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Geachte Toehoorders!

Aan ieder lid van de Directie van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
valt het voorrecht ten deel twee maal in zijn leven van
deze plaats als voorzitter Uw vergadering te mogen toe-
spreken en evenals mijn medeleden stel ook ik dit voor-
recht op hoogen prijs, nu ik ten tweede male als voor-
zitter deze vergadering leid. Dat neemt niet weg, dat ik
toch ook zeer goed gevoel, welke bezwaren er aan ver-
bonden zijn, wanneer men in dit gezelschap een zoo
weinig bescheiden plaats als die van voorzitter inneemt.
De allergrootste moeilijkheid was voor mij wel deze: een
onderwerp te vinden, waarover ik heden een oogenblik
zou spreken en waarvan ik mocht aannemen, dat het
velen van U voldoende belang zou inboezemen. Als lid
van de natuurkundige sectie bevind ik mij daarbij in een
eenigszins eigenaardige positie; immers men mag van een
algemeen beschaafd publiek niet eischen, dat dit van
natuurkundige zaken op de hoogte is, zoodat men bij een
voordracht daarover telkens gevaar loopt over de hoofden
van zijn auditorium heen te spreken, wanneer men niet
zeer laag bij den grond blijft. Hoeveel gemakkelijker is
het daarentegen voor een literator, een historicus, een
theoloog, om een redevoering te houden over een onder-
werp, dat niet alleen belangstelling wekt, maar waarvan
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ook aangenomen mag worden, dat de toehoorders ten
minste niet volkomen onkundig zijn.

Ik zeide zooeven, men mag niet eischen, dat een be-
schaafd publiek van natuurkundige zaken op de hoogte
is; ik bedoel daarmede echter niet, dat die eisch niet zou
behooren te worden gesteld, alleen dat de tegenwoordige
inrichting van ons onderwijs van dien aard is, dat vele
beschaafden nauwelijks iets van de natuur te zien of te
hooren krijgen. Als teekenend voorbeeld wijs ik hier op
de vierde stad des Rijks, waar tal van leerlingen de lagere
school verlaten, zonder dat zij, op school ten minste,
ooit iets van de natuur gehoord hebben; hoe voortreffelijk
het onderwijs met behulp van boeken of kaarten moge
zijn, zij hebben nooit geleerd om zich heen te zien.

Ik zou neiging gevoeld hebben, over dit onderwerp
heden een redevoering te houden, ware het niet, dat
kort geleden in een rectorale oratie in deze zelfde stad
hetzelfde thema reeds voortreffelijk behandeld was. Alleen
zou ik er nog bij kunnen voegen, dat ik er erger
aan toe ben dan de physicus of de chemicus, want cle
wetenschap der levende natuur is bovendien de assche-
poetster onder de andere natuurwetenschappen. Om dit
in te zien, behoeft men maar eens na te gaan hoe het
onderwijs in de plant- en dierkunde geregeld is aan onze
Hoogere Burgerscholen en aan onze Gymnasia en hoe
men er niet tegen opziet, dit onderwijs te laten geven
door leeraren, die nooit iets van het vak gehoord hebben.

Toch ben ik overtuigd, dat er een tijd zal komen,
waarin men dengeen, die niet weet hoe het menschelijk
lichaam is gebouwd, of die onbekend is met de be-
vruchting der bloemen voor even onbeschaafd zal houden
als thans dengeen, die van den Tachtigjarigen oorlog
niets weet, of die onbekend is met de meesterwerken van
Shakespere, Molière of Goethe.
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Het zal U dus duidelijk zijn, waarom het onderwerp
van mijn rede slechts zijdelings en zeer in het algemeen
samenhangt met mijn eigen studievak. Dat ik daarbij
gedacht heb aan onze koloniën zal niemand verbazen,
die weet, hoe zeer die koloniën mij aan 't hart liggen.
Daar komt bij, dat ik ze de laatste maal onder zeer
bizondere omstandigheden heb gezien. Het was 2 Augustus
1914, toen ik te Batavia aankwam, op het oogenblik,
waarop de oorlog losbarstte en het is te begrijpen, dat
toen ook mijn gedachten zich bezig hielden niet de toe-
komst , dat ik mij afvroeg niet alleen of Nederland mee-
gesleept zou worden in den wereldkrijg, maar ook, wat
het lot van onze koloniën zou z i jn ; velen herinnerden
zich toen, dat zij zich bevonden in het land van Jan
Pieterszoon Coen, dat het paste, diens lijfspreuk te ge-
denken. Maar meer dan ooit drong zich de vraag naar
voren, welke plichten op elk Nederlander rusten ten op-
zichte van onze koloniën.

Het waren de dagen, waarin de geheele beschaafde
wereld, voor zoover deze nog niet door den oorlogsroes
bevangen was, met diepe ontzetting kennis nam van
hetgeen er in België gebeurde en wij allen waren bereid
den eersten steen naar Duitschland te werpen. Maar toch
juist in de koloniën begon men zich af te vragen: Zijn
wij vlekkeloos, is ons verleden van dien aard, dat wij
het recht hebben tot een veroordeeling? Wanneer men
dan dacht aan de wijze, waarop niet alleen wij, maar
alle koloniënbezittende staten zich in het bezit van die
koloniën gesteld hadden, dan moest men erkennen, dat
ook daarbij meestal geweld over recht gezegevierd had.
Nu weet ik zeer goed, dat dit geweld goedgepraat wordt
door de bewering, dat hier een volk van hoogere be-
schaving zich het lot van het minder beschaafde volk
aantrekt. Ik weet ook, dat die opvatting zoo algemeen
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gehuldigd wordt, dat behoudens enkele idealisten, niemand
zich b.v. warm maakte over het protectoraat, dat Frankrijk
over Tunis afkondigde, of over het optreden van Enge-
land in Beloedsjistan, van Nederland op Lombok of op
Celebes. Maar wordt de daad daardoor moreel gerecht-
vaardigd ? Bovendien, wie beoordeelt dien beschavings-
toestand? Heeft men wel bedacht, welke gevaren aan
een dergelijke beschouwing zijn verbonden? Het groote
meerendeel van het Engelsche volk was 20 jaar geleden
overtuigd, dat de Boeren een soort van lagerstaand ras
waren; zonder deze overtuiging ware de Boerenoorlog in
Engeland niet zoo populair geweest. Duitschland doet
thans pogingen, om aan te toonen, dat de beschavings-
toestand van België ver ten achteren is, natuurlijk orn
daarmee ten minste tegenover den landgenoot zich van
schuld schoon te wasschen.

