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KORTE MEDEDEELINGEN VAN DE NED.-INDISCHE VEREENIGING TOT 
NATUURBESCHERMING 

Tot nu toe vond tusschen het bestuur der N.l. Ver. tot Natuurbescherming en haar leden alleen 
contact plaats door middel van de jaarverslagen en jaarvergaderingen. Het bijwonen der jaarvergaderin
gen is voor vele leden, die eenigszins veraf wonen, te bezwaarlijk, terwijl de jaarwrslagen om 
financieele redenen veelal met een tusschenperiode van een i ge jaren het licht zien. Een nauwer en 
geregelder contact was zeer gewenscht en het verheugt de Vereeniging dan ook buitengewoon, dat de 
Redactie van De Tropische Natuur in haar blad eenige ruimte wil inruimen om deze langgevoelde 
leemte aan te vullen. De bedoeling is dat het bestuur van onze Vereeniging in het vervolg geregeld, 
liefst elke twee of drie maanden, in dit blad met een korte mededeeling zal komen, teneinde de led~n 
en belangstellenden op de hoogte te houden van hetgeen gedaan wordt op natuurbeschermingsgebied 
in Indië en vooral ook om de lezers op te wekken zelf ook eens voor den dag te komen met voorstellen 
omtrent nieuwe of inlichtingen over reeds bestaande natuurmonumenten. 

De Afdeelingen der Natuurhistorische Vereeniging worden hierbij dan ook opgewekt als lid 
onzer Vereeniging toe te treden, in de afdeelingen eens voordrachten over natuurbescherming te houden 
en zooveel mogelijk ook excursies te organiseeren naar nabij gelegen reservaten. Er kan in dit opzicht 
nog zeer veel gedaan worden, en zij die nog geen lid zijn, verwijzen wij naar de inliggende aanmel
dingskaart en naar de publicaties van de Vereeniging op de omslag aangekondigd. 

Als eerste korte mededeeling volgt hier een verkort verslag van de laatstgehouden jaarvergadering. 

Verkorte notulen der Jaarver~adering van de Ned. lnd. Vereenigin~ tot 
Natuurbescherming op 13 Maart 1930 gehouden te Buitenzorg. 

Onder de aanwezige leden bevinden zich ook de Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel 
en de Directeur van 's Lands Plantentuin. 

De Voorzitter opent de vergadering en dankt in het bizonder bovengenoemde autoriteiten voor 
hunne belangstelling. 

Het jaarverslag over 1929 wordt voorgelezen en besproken, waaruit het volgende wordt vermeld: 
Ter sprake komt de stand van de Rafflesia-natuurmonumenten, waarbij blijkt, ook door mede

deeliogen van aanwezigen. dat de Ra((lesia's geen gevaar loopen van te worden uitgeroeid. 
Dr BERNARD wijst vervolgens op een recent voorbeeld van onvoldoende uitvoering van de jacht

ordonnantie; een Chinees zou in het natuurmonument Oedjoengkoelon op rhinocerossen hebben gejaagd 
en werrl bij vervolging vrij gesproken. Door den Directeur van Landbouw zal worden nagegaan, of op 
deze vrijspraak niet kan worden teruggekomen . De Voorzitter is van meening dat genoemd schiereiland 
het beste onder de bescherming van het Boschwezen kan worden gesteld. 

Uit het Palembangsche komen veel klachten over door wilde dieren aangerichte schade. De secre
taris is van meening, dat men bij natuurbescherming het practisch standpunt dient in te nemen, 
dat de mensch en zijn culturen niet worden geschaad. Dr VAN STEENIS deelt mede van planters te 
hebben vernomen, dat de olifanten zich over groote afstanden verplaatsen; ze blijven dus niet in 
de reservaten. 

Het finantieel verslag wordt daarna besproken. Daar het Lalidjiwo-fonds niet gebezigd kan 
worden voor het doel waarvoor het oorspronkelijk werd bijeengebracht, wordt de door den Voorzitter 
voorgestelde overbrenging van dit fonds naar de kapitaalrekening goedgekeurd. 

Bij het punt bestuursmededeelingen en ingekomen stukken wordt medegedeeld, dat Generaal 
C. KIES, die in den Volksraad een motie indiende inzake natuurbescherming, door dringende bezig
heden verhinderd is de vergadering bij te wonen, doch dat hij zeer met het streven der Vereeniging 
sympathiseert en haar gaarne zal steunen. 

Door den Voorzitter der Ned. lnd. Natuurhistorische Vereeniging werd onze meening gevraagd 
omtrent het aanbieden van een request aan de Regeering om meer te doen i.z . natuurmonumenten. 
Dit werd sterk ontraden, aangezien de Regeering in die richting reeds zeer veel deed en nog doet. 
Het Bestuur acht het onbegrijpelijk, dat dit ondanks de publicaties van onze Vereeniging nog zoo 
slecht bekend is. Overigens is men onzerzijds samenwerking met de Ned. Ind. Natuurhistorische 
Vereeniging onverdeeld gunstig gestemd. 



108 

Dr BERNARD merkte terecht op, dat het door overigens goedwillende belangstellenden steeds 
wordt voorgesteld, alsof hier te lande voor natuurbescherming niets wordt gedaan, terwijl hier meer 
is gedaan, meer door de Regeering is gereserveerd, dan ergens in andere tropische landen. 

