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D E L E V E N D E N A T U U R .

in plaats van den naam van den verzamelaar een merkteeken of korte kernspreuk geplaatst worden, en de geheele
verzameling vergezeld zijn van een verzegeld briefje, van
buiten met hetzelfde merkteeken of kernspreuk voorzien en
waarbinnen de naam van den inzender of de inzendster,
benevens eene verklaring van den Leeraar of de Leerares
in de Botanie aan het Gymnasium, de Hoogere Burgerschool
of de Rijkskweekschool voor Onderwijzere, dat de inzender
of inzendster aldaar leerling is en de Verzameling zonder
zijne of hare directe hulp heeft bijeen en in orde gebracht.
Door de Nederlandsche Botanische Vereeniging wordt uit
haar midden een commissie van beoordeeling benoemd, die
rapport uitbrengt op de Wintervergadering in Januari of
Februari 1901. Denamen der door de vergadering bekroonden
zullen, na opening der naambriefjes, worden bekend gemaakt.
Naambriefjes bij niet bekroonde verzamelingen behoorende,
worden ongeopend verbrand.
De verzamelingen zelve, bekroond of niet, worden teruggezonden, mits daarbij een adres (niet van den inzender
zelven) is gevoegd, waaraan de terugzending kan geschieden.
Het Bestuur der Nederlandsche Botanische Vereeniging,
L. VUYCK, Voorzitter.
J. W. C H E . GOETHART, Conservator.
T H . H. A. J. ABBLEVEN, Secretaris.

Leiden,
Nijmegen,

Februari 1900.

Uit liet rapport or er de vorige prijsvraag
(Provincie Noord-Holland).
Enkele opmerkingen uit het rapport van de Commissie
tot beoordeeling van de in het afgeloopen jaar 1899 ingekomen Prijsvraag-herbaria. Namens de Commissie bracht do
Heer H. J. Kok Ankersmit dit rapport uit.
De algemeene indruk is, dat de inzendingen, uit het
oogpunt van herbarium-materiaal beschouwd, te onvolledig
zijn. Worteldeelon ontbreken aan vele planten, vruchttakken
en vruchten zijn zeldzaam aan de exemplaren toegevoegd,
analyses komen slechts bij ééne der inzendingen voor.
De beschrijvingen zijn niet volledig genoeg, auteursnamen
zijn bü alle planten weggelaten, de terreinsoort is voor de
meesten niet vermeld, vindplaats en tyd van inzameling
evenmin. In plaats van deze opgaven en van de analyses
is door enkele inzenders een meer of minder uitvoerige
beschrijving van de plantendeelen gegeven, die — te oordeelen naar beschrijvingen welke aan verkeerde gedetermineerde
planten zijn toegevoegd — uit de gebezigde flora's schijnt
overgeschreven te zijn.
Over 't algemeen zijn moeilijker te determineeren families
spaarzaam vertegenwoordigd. Van Juncaceeön en Gramineeön
zijn maar een paar exemplaren ingezonden. Cyperaceeën
ontbreken geheel. De vaatcryptogamen zijn alleen vertegenwoordigd door een Lycopodium clavatum L.
De inzendingen zien er overigens over 't algemeen goed
uit. Het voorhandene is met zorg gedroogd en opgelegd,
het gekozene formaat voor 't papier is goed, bü enkele
inzendingen zelfs royaal.
Hier volgen nog de notities by een niet bekroonde en by
een bekroonde inzending.
Inzending onder het motto: „ A r b e i d a d e l t . "
Aanwezig 100 exemplaren, waarvan 21 verkeerd gedetermineerd. De planten zyn met zorg opgelegd op groot
formaat papier, doch in 't geheel niet systematisch gerangschikt. 't Geheel is met zorg behandeld, familie., geslachtsen soortsnaraen zyn vermefd; auteursnamen ontbreken,
vruchtexemplaren en bloemanalyses ontbreken; in plaats
daarvan een uitvoerige beschrijving van de deelen der plant,
die biykbaar niet naar de planten genomen is. Standplaats,
vindplaats en tyd van inzameling zyn behooriyk aangegeven.
Inzending onder het motto „J. H."
Er zyn 127 exemplaren. De collectie voldoet dus in dit
opzicht niet aan de gestelde eischen, maar zij maakt in
haar geheel zulk een goeden indruk, dat wy gemeend
hebben haar te moeten beoordeelen. Wy hebben daartoe
de 100 bovenopliggende planten genomen. De planten liggen
op losse vellen vloei opgeplakt, doch in 't geheel niet
systematisch gerangschikt, 't Geheel is met zorg en netjes
behandeld. Van de beoordeelde planten zijn er 8 verkeerd
gedetermineerd. Familie-, geslachts- en soortnamen zijn

