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Mededeelingen omtrentde uitgavevan de Handleiding
tot hetbepalen derin Nederland groeiendehoogere
Zwammen

C.E. DestréeHierna deed het Bestuur, bij monde van den Voorzitter,

mededeeling van moeilijkheden die er gerezen waren naar

aanleiding van de voorgenomen uitgave van het werkje van
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Nadat de Heer Kok Ankersmit zich nogmaals verge-

wist had dat de Heer Oudemans inderdaad door het Be-

stuur van zijne verplichtingen was ontslagen, vroeg de Heer

Schipper inlichtingen over den aard der tekortkomingen

in het manuscript van Mej. Destrée.

De Voorzitter deelde hieromtrent het een en ander mede

Mej. C. E. Destrée over de hoogere Zwammen van Neder-

land. Op de in 1897 te Zutphen gehouden Zomervergadering

kwam het plan tot deze uitgave ter tafel en werd na eenige

besprekingen in beginsel tot uitgave vanwege de Vereeniging

besloten, wanneer het manuscript zou zijn goedgekeurd door

eene Commissie bestaande uit de Heeren Prof. W. F. E.

Suringar, F. W. van Beden en Prof. C. A. J. A.

Oudemans. Deze Commissiebracht in de Wintervergadering

van 1898 rapport uit, naar aanleiding waarvan tot de uitgave

werd besloten, onder beding dat eene correctie door Prof.

Oudemans aan den druk zou voorafgaan.

Toen echter aan dit plan een begin van uitvoering werd

gegeven, rezen er moeielijkheden tusschen de Schrijfster

en den Heer Oudemans. Uit de gevoerde gedachtenwis-

seling tusschen beide partijen en het Bestuur bleek dat deze

zaak aanleiding gaf tot een zeer onverkwikkelijken strijd tus-

sohen Prof. Oudemans en de Schrijfster, zoodat ein-

delijk de hoop moest worden opgegeven om tot eene bevre-

digende oplossing te geraken en het Bestuur inziende dat

Prof. Oudemans onder de gegeven omstandigheden meer

en meer tegenzin kreeg in de taak die hij had op zich geno-

men, hem van zijne verplichtingen ontsloeg, ten einde zoo

een einde te maken aan een voor alle betrokken partijen hoogst

onaangenamen en voor de Vereeniging geheel nutteloozen strijd.

In beginsel is echter tot de uitgave besloten en daarop mag,

meende het Bestuur, de Vergadering niet terugkomen, daar

de Vereeniging tegenover Mej. Destrée verplichtingen heeft

op zich genomen die nagekomen moeten worden. Wat ech-

ter onder deze omstandigheden te doen?
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en deed tevens uitkomen dat de vorige sprekers, waar zij
meenden dat de taak der revisie nog altijd berustte bij de te

Zutphen benoemde Commissie, in dwaling verkeerden. Be-

doelde Commissie had rapport uitgebracht en daarmede opge-

houden te bestaan. Het is dus niet de vraag die Commissie

wegens het overlijden van Prof. Suringar en het uittreden

van Prof. Oudemans aan te vullen, maar wel om te weten

hoe er gehandeld moet worden, nu, ten gevolge van het ont-

breken van den daartoe aangewezen Corrector, het besluit

van de Wintervergadering van 1898 niet kan worden uitge-

voerd. Uit den verderen loop der besprekingen bleek dat de

leden eene oplossing in twee verschillende richtingen wensch-

ten. Sommigen, wier tolk de Heer Kok Ankersmit was,

meenden dat nu de Heer Oudemans de correctie niet

wenschte op zich te nemen, de Vereeniging de verantwoor-

delijkheid van het werk van Mej. D e s t r é e, dat wij immers

niet kunnen beoordeelen, niet op zich mocht nemen, maar

hare poging nu alleen flnantieel te steunen, door de kosten

der uitgave voor hare rekening te nemen.

Anderen waren meer het gevoelen van den Heer Schipper

toegedaan, dat Mej. D e s t r é e zeer zeker den moreelen steun

der Vereeniging op niet minder prijs zou stellen dan den

flnantieelen en dat de Vereeniging dus verplicht was zooveel

mogelijk de uitgave te doen plaats hebben op de wijze zooals

oorspronkelijk met Mej. D e s t r é e was overeengekomen. De

Heer Schipper meende dat dit ook wel uitvoerbaar zoude

zijn, daar immers, naar het scheen, grove onjuistheden in het

manuscript niet voorkomen en er voor het corrigeeren van

kleine fouten, die op zich zelf niet zoozeer ernstig waren,

toch wel iemand anders gevonden zou kunnen worden. Spreker

had hier op het oog de Heer F. W. van E e d e n en mocht

deze die taak niet alleen op zich willen nemen, dan zou er

in ons land of in Belgie wel iemand zijn, die hem daarbij

behulpzaam kon zijn.

De Voorzitter antwoordde hierop den Heer van Eeden
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reeds gepolst te hebben, en meende dat deze zich wel bereid

zou verklaren die taak op zich te nemen.

Nadat met algemeene stemmen was uitgemaakt dat de

omstandigheden eischten dat in deze zaak een nieuw besluit

moest genomen worden, trachtte de Heer Schipper aan

de beide meeningen die onder de ledenheerschten uitdrukking

te geven in het volgende voorstel:

»Het werkje van Mej. D e s t r ée worde van w e ge

de Yereeniging uitgegeven geheel zooals op de Vergade-

ringen te Zutphen en Leiden in 1897 en 1898 gehouden,

besloten is, doch met dien verstande dat het Bestuurder

Yereeniging eerst één of meer Correctoren vinde aan

wie de taak die Prof. Oudemans op zich had genomen

worde overgedragen.”

In stemming gebracht werd dit voorstel met 5 stemmen

(één blanco) aangenomen.


