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Mededeelingenomtrenthet legaatvanwijlen den Heer
H. J.Kok Ankersmiten voorloopigvoorstel van het

Bestuur tot beheer van het gelegateerde kapitaal

Aan de Vergadering werd door het Bestuur machtiging

gevraagd dit legaat voor de Vereeniging te mogen in ont-

vangst nemen, welke machtiging verleend werd.

Er doet zich echter een zwarigheid voor die door den

Voorzitter nader werd toegelicht, namelijk deze, dat debuiten-

landsche planten die het Herbarium Kok Ankersmit bevat,

volgens bestaand contract van de Vereeniging met de Regee-

ring, aan ’s Rijks Herbarium in eigendom moeten worden

afgestaan.

Het Bestuur, meenende dat zoodanige afstand zou zijn tegen

De Voorzitter deelde nu mede, dat op den 28 December

1902 van den Heer W. Yisscher Gorter, Notaris te

Apeldoorn, een uittreksel van het testament van wijlen den

Heer H. J. Kok Ankersmit was ontvangen, waaruit

bleek dat door hem d.d. 24 October 1902 aan onze Vereeni-

ging is vermaakt:

I*. Zijne algeheele botanische verzamelingen, als gedroogde

planten, vruchten, zaden enz., enz., met de daarbij beboe-

rende kasten en berging, praeparaten, botanische hulpmiddelen,

benevens zijn algeheele bibliotheek met daarbij behoorende

kasten. Zijn verlangen is dat deze verzamelingen als zoo-

danig bewaard en onderhouden worden, met andere woorden

als een geheel bij elkander blijven.

2'. Een som van / 20.000, met bepaling dat van dit

kapitaal alleen de renten mogen gebruikt worden voor bota-

nische doeleinden, liefst op systematisch gebied, voor hulp

bij de studie aan minder bevoorrechte of voor huishuur om

de totale verzamelingen der Nederlandsche Botanische Veree-

niging te bergen.

Een en ander vrij van successierechten.
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den wensch van den erflater, wendde zich daarom tot den

Directeur van ’s Rijks Herbarium en mocht van hem de meest

welwillende tegemoetkoming ondervinden. Evenwel kan uit

den aard der zaak eene afwijking van het contract alleenmet

machtiging van den Minister plaats hebben.

Op het schriftelijk verzoek, door het Bestuur gedaan om

tot het verkrijgen van zoodanige machtiging mede te werken,

was van den Directeur van ’s Rijks Herbarium, Prof. Janse,

een schrijven ontvangen, waarin hij zich bereid verklaarde

dit verzoek te zullen steunen en buitendien genegen te zijn,

bij de plaatsing der collectie Kok Ankersmit zooveel

mogelijk met diens wenschen rekening te zullen houden; dit

schrijven werd door den Voorzitter voorgelezen.

De Directeur van ’s Rijks Herbarium gaf, in aansluiting aan

dezen brief nog eenige inlichtingen betreffende de gelegenheid

tot plaatsing. De beschikbare ruimte brengt mede, dat deze

verzameling öf als een geheel in het huis op Vreewijk moet

worden geborgen, waardoor zij dan geheel van de overige

verzamelingen der Nederlandsche Botanische Vereeniging ge-

scheiden zou zijn, öf wel in lokaliteiten van het herbarium der

Vereeniging, waar dan echter de collectie Kok Ankersmit

geen geheel op zich zelf staande verzameling zou kunnen

worden. Voor de definitieve beslissing omtrent de plaatsing,

zou het spreker aangenaam zijn, indien de Vergadering te

kennen gaf welke regelingen haar het meest wensohelijk voor-

kwam.