Schoonwasschen van schuld kunnen ook wij ons niet;
wat vorige geslachten deden en ook nog het huidige ge-
slacht, laat zich niet meer ongedaan maken. Ons terug-
trekken uit onze koloniën, zou oogenblikkelijk ten gevolge
hebben, dat een andere natie met landhonger zich daar
nestelde en wij zijn allen overtuigd, dat ons Bestuur ten
minste de voorkeur verdient boven hetgeen dan ingevoerd
zou worden. Dat ons Bestuur beter is dan het inlandsche,
daaraan twijfelen wel weinigen; men behoeft daarvoor
maar eens vergelijkingen te maken tusschen den toestand
der onafhankelijke landen en dien van diezelfde streken,
nadat zij eenigen tijd onder ons gezag zijn gekomen.
Men behoeft maar eens te onderzoeken hoe het er in de Bat-
taklanden voorheen uitzag en hoe de toestand er thans is,
of te vergelijken het Lombok van thans en dat van voor
den Lombokoorlog, of om een geheel ander deel van de
wereld te nemen, men vergelijke het bestuur van Curaçao
of Suriname — die toch bij ons niet den naam hebben
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van modelkoloniën — met onafhankelijke staten als
Venezuela of Columbia.

Wat wij Nederlanders echter wel kunnen, is: meewerken
aan den bloei onzer koloniën, meehelpen om deze op een
zoodanig peil van ontwikkeling te brengen, dat Nederland
zich met een gerust hart kan terugtrekken , wanneer zij
eenmaal rijp zijn zichzelf te besturen. Een dergelijke
plicht rust op a l l e Nederlanders en ik ben zoo naïef
geweest, te meenen, dat dit in beschaafde kringen alge-
meen ingezien wordt , niettegenstaande een redevoering
van van 't Hoff, waarover ik straks nog nader spreken
zal. Het gaf mij dan ook een schok, toen een half jaar
geleden een onzer meest bekende geleerden mij zeide :
„waarom moet ik mee betalen voor de verdediging van
Indië? Wat gaan mij onze koloniën aan? Ik heb geen
enkel aandeel in eenige Indische onderneming!" Zelfs
wanneer men de moreele verplichting niet erkennen wil
en zich alleen op grof materieel standpunt plaatst, zal
men verbaasd zijn over zulk een onkunde. De man be-
greep niet, dat een zeer groot deel van de welvaart van
ons vaderland aan onze koloniën te danken is, dat onze
handel, onze scheepvaart, onze industrie er heel anders
zouden uitzien , wanneer wij een land zonder koloniën
waren , maar ook dat een groot deel van het geld ont-
breken zou , met behulp waarvan onze inrichtingen van
wetenschap onderhouden worden, dat ook een aantal van
onze jonge geleerden een veel minder goede toekomst
voor zich zouden zien dan thans het geval is.

Dit gesprek is aanleiding, dat ik thans eenige oogen-
blikken Uwe aandacht vraag om te handelen over den
p l i c h t d e r v a d e r l a n d s c h e w e t e n s c h a p j e g e n s
t r o p i s c h N e d e r l a n d . Waar ik zooeven sprak over
plichten van de Nederlanders in het algemeen tegenover
onze koloniën , daar ligt het voor de hand , dat ik mij in
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dit gezelschap beperk tot de plichten der wetenschap,
want wel is ons Genootschap ook een Genootschap der
Kunsten, maar ik zal mij liever niet wagen op een
terrein, waarop ik leek ben.

Het is de plicht van eiken beschaafden staat het eigen
land en volk nauwkeurig te onderzoeken en de eigen-
aardigheden daarvan te bestudeeren. Een land, dat
koloniën bezit, mag dan ook op den naam beschaafd
geen aanspraak maken, wanneer het dien plicht ten
opzichte van de koloniën verwaarloost. Zoo bestaat ook
die plicht voor ons ten opzichte van Insulinde, van
Suriname, van de kolonie Curaçao. Daarbij zijn misschien
sommige wetenschappen niet zoo direct betrokken: ik
denk aan zuivere wiskunde of aan wijsbegeerte, maar
zelfs voor deze kan het van belang zijn te weten, welke
voorstellingen omtrent hun wetenschappen bij primitieve
volken worden aangetroffen. Verder zijn er echter wel
weinig wetenschappen, die hier zich verontschuldigen
kunnen met een non liquet. De theoloog kan studies
maken over het animisme, de jurist over het adatrecht,
de literator over de talen van de vele volken, die in
tropisch Nederland leven, de ethnograaf vindt een enorm
veld van studie . . . . . . . maar ik wil niet voortgaan met
een dergelijke opsomming en mij hier beperken tot mijn
eigenlijke studiegebied: de natuurwetenschappen. De
vraag, die dan in de eerste plaats gesteld moet worden
is deze: of Nederland op natuurwetenschappelijk gebied
zijn plicht gedaan heeft tegenover de landen bij den
Evenaar, die deel uitmaken van den Nederlandschen Staat.
Een beantwoording van die vraag wordt gemakkelijk ge-
maakt door het werk van Dr. Sirks over Indisch Natuur-
onderzoek, dat verleden jaar het licht zag. Wie eenigszins
op de hoogte van het onderwerp is, zal in het boek nog
eens de bevestiging vinden van hetgeen hij wel reeds



wist, dat Nederland op natuurwetenschappelijk gebied zijn
plicht tegenover Indië eeuwenlang schandelijk verwaar-
loosd heeft en dat pas in het laatste deel van de negen-
tiende eeuw een verandering ten goede is ingetreden.

Gaan wij om te beginnen maar eens na hoe het in de
hooggeroemde zeventiende eeuw ging. Indië had toen
een natuuronderzoeker van den allereersten rang aan te
wijzen, m a a r . . . . . Rumphius was Duitscher; bij hem
vergeleken vallen de prestaties van een Bontius, zelfs van
een van Rheede van Drakesteyn in het niet ; laatstge-
noemde hield zich trouwens bezig met de kust van Malabar,
niet met onze tegenwoordige koloniën en deed ook geen
eigen waarnemingen. In Nederland zelf werd door enkele
geleerden meegewerkt aan het uitgeven van de verhan-
delingen der genoemde natuuronderzoekers — ik denk
aan Piso, aan Commelin, aan Johannes Burman en
anderen, — maar buitengewoon indrukwekkend was dit
werk niet.

Daartegenover hebben de Bewindvoerders der Oost-
Indische Compagnie het natuuronderzoek eerder tegen-
gewerkt uit angst, dat wellicht het een of ander openbaar
gemaakt kon worden, dat nadeel aan de Compagnie kon
doen. Van een breeden ruimen blik is bij deze heeren
geen sprake en waar dit in de zeventiende eeuw zoo was,
daar zal men wel begrijpen, dat de achttiende geen ver-
betering bracht. Van natuuronderzoek in Nederlandsen
Indië is in dien tijd zoo goed als niets meer te merken,
hoewel een Valentijn handige compilaties wist te maken.
Omstreeks het midden der eeuw zien wij de astronomie
te Batavia beoefend door Mohr, die vooral astronomische
plaatsbepalingen verrichtte, maar ook Mohr was een
Duitscher. En zoo zouden uit dien tijd genoemd kunnen
worden ontdekkingsreizen, uitgaande van vreemdelanden,
onder leiding van de Bougainville, Cook en andere be-



roemde reizigers, maar hier is de rol, door ons vaderland
gespeeld, nul geweest.

