over de grens ontm oetten wij ons Brugsclï medelid 
Vande Vijvere, vergezeld van een talrijke schare u it zijn stad, 
aangelokt door de blijkbaar u iterst gunstige reputatie van ons 
genootschap. Door de duinen ging het naar het eigenlijke Zwin, 
waar de Statice jam mer genoeg ver uitgebloeid bleek. Na drie 
uur wandelen en botaniseeren. werd Zoute bereikt, waar het

Excursie op Zondag 13 September 1936 naar het Zwin.