De Voorzitter meende, dat het z. i. de voorkeur zou

verdienen wanneer de verzameling als geheel in één lokaal,

in het huis op Vreewijk, werd ondergebracht Dat de col-

lectie dan gescheiden bleef van de overige bezittingen der

Vereeniging, vond hij van zeer weinig belang, aangezien de

afstand tusschen beide gebouwen betrekkelijk zeer gering is,

terwijl daarentegen de wensch van den erflater zou vervuld

worden dat zijne verzamelingen na zijn overlijden als één

geheel bewaard zouden blijven.
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De Vergadering vereenigde zich geheel met dat gevoelen

en de Heer Janse verklaarde er zooveel mogelijk rekening

mede te zullen houden.

De Heer W ij s m a n overtuigd dat het Bestuur zijn zorgen

zal wijden aan een goede inrichting der Kok Ankersmit

kamer, gaf in overweging daar een portret van denerflater op

te hangen. Naar aanleiding van deze opmerking, waaromtrent

door het Bestuur natuurlijk geene toezeggingen gedaan kon-

den worden, voordat de lokaliteit was vastgesteld waar die

verzamelingen geborgen zullenworden, bracht de Voorzitter

nog eens in herinnering, dat in der tijd een portret-album

van de leden der Nederlandsche Botanische Vereeniging is

aangelegd en dat in dit album nog steeds de portretten van

enkele leden ontbraken.

Namens het Bestuur werd nu door den Voorzitter een

plan tot beheer van de door den Heer H. J. Kok Anker-

smit gelegateerde ƒ20.000 in behandeling gebracht. Aangezien

er met de uitvoering van zoodanig plan geen bepaalde haast

was, meende het Bestuur, dat het beter was nu een zoodanig

plan te bespreken om dan in deaanstaande Zomervergadering na

rijp beraad eene beslissing te nemen. De gelegateerde som is

zoo aanzienlijk dat het Bestuur meende de noodige voorzorgen

te moeten nemen, om een goed beheer en een juiste besteding

der renten te verzekeren. Daaromwerd voorgeslagen dit legaat,

onder den naam „Kok Ankersmit fonds”, afzonderlijk

te beheeren en dit beheer op te dragen aan een college van

12 Curatoren, waarvan minstens 7 leden der Vereeniging en

waarin, met uitsluiting van den Penningmeester der Vereeni-

ging, ex officio President en Conservator Herbarii zitting

zullen hebben.

Dit Curatorium zou bij het flnantieelbeheer de gelden slechts

in zoodanige fondsen mogen beleggen waarop de Nederland-

sche Bank prolongatie geeft, terwijl het voor de uitgaven die

uitsluitend door de Vergadering kunnen worden voorgesteld,

het recht van veto zou hebben.
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Hierdoor zou een overijld besluit tot het doen van bepaalde

uitgaven vrijwel onmogelijk gemaakt worden. Maar bovendien

zou het Curatorium, in de eerste plaats, moeten werkzaam zijn

tot voortdurende uitbreiding van het fonds. Dit zou bevorderd

kunnen worden door hen, die aan het fonds een som van

ƒ 500, — schenken, den titel van Directeur met raadgevende

stem toe te kennen.

De Vergadering kon zich zeer goed met de algemeene strek-

king van dit voorstel vereenigen, maar vele leden vonden het

aantal Curatoren veel te hoog en meenden dat 3, 5 of 7 vol-

maakt voldoende zou zijn.

Daartegenover werd opgemerkt, dat tot uitbreiding van het

fonds in het Curatorium invloedrijke personen zitting moeten

hebben en daar nu onder de botanisten het aantal invloedrijke

en vermogende mannen zeer beperkt is, zouden deze hoofd-

zakelijk moeten gevonden worden onder de niet-leden der

Yereeniging, die natuurlijk de minderheid moeten blijven

vormen. Is het aantal Curatoren beperkt, dan wordt het aantal

van de invloedrijke niet-leden al zeer gering.

Met deze verschillende opmerkingen moet bij de definitieve

behandeling op de a.s. Zomervergadering rekening gehouden

worden.