De negentiende eeuw begon met de geweldige beroe-
ringen, die ook ons land op zijn grondvesten deden schudden
en die meewerkten om de saaiheid en de loomheid van
den pruikentijd te verdrijven. Voordat hiervan iets bij
ons waarneembaar is, zien wij op Java een Engelsch
natuuronderzoeker, Horsfield, ijverig bezig en tijdens het
Engelsche tusschenbestuur heeft Raffles zich bïzonder
verdienstelijk gemaakt, om te Batavia wat meer weten-
schappelijk leven te brengen, terwijl hij tevens belangrijke
studiën maakte op historisch en zuiver geografisch gebied.

Wij danken het vooral aan onzen eersten Koning en
aan zijn secretaris Falck, dat bij het herstel van het
Nederlandsche gezag dadelijk krachtige pogingen werden
aangewend, om het natuuronderzoek te bevorderen. Aan
de Commissarissen-Generaal, die de koloniën van de
Engelschen zouden overnemen, werd toegevoegd de hoog-
leeraar aan het Amsterdamsche Athenaeum illustre C. G.
C. Reinwardt, die den titel kreeg van „Directeur tot de
Zaken van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen op
Java en de naburige eilanden." Reinwardt heeft zichzelf
een eerezuil opgericht door de stichting van 's Lands
Plantentuin te Buitenzorg en wanneer het volgende jaar
op 18 Mei 1917 het honderdjarig bestaan van deze grootsche
instelling herdacht wordt, zal zeker de naam van Reinwardt
niet vergeten worden, ook al heeft hij zelf overigens
weinig zelfstandige wetenschappelijke arbeid verricht, nadat
hij later als hoogleeraar te Leiden was opgetreden.
Reinwardt werd als directeur van 's Lands Plantentuin
vervangen door Dr. C. L. Blume, evenals Reinwardt ge-
boren Duitscher. Aan Blume hebben wij veel te danken
voor de kennis der Indische flora, ook al is de wijze
waarop hij zijn tegenstanders behandeld heeft niet altijd



fair geweest en ook al heeft hij later, toen hij directeur
van 's Rijks Herbarium was, menigmaal getracht den
Plantentuin, waarvan hij zelf vroeger het beheer had,
een knauw te geven; dank zij de waakzaamheid van
Teysmann had hij daarbij echter nooit succes.

Lange reeksen van namen trekken in onze gedachten
voorbij, wanneer wij ons herinneren, wat de Natuurkundige
Commissie, die door Rehnvardt in Indië werd ingesteld,
heeft tot stand-gebracht. Maar ook hier zijn het meestal
vreemdelingen: tegenover enkele Nederlanders als van
Hasselt en Korthals, staan Franschen als Diard, Denen
als Boie, Zwitsers als Horner, Duitschers als Kuhl,
Macklot, Müller en Schwaner. 's Lands Flantcntuin heeft
zijn voortbestaan in de ongunstige tijden na 1830 aan
de energie van een Nederlander, aan Teysmann, te danken,
maar de wetenschappelijke indeeling is het werk van
een Duitscher, van Hasskarl.

Vragen wij wie in Europa de bijeengebrachte verzame-
lingen bewerkten, dan vinden wij daaronder slechts weinig
namen van Nederlanders — ik denk b.v. aan Temminck,
aan de Vriese — daarentegen veel vreemdelingen, ook
onder degenen, die in Nederland vertoefden. Miquel b.v.,
de schrijver van de Flora van Nederlandsch Indië was
geboren Duitscher, hoewel hij jong in ons land gekomen
was en daar achtereenvolgens doceerde aan de Klinische
school te Rotterdam, het Athenaeum te Amsterdam en
de Universiteit te dezer stede. Dat bij de buitenlandsche
wetenschappelijke expedities van de Coquille, de Astrolabe
en zoo vele andere, de Nederlandsche wetenschap geen
rol speelde, behoeft nauwelijks vermeld te worden. En
ten slotte, de grootste natuuronderzoeker van Java,
Junghuhn, die zichzelf door zijn werk een monument voor
alle tijden heeft opgericht, Junghuhn w a s . . . . Duitscher.

Waarlijk Nederland heeft geen oorzaak zich te ver-
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hoovaardigen over hetgeen de Nederlandsche wetenschap
tot het midden van de negentiende eeuw in Nederlandsch
Indië gedaan heeft , en wanneer ik kon schetsen , hoe het
met West Indië gegaan is, dan zou ik een nog treuriger
beeld moeten ophangen. Toch was er in één opzicht
verblijdende vooruitgang in vergelijking met den tijd der
Oost-Indische Compagnie : de Regeering werkte niet meer
tegen, maar wilde het natuurkundig onderzoek krachtig
bevorderen. Zij moge nu en dan misgetast hebben , som-
mige harer dienaren mogen een geheel verkeerden weg
zijn ingeslagen, bezuinigingswoede moge somstijds tot be-
treurenswaardige maatregelen gevoerd hebben , maar niet-
tegenstaande dit alles was de algemeene wil goed. Alleen,
er waren geen Nederlanders te krijgen voor het bedoelde
onderzoek. Waarom niet? Men heeft wel eens gezegd,
dat er toen ter tijde te weinigen hier te lande studeerden
in de natuurwetenschappen en het kan niet ontkend
worden , dat deze opmerking op zichzelf wel juist is ;
maar hier kan toch de oorzaak van het verschijnsel niet
gevonden worden , want ook vele vreemdelingen waren
niet in de eerste plaats natuuronderzoekers, maar hadden
een opleiding als medicus ontvangen. Ik behoef als voor-
beeld maar den grootsten van allen, Junghuhn, te noemen.
Er zal wel achter gezeten hebben , dat de slapheid der
achttiende eeuw ons volk nog ten deele bevangen hield,
dat het moeite kostte, daaruit los te komen, dat ten
gevolge daarvan de lust om naar onze koloniën te gaan
zeer gering was. Het ongelukkige denkbeeld was zeer
verspreid, dat alleen wie iets op zijn kerfstok had, weg-
trok, om zoo mogelijk een beter leven te beginnen. Alsof
niet juist omgekeerd , de allerbesten in de koloniën noodig
waren en de minderen zeker in het moederland niet zoo
schadelijk zouden geweest zijn als in de landen daarginds
bij den Evenaar !
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Gelukkig, er waait op het oogenblik een frisschere
wind in Nederland, ofschoon niet gezegd kan worden,
dat het genoemde denkbeeld in latcren tijd geheel ver-
dwenen is; men treft er vaak nog sporen van aan, daar
waar men dit niet zou verwachten. Zoo heeft b.v. Melchïor
Treub lang geaarzeld, voordat hij het aanbod aannam om
als Directeur van 's Lands Plantentuin naar Java te gaan;
ware er toen eenige kans voor hem geweest om spoedig
in Nederland hoogleeraar te worden, hij zou niet naar
Buïtenzorg zijn gegaan. Laten wij er ons over verheugen,
dat de zaken anders geloopen zijn! Nog tien jaar later,
toen ik een aanbieding voor Indië kreeg, werd mij het
gaan daarheen ontraden op de zooeven genoemde gronden
en dat door enkele van de hoogststaande mannen van
ons land. En ik twijfel er aan, of het vooroordeel op
het oogenblik wel geheel en al verdwenen is!

