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Namender bekroonden in dezen wedstrijd Naar aanleiding van de mededeeling dat het voor eene be-

kroning met een eerste prijs voorgedragen herbariumeigenlijk

niet aan de gestelde eischen voldoet, vroeg Dr. Janse welke

te kort komingen dan dit herbarium aankleefden. De Heer

Kok Ankersmit antwoorde dat er 127 in plaats van 100

planten waren ingezonden, doch dat de Commissie de 100

eerste heeft beoordeelden de overige 27 buiten beoordeeling liet.

Aangezien Dr. Yalokenier Suringar eenigszins ver-



Den Heer Greshoff betoogde de wenschelijkheid om het

rapport der beoordeelings-commissie in ruimer kring bekend

te maken, door het b.v. op te laten nemen in »de Levende

Natuur”. Hiertoe werd besloten.

De bepaling van de provincie voor welke in 1900 de Her-

barium-prijsvraag zal worden uitgeschreven gaf aanleiding

tot langdurige en ingewikkelde besprekingen, waarbij tal van

onverwachte moeielijkheden zich voordoen.

Het is niet mogelijk in een kort bestek deze besprekingen

in de juiste volgorde weer te geven, doch in hoofdzaak komen

zij op het volgende neer.

Yan den Secretaris Penningmeester was mede-

deeling ontvangen, dat voor de over 1900 uit te schrijven prijs-

vraag slechts ƒ 25 beschikbaar was door Teyler’s stichting

toegezegd, terwijl de kas der Yereeniging, kan, noch mag,

bijspringen. De Vergadering was echter van oordeel dat de

gelden voor deze prijsvraag gevonden zouden worden, daar

door het niet toekennen van den 2e prijs ƒ20 beschikbaar

was en bovendien door de H.H. H. J. Kok Ankersmit

en L. Ei et er weder ieder ƒ 10 was toegezegd.

baasd bleek te zijn dat aan het herbarium »J. H ” ondanks

vrij ernstige fouten toch een eerste prijs werd toegekend,

besloot men voor het nemen van een besluitbedoeld herbarium

ter tafel te brengen. Het bleek toen dat de vergadering zich

geheel met het oordeel, der Commissie kon vereenigen en dat

de fouten van dit inderdaad zeer fraaie herbarium in het rap-

port der Commissie wel wat te sterk op den voorgrond waren

getreden.

Bij opening der motto-briefjes bleek dat het herbariumonder

de letters »J. H.” was ingezonden door J. J. H a k k e r t,

leerling der Hoogere Burgerschool te Hoorn, aan wien de eer-

ste p r ij s werd toegekend, terwijl het herbarium onder de

zinspreuk »I n m a g n i s voluisse s a t” ingezonden door

J. J. van Apeldoorn, leerling van het Gymnasium te

Haarlem, den derden prijs verwierf.
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De Voorzitter stelde alsnu voor de prijsvraag voor 1900 uit

te schrijven voor de provincie Limburg. Er werd echter

opgemerkt dat in deze provincie slechts twee Hoogere Bur-

gerscholen met 5 jarigen cursus zijn en slechts één Gymnasium.

De Heer H e u k e 1 s kwam terug op het door hem reeds in

de laatste zomervergadering ter tafel gebrachte voorstel om de

mededinging ook open te stellen voor de leerlingen der Rijks-

en Gemeentelijke Kweekscholen voor onderwijzers en onder-

wijzeressen en de Heer Greshoff wenschte ook de leerlin-

gen van particuliere inrichtingen van onderwijs, gelijkstaande

met H. B. S. met 5 j. cursus of Gymnasia aan de prijsvraag

te doen deelnemen.

De Voorzitter deelde hierop mede dat hij van den Secretaris,

den Heer Abeleven, een uitvoerig schrijven had ontvangen

en doet daarvan voorlezing, als volgt:

Mijnheer de Voorzitter,

»Het is mogelijk dat door den Heer H. H e u k e 1 s op deze

Vergadering weder voorgesteld zal worden om ook leerlingen

van de Rijks-Kweekscholen voor onderwijzers en onderwijze-

ressen uit te noodigen om deel te nemen aan de door de

Vereeniging uit te schrijven Herbarium-Prijsvraag.

Naar mijn bescheiden meening kan dit punt op deze Ver-

gadering niet in behandeling komen, omdat het voorstel niet

op het convocatie-biljet is vermeld en dus de leden er o trb e-

k e n d mede zijn gebleven. Maar er zijn nog twee bezwaren.

