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wellicht heeft men vroeger elkaars moeilijkheden niet steeds voldoende onderkend. Hoe 
dit zij, als men thans den Isten jaargang van het maandblad met den 25sten vergelijkt, 
is alle toelichting verder overbodig: een typografisch zoo uitnemend verzorgd tijdschrift 
als De Tropische Natuur is, kan wedijveren met het beste wat er op dit gebied bestaat. 
De V ereeniging is daarom grooten dank verschuldigd aan de firma VISSER ~ Co. te 
Batavia-C. en speciaal haren oud-directeur, den heer J. ÜBDAM, die jaren lang een 
ononderbroken · belangstelling in de ontwikkeling van het tijdschrift heef t getoond. 
Omgekeerd heeft ons blad ook zijn uitgever een dienst bewezen: De Tropische Natuur 
heeft een goeden naam, zoowel in binnen- als in buitenland. Dit succes dankt onze Veree
niging aan de vele Bestuurs- en Redactie-leden, die haar de jaren àoor hebben gediend, 
doch over wier namen dit verslag wil zwijgen. Zij hebben hun werk gedaan, con 
amore, uit belangstelling en ter bevordering van de liefde voor de levende tropische 
Natuur. Het kan hun slechts tot een groote voldoening zijn, dat door hun toewijding 
van weleer de V ereeniging thans met optimisme een nieuwe periode kan ingaan. 
Mogen zij, die in de komende jaren de belangen van V ereeniging en maandblad zullen 
behartigen, met evenveel energie hun werkkracht daaraan geven. H et is dan hun goed 
recht te vertrouwen op den steun van hen, voor wie zij die werkkracht beschikbaar 
stellen. Wel is de V ereeniging met haar tijdschrift er voor U allen, doch Gij zijt er 
niet alleen om te ontvangen: Gij zijt er ook om te steunen en mede te werken. Dus, 
hoezeer Hoofdbestuur en Redactie ook hopen, dat het aantal Uwer spoedig zal toene
men , zu verwachten tevens, dat U actief zult deelnemen aan den groei en bloei der 
N .I.N.H.V. 
Moge deze jubileum-uitgave U de overtuiging schenken, dat Uwe persoonlijke mede
werking van groot belang en dus onmisbaar is. 

D. F . VAN SLOOTEN. 

Voorzitter der N.I.N.H.V. 

EEN TERUGBLJI(. 

G
evolg gevende aan het verzoek van den voorzitter der Nederlandsch Indische 

Natuur-Historische Vereeniging, den heer D . F. VAN SLOOTEN, wil ik gaarne 
mede getuigen ter herdenking van het vijfentwintig jarig bestaan van De 

. Tropische Natuur. 
Het is thans 25 jaren geleden, dat wijlen de heer J. W. A . VAN W ELSEM bij mij ten 
kantore kwam met de vraag, of ik als uitgever iets voelde voor een tijdschrift, gewijd 
aan de Indische flora en fauna. Ik toonde mij met dit voorstel ten zeerste ingenomen, 
ea niet lang daarna had ik mij te vervoegen ten zijnen huize, waar de eerste besprekin
gen zouden gehouden worden. Ik ontmoette er, en dus ook als mede-oprichters, de 
heeren A . R. SCHOUTEN en A. J. KOENS. Eerstgenoemde is nu ~ok reeds eenige jaren ter 
ziele en de derde heeft lang geleden, zooals thans nog maar al te veel voorkomt, Indi ë 
voor goed den rug gekeerd. 