Maar toch, hoe groot is de verandering, die in de
tweede helft van de negentiende eeuw allengs waarneem-
baar wordt en die vooral na 1880 al sneller en sneller
plaats heeft! Er is een andere geest in het Nederlandsche.
volk gekomen en hieraan is zeker die verandering in de
eerste plaats toe te schrijven. Dit neemt niet weg, dat
daarnevens nog een tweede oorzaak gewerkt heeft; er
mag niet vergeten worden, dat de oprichting der Hoogere
Burgerscholen de studie der natuurwetenschappen zeer in
de hand had gewerkt. Er waren leeraren noodig voor
de nieuwe scholen en aan den anderen kant maakten de
leerlingen kennis met de natuurwetenschappen, waardoor
bij velen liefde voor die vakken werd opgewekt. Wel
zorgde de wetgeving voor een krachtige rem door het
onthouden van het jus promovendi aan degenen, die het
eindexamen H.B.S. hadden afgelegd, maar de beweging
was zoo krachtig, dat deze niet geheel kon worden
tegengehouden.
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Wij zien de eerste symptomen van den nieuwen tijd
ingeleid door den onvermoeiden medicus-zoöloog Bleeker,
daarna door de leerlingen van Gerrit Jan Mulder, die naar
Java gingen, ten einde daar scheikundige onderzoekingen
uit te voeren: Fromberg, de Vrij, van Gorkom, mannen,
die vooral verdienste hadden ten opzichte van de zich
ontwikkelende kinakultuur en die dus niet meer alleen de
zuivere wetenschap dienden, maar haar toepasten op de
praktijk; dit punt zal zoo straks nog nader door mij be-
sproken worden. Wij zien J. A. C. Oudemans op Java
komen om de triangulatie van dit eiland te organiseeren,
kort daarna als gevolg van de adviezen van dezen en van
Buys Ballot P. A. Bergsma te Batavia de organisatie
van het Meteorologische Observatorium ter hand nemen.
Ongeveer in dezen zelfden tijd gelukt het Teysmann de
Regeering te overtuigen, dat aan het hoofd van 's Lands
Plantentuin weer een wetenschappelijk man als directeur
behoort te staan en wordt door Miquel hier te Utrecht
Scheffer opgeleid, die in 1868 als Directeur van 's Lands
Plantentuin den nieuwen tijd te Buitenzorg inluidt. Maar
de g r o o t e verandering kwam toch eerst later; nog altijd
waren het vreemdelingen, die de wetenschappelijke explo-
ratie van Nederlandsch Indië uitvoerden. Ik behoef, om
dit te bewijzen, slechts de namen te noemen van Wallace,
Beccarï, d'Albertis, Forbes om van zoo vele anderen te
zwijgen en daartegenover er aan te herinneren, dat van
Nederlandschen kant maar één poging tot exploratie ge-
daan werd, namelijk door de Midden-Sumatra-expeditie.
Die verandering is verbonden aan den naam van Melchior
Treub; ik geloof aan niemands verdienste te kort te doen
wanneer ik zijn naam hier op den voorgrond plaats. Ik
weet wel, dat geheel onafhankelijk van Treub b.v. het
Meteorologisch Instituut onder van der Stok zeer belang-
rijk werk geleverd heeft, dat evenzoo Verbeek's standaard-
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werk ontstaan zou zijn ook al had Treub niet geleefd ,
dat de suikerproefstations ontstaan zijn en zich gehand-
haafd en ontwikkeld hebben eigenlijk min of meer tegen
den druk van Treub in , dat er zoo nog wel meer in-
stellingen te noemen zouden zijn op natuurwetenschappe-
lijk gebied, waar de invloed van Treub nul of negatief
is geweest , zooals de Gouvernements -kina-onderneming ;
ik weet ook, dat Treub weinig had kunnen uitrichten,
wanneer de geest van ons volk nog ware geweest als in
den aanvang der negentiende eeuw , dat dus ook zonder
Treub wel een eenigszins soortgelijke ontwikkeling ware
gekomen, maar hoeveel langzamer zou het gegaan zijn,
hoeveel tastender , minder op het doel af. Om dat in te
zien behoeft men maar eens te vergelijken de ontwikke-
ling van het natuuronderzoek in andere koloniën met dat
in Nederlandsch Indie; vroeger konden die andere koloniën
in dat opzicht minachtend neerzien op Insulinde , nu is
de zaak juist andersom geworden en zijn wij het volk
geworden , dat leiding geeft aan de wetenschappelijke
studie der tropen. In hoofdzaak is dat wel een gevolg
van de personen, die aan het hoofd stonden van de weten-
schappelijke Regeeringsbureaux ; een man als Treub ont-
brak in de Engelsche en Fransche koloniën.

Wat in de laatste 25 jaar in onze koloniën weten-
schappelijk gewerkt is, was slechts ten deele zuivere
wetenschap ; het was voor een groot deel onderzoek ten
behoeve van de praktijk. Hiermee komt van zelf ter
sprake een andere belangrijke oorzaak, dat de toestand
zoo veranderd is in vergelijking met vroeger: de praktijk
is gaan inzien, dat zij wetenschappelijke voorlichting be-
hoefde en zoo is de wetenschap te hulp geroepen om ook
meer direct nut te stichten in onze koloniën. Natuurlijk
geschiedde dit vroeger ook reeds, wanneer men de hulp
van de medische wetenschap inriep , maar daarbuiten be-
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greep men nog nauwelijks, dat wetenschap een hulp kan
zijn op het gebied van landbouw, industrie, mijnbouw,
zelfs ook waar het betrof de beantwoording van de vraag,
op welke wijze een pas onderworpen volk geregeerd
moest worden, of ook hoe een volk aan ons gezag onder-
worpen behoorte te worden. Het was natuurlijk zeer
eenvoudig in zulk een geval met militaire macht op te
treden, daarvoor was niet veel wetenschap noodig; een
andere vraag was echter, of men op die wijze het beste
tot een gewenscht resultaat kwam. Hier bracht Atjeh
den Nederlandschen Staat tot inkeer en tot het besef,
dat er aanleiding was een studie te maken van de eigen-
aardigheden van het Atjehsche volk. De wetenschap van
Snouck Hurgronje heeft ten slotte meegewerkt om een
einde te maken aan den Atjeh-oorlog; ik denk er daarbij
natuurlijk geen oogenblik aan, de groote eigenschappen
van een van Heutsz te onderschatten.