Door Dr PoSTriVMUS van het Proefstation voor de Suikerindustrie is een natuurmonument op 
de Semeroe voorgesteld. De voorstellen zijn om nader advies naar het Binnenlandsch Bestuur en 
Boschwezen doorgezonden. 

Inzake Depok wordt de mogelijkheid besproken om ook buiten het N.M . een stuk te reserveeren. 
Hier groeit de merkwaardige palm Orania macrodada en volgens de entomologen, die er nu en dan 
komen, is dit gedeelte het rijkst aan merkwaardige insecten. 

Vervolgens komt ter sprake de actie van de Nederl. Commissie voor Internationale Natuur
bescherming. Deze Commissie is in 1925 gesticht en werkt tennauwste samen met het Office International 
pour la proteetion de la Nature te Brussel, dat strikt genomen weder een gevolg is van het streven van 
Prof. PAUL SARASIN. De Nederlandsche Commissie ageert zoowel in Nederland als in Indië, en wenscht 
steeds voeling te houden met de Indische Vereeniging. Uit sommige mededeelingen door genoemde Com
missie uitgegeven blijkt echter, dat zij dikwijls voorstellen doet zonder zich vooraf voldoende te orienteeren. 

Het systeem van correspondenten in en buiten de Vereeniging zonder contact met het Bestuur 
der Indische Vereeniging zelve wordt door verschillende leden afgekeurd. Sommige correspondenten 
der Nederl. Commissie, en daardoor ook de Commissie zelve, zijn blijkbaar niet voldoende doordrongen 
van het groote verschil tusschen natuurbescherming in Nederland b.v. en in Nederlandsch-Indië. 

Dr KOORDERS zag bij de oprichting der Vereeniging in 1912 reeds, dat het slechts bij uitzondering 
mogelijk zou zijn natuurmonumenten door aankoop te verkrijgen en hij heeft dadelijk goed gezien met 
te vermoeden, dat aanwijzing als regel door het Gouvernement, dus zonder kosten voor de Vereeniging, 
zou dienen te gesch ieden. Hij heeft destijds blijkbaar bedoeld, dat de Regeering de natuurmonumenten 
zou aanwijzen en de Vereeniging ze zou beheeren. Daarom werd dan ook in 1916 door KooRDERS en 
SALVERDA protest aangeteekend tegen het voornemen van de Ned. Ind. Regeering om in het vervolg 
zelve als beschermster en beheerster der natuurmonumenten op te treden (men zie Jaarverslag 191416, 
p. 27 en 28) . De practijk heeft inmiddels voldoende uitgewezen, dat de Vereeniging nimmer over de 
middelen zou hebben beschikt om dit beheer inderdaad over te nemen en ongetwijfeld is destijds door 
de Regeering de juiste weg ingeslagen, door ondanks de requesten van het toenmalige Bestuur der 
Vereeniging toch de ordonnantie van 1916 (Stbl. No. 278) uit te vaardigen, doch tevens heeft de 
Regeering toen toegezegd (bijlage n afgedrukt achter de ordonnantie in het hiervoor aangehaalde 
jaarverslag) dat samenwerking met onze Vereeniging zeer op prijs gesteld zou worden en die samenwerking 
heeft sindsdien dan ook steeds plaats gevonden en is zeer bevredigend en vruchtbaar geweest. Tal van 
N.M. zijn door het Gouvernement aangewezen, waaronder zeer uitgestrekte en waar tevens tal van 
Mededeelingen der Vereeniging het licht hebben gezien, waarin de leden en de buitenlandsche con
necties op de hoogte werden gehouden van het steeds aangroeiende door de Regeering meestal op 
advies der Ned. Ind. Vereeniging tot Natuurbescherming aangewezen N.M., kan moeilijk worden be
weerd, dat onze Vereeniging naar buiten te weinig van zich doet bemerken. Pas nog verscheen bij 
gelegenheid van het Vierde Pacific Science Congress van de hand van onzen Voorzitter een mooi 
geïllustreerd overzicht van de hier te lande bestaande natuurmonumenten met als aanhangsels de ordon
nantie van 1916 en de voorgestelde nieuwe dierenbeschermings- en jachtordonnanties. 

De bedoeling is dat in de toekomst de zorg voor natnUtbescherming geheel op het Gouvernement 
zal overgaan. De Vereeniging kan echter .daarnaast blijven bestaan 'lls adviseur voor de Regeering 
evenals tot nu toe, evenwel zal zij dit dan officieel worden; tot dusverre was zij dit slechts officieus. 
Verder zal zij vooral nog een taak te vervullen hebben bij de populariseering van de natuurbescher
mingsirlee bij het publiek. In die laatste richting zal het noodige worden verricht, waartoe tijdens de 
Vergadering een Commissie werd benoemd. 

Door Dr VAN STEENIS wordt ten slotte de aandacht gevestigd op een stuk terrein nabij den top 
van den Papandajan, waarover van zijne hand een rapport zal worden opgesteld. Nagegaan zal worden 
welke stappen ter bescherming van bedoeld terrein kunnen worden gedaan. 

Vervolgens vindt bestuursverkiezing plaats. In plaats van den heer P. VAN ZON, die wegens 
Europeesch verlof aftreedt als 2e secretaris, wordt benoemd Dr C. G. G. J. VAN STEENIS. Overigens 
wordt het Dagelijksch Bestuur in zijn geheel herkozen. 


