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O p de 17e M ei 1952 bes tond de Kebun Raya Indonesia te 
Bogor 135 jaar. Dit 27 e lustrum is met vee l luister gevierd, onder 
andere doo r een receptie in aanwezi·gheid van de President van 
de Republiek Indonesia en onderstreept door redevoeringen van 
de M in>ister van Landbouw en van de Di,recteur van Kebun Raya. 
M et nadruk is hierbij gewezen op de betekenis van dit instituut 
als centrum van wetenschappelijk onderzoek in Indonesie en op 
de rijke traditie waarop het bogen kan. Van de zijde van United 
Nations Educational and Scientific CoordinaNon Organisation 
(Unesco) zijn zeer waarderende en aanmoedigende woorden 
gesprok en waarbij duidelijk de internationale betekenis van Kebun 
Raya naar voren kwam. 
W at heeft dit alles voor ons leden van de N atuurhis torische 
Veren:.ging te betekenen ? Is het de moeite waard , hier in het 
orgaan van de vereniging bij een dergelijk lu strum stil te staan ? 
Gezien de nauwe persoonlij ke en zakelijke band en die er geduren
de het gehele bestaan van vereniging en tijdschrift met Kebun 
Raya ·bestaan hebben heeft het misschien wel eens zin, juist bij 
een nieuw begin van dit tijdschri ft , stil te staan bij het thema Kebun 
Raya en de Natuurstudie in Indonesie. 
Wij leven hier in een grotendeels agrarisch land in een .tijdperk 
waarin d e spanning tussen b evolkingsdichtheid en de ho eveelheid 
beschikbare voedingsmi·ddelen , vooral rijst, groter is dan wellicht 
ooit tevoren. 
Men besdt 'levendig in regeringskringen dat fundamenteel 
natuurwetenschappelijk onderzoek nodig zal zijn om deze ~panning 
op te heffen . Een sterke aandrang wordt op ·de jeugd uitgeoefend 
om zich meer aan de natuu rstudie •te wijden. Daarnaa.s•t beseft 
men ook dat de rijkdomffilen aan natuurschoon d ie Indonesie 
biedt, los van alle nuttigh eidsoverwegingen, uH zuiver we•tenschap~ 
pelijke en culturele interesse een verdere bestudering verdienen, 
da t er een vruchtbare wisselwei'king tussen de zuiver JJelangdoze 
natuurstudie en het op ·de practische resultaten gerichte w eten
schappelijke onderzoek mogelijk is. Men denke slechts aan 
de bosbouw waarbij bo.tanische exploratie, .plaatselij·ke kennis van 
de bevolking van oerwoudbomen en hun gebruik, ex·ploitati•e, beheer 
en bescherming als bij een organisch geheel in elkaar grijpen. 
Uit het ·besef dat in een land als d it het gebruik van de na
tuurlij ke rijkdommen de omgang me t de natuur zonder de ken
nis van en de belangstelling voor die natuur , tot een steriel bedrijf 
wordt, zal wel voorkomen da t men Kebun Raya als een instituut 
van zuiver wetenschappelijk onderzoek w eet hoog te houden . 
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E en plekje in K elmn Raya I ndonesia 
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Het i<s nu bij dit laats·te dat Kebun Raya en Natuurhistori~che 
Vereni•ging een gemeenschappelijk uitgangspunt vinden. Zowel 
de natuurwe.t·enschappelijke exploratie in de ·bree-dte en in de 
diepte als natuurgenot, gezien als culturele uiti.ng , concentreren 
zich rondom belangstelling , ·intersse, ni•euwsgierigheid voor alles 
wat zich rondom ons in de natuur afspeelt. Door deze belangstelling 
en de bevredi.ging ervan verruimt zich onze blïik, ra•ken we los 
van het zuiver materiele alledaagse en leren we met de na1tuur 
met de nodige ,pi·eëtei·t om •te ·gaan. Wat dit laatste betreft : Ruw 
ingrijpen van de mens als gevolg van een gebr·ek aan eerbied en 
liefde voor de natuur kan ook op materieel ·gebied schadelijke 
gevolgen hebben. Zo is het in de landbouw vaak ·eerder nodig· van 
gedrag- en .mi.Jieu-eisen van planten en di·eren op de hoogte te 
zijn dan van de dodelijke uHwerking van dit of dat nieuwe chemische 
best•rijdingsmiddel OJP een b epaald ·insect. Om een ander voorbeeld 
te noemen. Zui1ver w eltenschappel'ijke explorartie van grote 
ono-ntgonnen gebi·eden kan later bij ,plannen tot ontginni•ng en 
t-ransmigrat·ie een veel rdoelmatig.er g·ebruik van de ·bodem en zijn 
voortbrengselen mo_gelijk maken dan wanneer men lukraa'k bos 
begint te kappen en moerassen droog •te leggen. Zoals d e liefde 
van de ouders voor hun ·kinderen het beste richtsnoer voor hun 
opvoeding is, zo is de liefde voor de natuur ·de beste leidsman voor 
een juiste omgang met die natuur. 
Het is opvallend hoe in allerlei ibe.schouwlngen van vddbidogen, 
die voor het eerst met Kebun Raya ·kennis maken , iets doorklinkt 
van bewondering voor de rijkdommen van de tropische natuur 
die o.a. door het werk inr Kebun Raya o-ntsloten wo-rden. Dit 
diepe gevoel van enthousiasme, dàt i•s eigenlijk het geheim van 
alles wat hier tot stand is g·ebracht. Leest U bijvoorbeeld in 
Sdence and Scienti.sts inr the Netherlands lndies ( P. Honri•g 
en Fr. Verdoorn, N ew Ymk, 1945) de volgende wo-orden 
van de Zwitserse .bioloog Ch. Bernard : .. U begrijpt nafuurlijik 
de vervoering van de pas aanrg·e•komen botanicus die zirch na •een 
lange reis haast naar Bui,tenznrg , g-elegen aan de voet . van de 
vulkanen, b edekt door oerbos ; de Sa lak en de Gedeh, . . . . . . . . . de 
v•ervoerüng wanneer hij arankomt in dit we·tenscha<IJpdij:k·e cenil:rum, 
en binnendri•ngt in de grote lanen van deze T!uin , als in een vreemde 
plaats waarme·e hij nu einddijk kennis maakt, · anders da.g uit 
boeiken of afbeeldingen. Op :een bepaald ogenbli'k wanneer hij 
onder de donkere bamboebosjes loopt of langs de vijvers waarop de 
gro;te bladeren van Victoria regia rusten en de parasoHen ·van 
Lotus wieg·elen, tussen .de enorme pilaren van de Kenarielaan, in 
deze typische vochtige en warme atmosfeer, waant ·hij zich als 
iemand uit de sprookjes van 'Du-izend en Een Nacht'. " 1 ) 