Ik wil met het bovenstaande volstrekt niet zeggen, dat
ten slotte niet ieder wetenschappelijk onderzoek der
menschheid ten nutte komt, maar er bestaat toch wel
degelijk verschil of zulk een onderzoek ondernomen wordt
uitsluitend met het oog op de toepassing in de praktijk,
dan wel of het een gevolg is van den zuiver ideëelen drang
tot weten van den onderzoeker, wien het daarbij onver-
schillig is, of de resultaten eventueel nut voor de maat-
schappij kunnen opleveren.

Het is niet mijn bedoeling, U in bizonderheden te
schetsen, wat er in de laatste 35 jaar op natuurweten-
schappelijk gebied in Indië is tot stand gebracht; het zou
de grenzen van een korte redevoering verre overschrijden,
wilde ik een poging daartoe wagen. Maar misschien kan
ik U toch een kleine indruk geven van hetgeen daar
gewerkt wordt, door U iets te vertellen van hetgeen ik
gezien heb bij een bezoek nu twee jaar geleden aan Insu-
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linde gebracht. Ik kon een vergelijking maken met den
toestand in de jaren 1890—1896, toen ik zelf op Java
vertoefde en die vergelijking wees op een geweldige ont-
wikkeling sedert dien tijd. Wel is waar was een zoo
overwegende persoonlijkheid als Treub niet meer te vinden
en ook andere voormannen van de oudere generatie hadden
Insulinde verlaten, maar hoe enorm waren daartegenover
het aantal werkers en het aantal werkgelegenheden toege-
nomen en hoeveel beter ingericht waren deze laatste dan
vroeger het geval was geweest.

In Buitenzorg een groot aantal fraaie laboratoria met
een staf van geleerden op botanisch, zoölogisch, chemisch,
pharmaceutisch, landbouwkundig, veeartsenijkundig gebied,
daaronder vooral het mooi ingerichte Treub-laboratorium,
waar onderzoekers van alle landen samenkomen — of
liever voor den oorlog samenkwamen en laat ons hopen
ook spoedig weer bijeen zullen komen — om zich bezig
te houden met de studie van die vraagstukken, welke
alleen in de tropen onderzocht kunnen worden, daarnevens
de schitterende Proefstations voor Deli-tabak te Medan,
voor suikerriet te Pasoeroean en Pekalongan, de beschei-
dener inrichtingen van dien aard, die men verder over
Java verspreid vindt en waarvan ik alleen noem die voor
Oosthoekkultures te Djember, voor koffie en rubber te
Malang, voor de bergkultures van Midden-Java te Salatiga,
voor Vorstenlandsche tabak te Klaten, voor kina te
Tjinjiroean, voor thee te Buitenzorg, thans ook het
Centraal Rubberproefstation te Buitenzorg. Maar ook
veel eenvoudiger inrichtingen hebben voor de wetenschap
veel opgeleverd; ik denk daarbij in de eerste plaats aan
den bergtuin van 's Lands Plantentuin te Tjibodas, waar
Treub een eenvoudig laboratorium aan de grens van het
oerbosch wist te stichten, dat in de geheele biologische
wereld beroemd is geworden, omdat nergens zooals hier



de studie van het tropische woud direct ter plaatse kan
geschieden. Nu plannen gemaakt zijn om dit eenvoudige
gebouwtje door een beter modern ingericht laboratorium
te doen vervangen is het plicht van Nederland de totstand-
koming daarvan met alle macht te bevorderen ten einde
bij de herdenking van het eeuwfeest van 's Lands Plan-
tentuin op 18 Mei 1917 te laten zien, hoezeer Nederland
voelt, dat deze grootsche inrichting krachtig meegewerkt
heeft aan de ontwikkeling van onze Oost-Indische koloniën.

Wetenschappelijke expedities in groot aantal hebben
in de laatste dertig jaren de onbekende streken van onzen
Archipel meer bekend gemaakt. Ook hier zou het weer
ondoenlijk zijn ze alle te noemen; laten wij alleen met
dankbaarheid gedenken, dat het aandeel door Nederlanders
aan deze expedities genomen groot is geweest. Ik behoef
U wel niet te herinneren aan de Borneo-expedities, de
Siboga-expeditie, de verschillende expedities naar Nieuw-
Guinea, naar de kleine Soenda-eilanden en zoo vele andere.
Ook vele buitenlanders hebben in dien tijd Insulinde ge-
kozen tot het veld van hun wetenschappelijke exploratie;
wij betreuren dit volstrekt niet, verheugen er ons integendeel
over, dat de Indische Regeering in dat opzicht de deur
zoo wijd mogelijk open zet. Wij aanvaarden ook dankbaar,
wat de buitenlandsche wetenschap ons brengt, meenen
alleen, dat het een plicht is van Nederland om, zooveel
dit eenigszins mogelijk is, zelf die wetenschappelijke explo-
ratie ter hand te nemen.

Ik denk verder aan hetgeen op medisch gebied, speciaal
wat de hygiëne betreft, tot stand kwam. Als gevolg van
de reis van Pekelharing en Winkler werd het pathologisch
laboratorium te Weltevreden opgericht onder leiding van
Eykman, eerst bescheiden van opzet, later zich meer en
meer ontwikkelend, eerst het eenige dergelijke laboratorium
in onze koloniën, later gevolgd door andere, zooals dat
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te Medan , terwijl het schitterende Instituut Pasteur te
Batavia zich hierbij waardig aansluit. En de resultaten
op praktisch gebied verkregen zijn op sommige plaatsen
en in sommige opzichten inderdaad veelbelovend ; wie b. v.
op de hoogte is van hetgeen Kuenen en Schueffner met
hun medewerkers ter Oostkust van Sumatra hebben be-
reikt, zal dit volmondig toestemmen.

Maar ik bevind mij hier op gevaarlijk terrein, nu ik
buiten mijn eigenlijke vak kom en hoe verleidelijk het
ook moge zijn om verder te gaan en te wijzen op hetgeen
op ander gebied tot stand kwam — ik denk b.v. aan
hetgeen de Oudheidkundige dienst gedaan heeft voor het
onderzoek van de oudheden van Java , ik denk ook aan
het vele werk, dat verricht werd op taalkundig en volken-
kundig terrein niet het minst ook door medewerking der
zendelingen — ik zal mij hoeden om verder af te dwalen.
Afgezien daarvan dat ik over deze zaken geen eigen
oordeel bezit, zou ik veel onvermeld moeten laten, wat
der vermelding zeer waardig was en zoodoende een ver-
keerden indruk verwekken.