EEN TERUGBLIK 9 

Zoodoende ben ik thans nog de eenig overgeblevene, die als drukker en uitgever alle ups 
and downs van het blad van af de geboorte heeft medegemaakt. 
Zeer groot waren de moeilijkheden, welke · wij te overwinnen kregen. Behalve dat er 
geen geld was en de uitgever dus alle finantieele consequenties te dragen kreeg, ontbrak 
het in die eerste jaren ook aan de noodige lust tot bijdragen aan de Redactie. Het waren 
de redacteurs, die toen te zorgen hadden, dat het blad volgeschreven werd. Inderdaad 
geen kleinigheid voor hen, die zulks hadden te volvoeren .naast eigen dagelijksche 
bezigheden, te meer nog, daar dit geheel con amore werd gedaan. Het gevolg is dan 
ook gewèest, dat er dikwijls niet voldoende copie was, en dat er afleveringen vaak te laat 
of in het geheel niet' verschenen, en dat deze achterstalligbeid ingehaald moest worden 
door dubbelnummers, waartoe alweer wijlen VAN WELSEM ons in staat stelde door 
zijn onuitputtelijke bron. Zijn bijdragen waren toen heel vaak een groote redding en 
uitkomst. Daarbij kwam dan nog, dat hij een aangenamen verhaaltrant had, zoodat 
men zijn bijdragen gaarne las. 
Met zijn sterven op 7 Mei 1927 (vgl. De Tropische Natuur van Juli 1927) is de 
Redactie een dapper medewerker ontvallen, aan wien wij het hoofdzakelijk te danken 
hebben gehad, dat het tijdschrift de ziekten der kinderjaren te boven kon komen, en wij 
thans het oogenblik herdenken kunnen, dat het een kwart eeuw geleden is, dat het eerste 
nummer verscheen. 
Uitstapjes en wandelingen, georganiseerd door de N.I.N.H.V. onder leiding van den 
heer BACKER, bliezen de liefde voor de Indische natuur met de daarin levende planten 
en dieren meer leven en . belangstelling in en allengs verschenen er op de redactietafel 
allerlei bijdragen van her en der. 
Ook blijf ik de aangenaamste herinneringen bewaren aan de periode, waarin achtereen
volgens de heeren BACKER, BEUMéE en VAN SLOOTEN de verantwoordelijke redactie 
voerden. Aan hen hebben wij het te danken, dat de copie met bijbehoorende foto's en 
teekeningen steeds af en persklaar waren, waardoor alle nummers steeds op tijd en goed 
verzorgd konden verschijnen. Inderdaad een zeer gewichtige factor in het voortbestaan 
van een tijdschrift. Zonder die organisatie en punctueele regelmaat zou De Tropische 
Natuur het zeker geen 25 jaren volgehouden en dus ook niet, zooals thans het geval is, 
hare lezers ook in Nederland, Duitschland en Amerika gevonden hebben. 
Het tijdschrift is tot nu toe in haar soort nog altijd een unicum; daarvoor breng ik mijn 
hartelijken dank aan de Redactie. Ik hoop, dat De Tropische Natuur nog een zeer 
langdurig bestaan zal mogen hebben. 
Een compleet stel jaargangen is thans niet dan uiterst moeilijk te bekomen ; zij vormen 
een zeer groote verzameling wetenswaardigheden aangaande onze Indische planten- en 
dieren wereld. 
Behalve dat zulk een stel thans een zeer kostbaar bezit uitmaakt, leveren de jaargangen, 
gebonden in den van ouds bekenden soberen, doch keurigen blauw-linnen stempelband, 
een aangenamen aanblik op in de kast. 
Met het oog op de zoo groote verzameling van onderwerpen zou het voor de bezitters 
van deze kostbare verzameling een uitkomst mogen heeten, indien er te eeniger tijd een 
repertorium op deze 2 5 jaargangen in het licht gegeven werd , doch wie helpt ons aan 
het geld, dat voor dit kostbaar werk noodig zal zijn? 
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Jaren geleden i:s er eens een begin gemaakt met het samenstellen van zulk een algeroeene 
index, doch dit werk moest op een gegeven oogenblik worden stop gezet, niet in de 
laatste plaats om finantieele redenen. 
Even goed als wij door noesten en eerlijken arbeid en taaie volharding De Tropische 
Natuur over de vele moeilijkheden heen geholpen hebben, zoo verwacht ik, dat er 
weldra ook kan worden bvergegaan tot de uitgave van het repertorium. Ik hoop van 
harte, dat ik dit nog zal mogen beleven. 

J . ÜBDAM. 