Op de Vergadering van 21 Augustus 1890 is het voorstel

Herbarium-Prijsvraag ter tafel gebracht en zeer breedvoerig

besproken.

Het voorstel van het Bestuur (maar ook van Prof. W ij s-

m a n, die dit punt op eene vorige vergadering het eerst ter

sprake had gebracht) was om de Herbarium-prijsvraag alleen

voor leerlingen van Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen
Cursus en van Gymnasia uit te schrijven — maar werd toen

door den Heer Schipper voorgesteld om ook leerlingen

van H. B. S. met 3 jarigen cursus, leerlingen van de Rijks-
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Kweekscholen voor onderwijzers en van de Normaallessen

daaraan te doen deelnemen.

Hierover ontsponnen zich zeer langdurige besprekingen,

waaraan door de meeste leden werd deelgenomen, totdat ein-

delijk bij stemming werd bepaald dat alleen leerlingen van

H. B. S. met 5-jarigen Cursus en van Gymnasia zouden uit-

genoodigd worden en wel met veertien stemmen vóór en één

tegen, die van den Heer Schipper.

Wij mogen dus dit besluit, zóó maar bij verrassing

niet te niet doen.

Het tweede bezwaar is, dat Teyler’s stichting te Haarlem,

gedurende 10 jaren jaarlijks ƒ 25.— voor de Herbarium-prijs-

vraag heeft aangeboden, uit te schrijven voor Gymnasia en

H. B. S. met 5-jarigen Cursus in de verschillende provinciën.

Wij kunnen dus geen ander besluit nemen, vóór dat H.H.

Directeuren van Teyler’s Stichting ons toestemming gegeven

hebben, ook andere inrichtingen van onderwijs te mogen

uitnoodigen.

Ik meen dus in vertrouwen te mogen aanbevelen dit punt

te laten, zooals het met algemeene stemmen, op één na, in de

Vergadering van 21 Augustus 1896, is vastgesteld.”

De vrees van den Heer Abeleven, wat betreft het sub-

sidie van Teyler’s Stichting, werd door de Vergadering niet

gedeeld.

Naar aanleiding echter van de overige opmerkingen van den

Heer Abeleven, ontspon zich eene langdurige bespreking.

De Heer Greshoff kon niet inzien dat de Vergadering

onbevoegd zoude zijn het voorstel van den Heer Heukels

in behandeling te nemen, daar dit reeds in de Zomerverga-

dering gebracht, toen naar de Wintervergadering verwezen

werd. En wanneer de Statuten dit naar den letter niet toe-

lieten, zou hij eene wijziging van het desbetreffende artikel

willen bepleiten.

Daar nu bleek dat in de Statuten geen artikel voorkomt

dat eene vermelding van belangrijke voorstellen op het con-
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vocatiebiljet voorschrijft, behoefde over eene zoodanige wijzi-

ging niet verder gesproken te worden.

De Voorzitter merkte echter op, dat het toch niet aangaat

over belangrijke wijzigingen, zonder voorafgaande kennisgeving

aan alle leden, op onze gewoonlijk slechts door weinige be-

zochte Vergaderingen een besluit te nemen. Hij wenschte,

nu bleek dat eene bepaling daaromtrent in de Statuten ont-

breekt, een artikel dat in deze leemte voorziet voor te stellen,

opdat het nemen van belangrijke besluiten bij verrassing

kunne voorkomen worden.

Het bleek intusschen dat de aanwezigen zich wel bewust

waren, dat het uit een rechtvaardigheidsoogpunt niet wel te

verdedigen was, hier in eene zoo belangrijke zaak eene be-

slissing te nemen. Anderzijds echter deden sommigen opmer-

ken, dat wanneer men zich op dit standpunt stelde, iedere

eenigszins ingrijpende verandering op de lange baan zou

kunnen geschoven worden.

Ten slotte werd een voorstel van de Heeren Suringar

en H e u k e 1 s om voor dit jaar bij wijze van proef ook

de bovengenoemde inrichtingen tot mededinging naar de

Herbarium-prijsvraag toe te laten in stemming gebracht en

aangenomen met twee stemmen tegen, die van de Heeren

Vuyck en Goethart, terwijl de Heer Kok Ankersmit

tijdelijk afwezig was.