Wel moet ik er nog even aan herinneren , dat ook in
onze West verandering merkbaar is, zij het dan ook in
veel mindere mate dan in Oost-Indie. Nadat de Leidsche
expeditie van 1884 — 1885 geologische en botanische onder-
zoekingen in West-Indië had uitgevoerd , zien wij sedert
den aanvang van deze eeuw eindelijk de wetenschappelijke
exploratie van Suriname met kracht ter hand genomen ,
daarmee gepaard gaan botanische , geologische , zoologische
onderzoekingen ook op de Nederlandsche Antillen. De
oprichting van het Departement van den Landbouw heeft
ten gevolge gehad , dat ook wetenschappelijk onderzoek
ten dienste van de praktijk werd ter hand genomen; dat
hier nog zeer veel te doen valt, voordat men zich ook maar
eenigszins voldaan mag verklaren, moet wel erkend worden.
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Wanneer men zich nu afvraagt, wat er in Nederland
zelf in den laatsten tijd geschied is ter bevordering van
het wetenschappelijk onderzoek van onze koloniën, dan
denkt men naast de particuliere pogingen van zelfstandige
wetenschappelijke werkers aan de verrichtingen van groote
lichamen als het Koninklijk Instituut voor de Taal- Land-
en Volkenkunde van den Indischen Archipel, het Koninklijk
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap en de Maat-
schappij ter Bevordering van het Natuurkundig Onder-
zoek der Nederlandsche Koloniën, welke laatstgenoemde
haar bestaan behalve aan de onvermoeide pogingen van
Serrurier voor een niet gering deel ook aan Treub te
danken heeft; bij de genoemde lichamen heeft zich in
den laatsten tijd nog gevoegd het Koloniaal Instituut.

Deze lichamen willen alle hier te lande meehelpen aan
het onderzoek van onze koloniën, daarbij zich zorgvuldig
onthoudende van iets wat ook maar in de verte zou lijken
op voogdij over de werkers in Indië. Ik roer hier een
teer punt aan en in de eerste helft van de vorige eeuw
is in het moederland inderdaad herhaaldelijk groote bemoei-
zucht aan den dag gelegd ten opzichte van zaken, die
Indië zelf veel beter kon regelen ; maar op het oogenblik
is daarvan zeker geen sprake meer. Men begrijpt hier
in wetenschappelijke kringen zeer goed, dat de onderzoekers
in Indië geheel zelfstandig hun werkzaamheid moeten ver-
richten en dat men hier slechts in drie opzichten helpend
kan optreden: 1° waar geldelijke steun noodig is voor
het uitrusten van expedities, voor de publicatie van weten-
schappelijke verhandelingen, enz.; 2° door het zoeken
van de personen, die hetzij tijdelijk of blijvend in Indië
wetenschappelijk werkzaam zullen zijn. Ook de grootste
optimist zal wel toegeven, dat het nog jaren kan duren,
voordat de hier bedoelde personen in Indië zelf gevonden
kunnen worden; zoo zij al in Indië geboren zijn, zullen
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zij toch hun opleiding binnen afzienbaren tijd nog moeten
ontvangen aan een Europeesche Universiteit. In de derde
plaats zijn er een aantal onderzoekingen , die even goed
of zelfs beter uitgevoerd kunnen worden in Europa dan
in de tropen. Wanneer men nu bedenkt, dat men in de
keerkringslanden steeds lijdt aan een gebrek aan werk-
krachten , is het economisch , de hier bedoelde onder-
zoekingen in Nederland te doen uitvoeren. Ter illustratie
kies ik weer een voorbeeld uit mijn eigen vak; ik denk
dan aan nauwkeurige beschrijvingen van materiaal op
natuurhistorisch gebied , dat in de tropen verzameld en
daar op de een of andere wijze geconserveerd werd en
waar voor die beschrijving vergelijking noodzakelijk is
met natuurvoorwerpen , die alleen in de groote musea van
Europa te vinden zijn,

Wij wetenschappelijke mannen van Nederland ver-
wachten daartegenover ook , dat men in Insulinde en in
onze West de saamhoorigheid met de Nederlandsche
wetenschap zal erkennen , dat bij het zenden van weten-
schappelijke verzamelingen buiten de tropen , deze niet
eerst naar den vreemde gaan, dat ook niet gezegd wordt:
„wij kunnen het buiten U wel stellen", iets wat men wel
eens te hooren krijgt van zoo juist gepromoveerden, die
hun geheele opleiding in Nederland ontvingen en die ver-
moedelijk ook later weer in het moederland terug zullen
keeren. Ik geloof trouwens, dat juist de thans woedende
oorlog gestrekt heeft om den band tusschen onze koloniën
en het moederland veel hechter te maken dan die
vroeger was.

Nu kan men, de plichten erkennende, die op de Neder-
landsche wetenschap rusten ten gevolge van de omstandig-
heid, dat Nederland koloniën bezit, toch van oordeel zijn,
dat hieraan voor die wetenschap groote nadeelen ver-
bonden zijn. Niemand heeft dit sterker uitgesproken dan
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van 't Hoff in de redevoering, waarmee hij op 19 April
1895 het vijfde Nederlandsche Natuur- en Geneeskundig
Congres te Amsterdam opende. Ik bevond mij toen ter
tijde op Java en ik herinner mij nog levendig, hoeveel
ergernis die redevoering heeft opgewekt, omdat men den
inhoud volkomen onjuist achtte, terwijl die gedekt werd
door den grooten naam van van 't Hoff. Het is mij nu
nog een raadsel, hoe van 't Hoff er toe gekomen is zich
zoozeer te vergissen; de eenige verklaring, die ik ervoor
zou weten te geven, is deze, dat de wetenschap, die
van 't Hoff beoefende, universeel is, ten gevolge van
haar algemeen karakter beoefend kan worden op elke
plek op aarde en dat zij geen problemen ter oplossing
biedt, die meer in het bizonder in de tropen bestudeerd
moeten worden.

Het betoog van van 't Hoff kwam in het kort hierop
neer: het aantal natuuronderzoekers van buitenlandsche
vermaardheid in ons land, uitgedrukt in percenten van
het aantal inwoners, was in de achttiende eeuw nog vrij
hoog, maar is daarna allengs gedaald in vergelijking met
andere landen. Van 't Hoff betoogt dit aan de hand van
cijfers van de Candolle omtrent natuuronderzoekers, die
lid waren van buitenlandsche Akademies in de jaren 1749,
1789, 1829 en 1869. Terwijl Zwitserland in de hierge-
noemde tabellen steeds den eersten rang inneemt, daalt
Nederland van den tweeden tot den zevenden rang. Nu
zou men kunnen vragen, of deze maatstaf inderdaad juist
is ter bepaling van het wetenschappelijk peil van een
land, men zou er op kunnen wijzen, dat het verschillend
oordeel van het buitenland wellicht mede een gevolg is
van het verdwijnen van het Latijn als internationale taal
der wetenschap en daarmee van het internationale karakter
der Nederlandsche Universiteiten, welk karakter in Zwitser-
land onveranderd is gebleven als gevolg van de daar ge-