Of laten we de wat meer nuchtere Belg Massart aan het 

1 ) Vert. auteur. 
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D e w er eldberoemde oude K enar-ielaan in K ebun Raya Indonesia 

woord : .. De Europese botanicus, pas aangekomen, is in de eerste 
dagen overste~pt , verwon~derd temidden van een dergelijke opeen
stapeling van natuurrij~dom . Welk ~en enthousiasme bevangt hem. 
Elke wandeling in de Tuin brengt hem opnieuw in extase en 
hij keert naar het laboratorium terug met zijn -handen vol bijzondere 
planten die men in Europa slechts uit de boeken kent of 
Çie waarvan men ·in de ·kassen dermate scharminkeiige tere 
exemplaren ziet, -dat men er nauwelijks tegen durft te ademen. 
Hier zien we ze leven, hier bestuderen wij ze op ons gemak, doen 
we er pmeven mee want het la!borato-rium ligt vlak bij en is groot 
en ruim." 1 ) 

Men za} wellicht vragen : Hoe wil men iets van een derg-elijk 
enthousiasme van :een Europese :professor in -de -botanie voor het 
nieuwe dat hij jn de tropische plantenwer-eld ontdekt, overdrag-en 
aan hen di•e hier van jongs af aan opgegroeid zijn , voor wie dit 
alles ~~ven ·gewoon is als voor een Londenaar de -ondergrondse ? 
Zuivere belangstelling v.oor de natuur zou ·bij de mensen, die 
door geboorte tot dit land behoren, maar weinig of ni<et bestaan. 
Indonesi•sche krachten verbonden aan Ke:bun Raya, leveren het 
bewijs van de onjui•stheid van deze stelling. Over deze mensen 
schreef de Amerikaan Fairchild in 1896 reeds : 
.. I was astonished when chatting with the Javenese, Sun
danese and Madurese working in the garden to realize their 

J) V ert. a uteur. 
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knowledge of the plants. One of the!ll was . a . really remarkable 
botanist, in many ways familiar with every plant in the gar·den 
and :knew not only its native · name but its botanical name as well. 
He had that rare faculty of formmemory. " . 
We behoeven hier verder slechts te wijzen op · de grote kennis, 
die de plattelandsbevolking ook op Java, :bezit. · Máar we weten 
oo!k hoe de stadsbevolki·ng in deze maatschappij het contact met 
de natuur steeds meer dr·eigt te verliezen. Ben vervlakking kan 
daarvan slechts het gevolg zijn. 
Door bemi•dd eiling van de Natuurhistorische Vereniging kan alle 
kennis die aan de instituten van Kebun Raya verworven wordt 
in algemeen verteerbare vorm verwerkt en g-epopulariseerd worden. 
En omg·e!keerd kan de oHicide wetenschap uit dit contact groot 
profijt trek·ken bij het verzamelen van gege.vens, inlichtingen, het 
stellen van nieuwe tprobl.emen enz. Om nu meteen na al deze 
theoreüsche beschouwingen heel practisch te worden: Wilt U 
met tropische .plantennamen beter vertrouwd raken, · wandelt ·dan 
zoveel U ·ku.nt door K ·ebun Raya. WHt U buiten in de vrije natuur 
op •excursie graag de naam van dier of plant weten, profiteer( :dan 
van de kennis en de kunde van Herba.rium Bogoriense, Museum 
Zoologicum, Hortus Bogoriensis en Laboratorium PenjelidÎikan 
Laut , Pasar Ikan, Djakarta). Verzamel ze als dat •kan en 1stuur ze 
op naar Btogor of naar Dja•karta. Vertel hefst ook iets over Uw 
waarnemingen in ons blad en doe mee als over allerlei' natuuronder
werpen waarnemingen gevraagd worden. Op deze wijze kan het 
contact tussen Kebun Raya en Natuurhistorische Vereniging niet 
anders dan vruchtbaar zijn. 

Summary 
The author informs the reader about the Botanie Gardens and 
alli'ed Institutes at Bogor that have been celebrating the 135th 
anniveDsary of the Botanie Gardens. He points out what .l'elations 
exist between Botanie Gardens and the Soci<ety for Natura-I Hi-story 
in Indonesia and reeommencis close cooperation of the Society's 
members , with the editors of this .periodkal and through these 
with •the Botanie Gardens' Institutes. Mutual benefit wiJl be the 
resu.Jt. 
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