vermeld; auteursnamen ontbreken. Aan 't materiaal ontbreken vruchtexemplaren of vruchten zoo goed als geheel;
analyses zijn bij alle planton genomen naar de plant, doch
in verscheidene gevallen niet zoodanig, dat zij de kenmerken
te zien geven, die aan het gedroogde exemplaar niet kunnen
waargenomen worden. By de beschrijving ontbreekt de
standplaats; vindplaats en tijd van inzameling zijn behoorlijk
vermeld.
Naar aanleiding van bovenstaande beoordeeling hebben
wij de eer voor te stellen:
een eersten pry's toe te kennen aan do inzending „J. H.";
geen tweeden prijs toe te kennen;
een derden prys toe te kennen aan de inzending „ I n
magnis voluissesat."
De Commissie bovengenoemd,
Apeldoorn,
25 December 1899.

H. .1. KOK ANKERSMIT.
L. POSTHUMUS.
D. LAKO.

By opening der motto-briefjes bleek, dat het herbarium
onder de letters „J. H." was ingezonden door J. J. Hakkert,
leerling der Hoogere Burgerschool 'te Hoorn, aan wien de
e e r s t e p r y s werd toegekend; terwyi het herbarium
onder de zinspreuk „ I n m a g n i s v o l u i s s e s a t " ingezonden door J. J. van Apeldoorn, leerling van het Gymnasium te Haarlem, den d e r d e n p r y s verwierf.
Amsterdamsclio Entomologische Clnb.
By den aanvang van het 2e levensjaar onzer „Amsterdamsche Entomologischo Club" wenschte ik met een enkel
woord op den bloei onzer vereeniging te wyzen. Het getal
der leden bedraagt thans 32. Hiervan traden in 1899 toe,
de heeren:
Dr. J. T H , OUDEMANS,

C. J. J. VAN HALL,

Vondelstraat 21.

Oosterpark 52.
Dr. J. C. H. DE M E I J E R E ,

E. HEIMANS,

Rozengracht 63.

Oosterpark 5.

A. W. VAN H A E F T E N ,

JAC. P. T H I J S S E ,

Wytenbachstraat 59,

Vondelkade 75.

G. ANNES,

B. BOON,

3e Helmerstraat 6.

2e Oosterparkstraat 190 i.

C. H. J, RAAD,

H. CROMMELIN,

Heerengracht 250.
L

v. Oldenbarneveldstraat 33.
J H R . J. A. A. VON SCHMIDT,

P. DE BUSSY,

Willemsparkweg 104.
A. E. D'AILLY,

Prinsengracht 656,
W, H. M. SCHOLTE,

Oosterpark 41.
P. N, VAN Kampen,
Singel 330,
P. TEUNISSEN,

2e Oosterparkstraat 230,

Prinsengracht 516,

E. VAN N I E K E R K E N ,

P. J, S. CRAMER,

3e Helmerstraat 90.

Singel 434,
H. H, ZEIJLSTRA,

J. C. CETON,

Wyttenbachstraat 13.

Prinsengracht 823.
W. C. DE GRAAPP J R , ,

Mej. M. BOISSEVAIN,

Heerengracht 386.

2e Jansteonstraat 107.
J. JASPERS J R . ,

Plantage Lynbaangracht 11.

TH.

WEEVERS,

P. C Hooftstraat 79.

C. JASPERS,

Reyger Anslostraat.
J, DE V R I E S ,

P. C. Hooftstraat 82.

J. A. J. M. VAN WATERSCHOOT
VAN DER GRACHT,

Heerengracht 280

Buiten-leden 1899: W. M. DOCTKRS V. LEEUWEN, Nassau-

park 5, Bussum, en D. UIJTTERDIJK, Trompschool, Hilversum.
Verder traden in 1900 als lid toe, de heeren: J. A. LDOIJER, Linnaeusstraat 93; Dr. MAC QILLIVRAY, Heeren.

gracht 423, en A. J. M. GARJEANNE, Prinsengracht 413.
Op onze l e vergadering werd besloten geen contributie
te heffen, doch de te maken onkosten dooreen hoofdeiyken
omslag te dekken; deze omslag bedroeg voor 1899 slechts
„één gulden."
Verder wensch ik mede te deelen, dat de heer JAC. P.
THIJSSE wegens ziekte gedwongen was als secr.-penningmeester onzer vereeniging te bedanken en dat ondergo
toekende op de in Februari j.1. gehouden vergadering als
dusdanig benoemd werd. Derhalve verzoek ik een ieder
brieven etc. onze vereeniging betreffende aan myn adres
Heerengracht 280 te willen zenden.
Moge het bovenstaande velen er toe doen besluiten zich
als lid aan te melden; hiertoe is het voldoende naam en
adres aan den secretaris op te geven, die dan op zich