1916 22



23

sproken talen, men zou ook kunnen vragen, of het billijk
was in 1895 een lijst van 1869 als norm te nemen, terwijl
van 't Hoff toch zeer goed wist en dit later in zijn rede
ook zelf toegeeft, dat vooral na 1870 de natuurweten-
schappen zich hier zoo buitengewoon ontwikkeld hadden.
Maar ik wil eens aannemen, dat van 't Hoff volkomen
gelijk had; waar ik dan echter tegen opkom is, dat hij
de verklaring voor het verschijnsel meent te moeten
zoeken in onze koloniën. Hij vraagt zich af: „welk be-
drag aan intellectueele krachten wordt jaarlijks door
Nederland aan de koloniën afges taan?" Uit een be-
rekening van het aantal dergenen, die de Middelbare
Scholen verlaten, concludeert hij dan: „van het totaal
Hollandsen bloed, 644, vloeit regelmatig 203, circa 1/3,
af" en onder die afvloeienden zijn dan volgens van
't Hoff „allicht nog de meest ondernemende elementen".
Is het niet onbegrijpelijk, dat de spreker het voorstelde,
alsof deze intellectueele krachten voor ons land verloren
waren? Ja, dat zou voor Zwitserland gelden, waarvan
de zonen naar den vreemde gaan, maar de Nederlander
blijft in Oost- en West-Indië in een Nederlandsche om-
geving, werkt mede aan de ontwikkeling van Neder-
landsche wetenschap en vindt hier een veld van onderzoek
zoo reusachtig als nergens in het moederland. Hij vindt
hier verder betrekkingen, die hem in staat stellen weten-
schappelijk verder te werken, terwijl in het moederland
de gelegenheid daartoe vermoedelijk ontbroken zou hebben.
Vandaar dan ook, dat later voor de keuze van hoogere
wetenschappelijke betrekkingen in het moederland dikwijls
het oog valt op zulke in de koloniën verblijvende mannen,
dat men op die wijze sommige professoraten b.v. door
Nederlanders bezetten kan, waarvoor men anders in den
vreemde had moeten zoeken, omdat de gelegenheid tot
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wetenschappelijke ontwikkeling in het eigen land ont-
broken zou hebben.

Ik wilde verder nog hierop wijzen, dat velen van
degenen, die naar onze koloniën gaan, daar niet voor
goed blijven, maar dat zij later in het moederland terug-
keeren, rijker aan ervaringen en met ruimer blik dan
toen zij gingen. Zoo tel ik b.v. onder de 50 leden van
de Wis- en Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam een 15-tal,
die gedurende korter of langer tijd in onze koloniën ver-
blijf hebben gehouden, van de leden der Faculteit van
Wis- en Natuurkunde te Utrecht is zelfs de helft persoon-
lijk bekend met onze koloniën. Of wil men andere
cijfers, die ik vroeger al eens noemde: de Nederlandsche
Botanische Vereeniging telt op het oogenblik 240 leden;
daarvan wonen er in onze koloniën 5 5 , terwijl van de
overigen nog 25 korter of langer in onze koloniën zijn
geweest. Ter vergelijking met den vroegeren toestand,
door mij zoo straks geschetst, wijs ik er op, dat in 1880
van de 47 leden, die genoemde vereenïging toen telde,
er geen enkele in onze koloniën verblijf hield.

Wij zullen de redevoering van van 't Hoff verder buiten
beschouwing laten, ook al zou er op gewezen kunnen
worden, dat er andere onjuistheden ten opzichte van onze
koloniën in worden aangetroffen. Het was een vergissing
van een groot man en alleen orndat van 't Hoff die rede
uitsprak, was er aanleiding mij er zoo lang mee bezig te
houden.

Het is nu wel voldoende gebleken, dat er op het
oogenblik in de Nederlandsche koloniën, ten minste in
Oost-Indië een opgewekt wetenschappelijk leven te vinden
is, dat ons vaderland in dat opzicht een geheel andere
positie inneemt dan b.v. een 50 of 60 jaar geleden. Het
Koloniaal Instituut heeft dan ook volkomen terecht de



oude zinspreuk van het Koloniaal Museum: „het daghet
in den Oosten" vervangen door „het lichtet overal". Maar
de vraag mag gesteld worden, of de wetenschap hier te
lande ten volle de plichten vervult, die op haar rusten
ten opzichte van tropisch Nederland. Op die vraag moet
het antwoord ontkennend luiden en wel om twee redenen:
ten eerste behoorden tal van problemen veel intensiever
aangevat te worden dan thans het geval is en in de tweede
plaats levert het moederland niet genoeg wetenschappelijke
krachten ter vervulling van de betrekkingen, die in onze
koloniën voor natuuronderzoekers open staan. Wanneer
ik eerst de aandacht vestig op dit laatste punt, dan zou
ik er op willen wijzen, dat het aantal studenten in de
natuurwetenschappen hier te lande te klein is om de open
plaatsen voldoende te bezetten. Het gevolg daarvan is
niet alleen, dat de leeraarsbctrekkingcn aan de verschil-
lende Hoogere Burgerscholen en Gymnasia niet vervuld
kunnen worden, maar ook dat voor onze koloniën dikwijls
geen wetenschappelijke krachten in het moederland be-
schikbaar zijn, zoodat men zijn toevlucht moet nemen tot
vreemdelingen. Vooal Zwitsersche biologen treft men
reeds in aantal in Oost en West aan, daaronder zeker
enkele uitstekende mannen, maar toch is het jammer, dat
hiervoor geen landgenooten te vinden waren. Bovendien
heeft men gewoonlijk geen keus, wanneer het Nederlanders
betreft; wie gepromoveerd is, kan vrij zeker zijn, dat hem
een goede positie wacht. Hierdoor gaan ten slotte niet
altijd de allerbesten naar onze koloniën, maar wel degenen,
die toevallig op een zeker oogenblik gepromoveerd zijn.
Nu is het aantal studenten in de biologie aan de Neder-
landsche Universiteiten in de laatste jaren wel is waar
toegenomen, maar dit is een gevolg van de vermeerdering
van het aantal vrouwelijke studenten en de ervaring leert,
dat slechts een gering percentage hiervan ten slotte een
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betrekking zoekt of blijvend vervult; minstens 2/3 toch
vindt men later als huismoeders terug.

Is er een middel om in dit te kort aan biologen te
voorzien? Er bestaat inderdaad een zeer eenvoudig middel:
men late degenen, die het eindexamen Hoogere Burger-
school met gunstig gevolg hebben afgelegd, toe tot de
studie in de Faculteit der Wis- en Natuurkunde. Er zijn
op de Hoogere Burgerschool vele leerlingen, die zich aan-
getrokken gevoelen tot de studie der levende natuur, maar
zij worden afgeschrikt door het Staatsexamen. Wanneer
men dan daarbij bedenkt, dat dikwijls van den kant van
ouders en voogden pressie wordt uitgeoefend, om toch
niet de studie van een volgens het oordeel der menschen
zoo weinig voordeelig vak te kiezen, als de wetenschap
der levende natuur is, dan is het begrijpelijk, dat menigeen,
die anders bioloog zou geworden zijn, nu een ander vak
kiest, dat naar zijn meening nog zooveel mogelijk in over-
eenstemming is met zijn lievelingsstudie: hij wordt medicus,
of pharmaceut of gaat naar Delft. Maar dit geschiedt
dan dikwijls ten koste van veel levensgeluk; want zelden
vindt hij later in zijn werkkring volle bevrediging. Wanneer
de starre conservatieven, die ten onzent den eisch ver-
dedigen van de kennis van Latijn en Grieksch ook voor
degenen, die natuurwetenschappen studeeren, eens wisten,
hoeveel menschelijk geluk zij verwoest hebben! Maar zij
weten het niet, want het zijn of literatoren of juristen,
die van de wetenschappen der natuur geen vermoeden
hebben. Daartegenover zijn allen, die de zaak kunnen
beoordeelen, van meening, dat verandering hier urgent
is; als voorbeeld noem ik alle Faculteiten der Wis- en
Natuurkunde aan onze Universiteiten. Ik zeide zooeven,
dat het eenvoudig zou zi jn , die verandering aan te brengen;
ja , het zou eenvoudig zijn, wanneer kennis der natuur
doordrong tot Regeeringskringen. Maar men begint wel
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eens te wanhopen, of het ooit gelukken zal den tegen-
stand te breken, wanneer men ziet, hoe zelfs voorstanders
als onze tegenwoordige Minister van Bïnnenlandsche Zaken
de groote urgentie van de zaak niet inzien. Dat er ook
waar het de belangen van onze koloniën betreft, peri-
culum in mora is, meen ik te hebben aangetoond.

Wanneer het dan bovendien nog mogelijk ware aan de
gewone Universitaire opleiding een cursus te verbinden
speciaal met het oog op het werk, dat in onze koloniën
te doen is, zou dit zeker zeer toe te juichen zijn. Het
Koloniaal Instituut is hier voorgegaan met den cursus
voor aanstaande geneesheeren, die aan de Afdeeling
Tropenhygiene gegeven wordt.

Toen ik zooeven ontkennend antwoordde op de vraag
of de vaderlandsche wetenschap ten volle de plichten ver-
vult , die op haar rusten ten opzichte van de Neder-
landsche koloniën, heb ik als reden voor dit ontkennende
antwoord ook genoemd, dat tal van wetenschappelijke
vraagstukken veel intensiever onderzocht behooren te
worden dan thans geschiedt. Nu kan ik natuurlijk in
vele gevallen, waar het een kwestie van waardeering is,
het bewijs voor deze stelling niet leveren tegenover iemand,
die zegt, dat er wel genoeg gebeurt; maar er zijn toch
vraagstukken, waaromtrent iedereen toestemmen moet,
dat veel intensiever onderzoek noodzakelijk is, wil het
nageslacht ons niet verwijten, dat wij wetenschappelijk
materiaal ononderzocht onherroepelijk hebben laten te
gronde gaan. Ik denk daarbij b.v. aan studies op het
gebied van de volkenkunde, vooral van zulke volken, die
nog niet of nog nauwelijks in aanraking zijn geweest met
Europeanen, b.v. de Pesegems en andere stammen, die
Nieuw-Guinea bewonen of de Bovenlandsche Indianen van
Suriname. Omtrent de Pesegems bezitten wij enkele ge-
gevens door de verschillende Zuid-Nieuw-Gumea-expedities
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bijeen gebracht, maar een onderzoek door een weten-
schappelijk ethnograaf heeft niet plaats gehad en wanneer
men afziet van het voortreffelijke werk van de Goeje in
Suriname, kan ook van de Indianen hetzelfde gezegd
worden. Toch is hier een zeer spoedig ingrijpen nood-
zakelijk, want binnen korten tijd zullen de eigenaardig-
heden van deze primitieve volken onder den invloed der
opdringende „beschaving" verdwenen zijn.

Wanneer ik mij hier weer meer op mijn eigen gebied
beweeg, dan vraag ik wat geschied is om de oorspronke-
lijke flora en fauna van onze koloniën te leeren kennen.
Vooral de plantengroei is in die streken, die ontgonnen
worden, aan snelle veranderingen blootgesteld. Wie ge-
zien heeft hoe de Oostkust van Sumatra in kuituur wordt
gebracht, moge in bewondering geraken over den durf
en de energie, waarmee dit in de laatste jaren geschiedt,
hij zal tevens met schrik waarnemen, hoe snel de oer-
bosschen verdwijnen, hoe weinig er reeds thans meer
van den oorspronkelijken plantengroei over is. Men kan
nu wel eenige boschreserves of natuurmonumenten aan-
houden, maar deze bevatten onmogelijk alle of ook zelfs
maar het meerendeel der soorten, die de ongerepte natuur
ons te zien geeft.

Vraagt men zich nu af, wat wij weten van den
plantengroei onzer koloniën, dan kan men zeggen, dat
wij dien van Java tamelijk wel kennen, evenzoo dien
van de kleine Nederlandsche Antillen, maar verder is
alleen te hooi en te gras wat verzameld zonder eenig
systeem. Toch behoorde dit onderzoek om de aange-
geven redenen met groote kracht ter hand te worden
genomen, in de eerste plaats op Sumatra, maar ook op
de andere eilanden en in Suriname. In dit opzicht zijn
de Kngelschen ons in Britsch-Indië en op het schiereiland
Malakka ver vooruit. Al ware het slechts om praktische



redenen, dan reeds zou men dit onderzoek spoedig ter
hand moeten nemen, omdat alleen daardoor bekend kan
worden, welke producten van waarde de wilde natuur
onzer koloniën bezit, waarvan het bestaan ons nog
onbekend is.

Wanneer de wetenschap krachtiger dan tot nu toe
optreedt, om de kennis omtrent onze koloniën te ver-
meerderen, om die kennis dienstbaar te maken aan het
welzijn van den inlander in Oost en West, dan zal Neder-
land wel geen schuld kunnen uitwisschen, die nu eenmaal
niet meer weggenomen kan worden, maar dan zal het
tegenwoordige geslacht ten minste kunnen zeggen, dat
het zijn plicht gedaan heeft. Men hoort in den laatsten
tijd dikwijls spreken van gevaren, die onze koloniën van
buitenaf zouden bedreigen. Wil men deze gevaren af-
wenden , dan zal natuurlijk een krachtige verdediging
tegen mogelijke aanranders noodzakelijk zijn, maar zeker
niet minder zal men tropisch Nederland ook tegenover
een aanval van buiten versterken, wanneer men voldoet
aan de ideale plichten, die op een beschaafde koloni-
seerende mogendheid rusten.

Moge dit het geval zijn! Moge een leger van onder-
zoekers de blauwe bergen en groene wouden, de zeeën
en kusten van Insulinde, de trotsche rivieren en de
savannahs van Suriname even goed onderzoeken als de
tallooze volkeren en stammen, die tropisch Nederland
bewonen!
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