
Voorrede

„It is hoped that the actual value of this most important
collection of historical material preserved in the Rijksherbarium
is fully appreciated not only in Holland, but elsewhere, and that

proper provision will bo made for the amplification and study

of these collections that in actual scientific value, with particular

reference to Malaysia, are unparelled in any other single bota-

nical institution of the world".

(E. D. MERRILL in „Herdenkingsuitgave bij gelegenheid van do

honderdjarige vestiging to Leiden [van hot Rijksherbarium]

— Med. van 's Itijks Herbarium No. 65, 1931, 3).

Len tweede punt van overweging was het vormen van een inniger
contact met de Rijksuniversiteit te Leiden, met welks Herbarium het

Rijksherbarium sinds 1832 verbonden is geweest. Dit contact was veelal

van weinig beteekenis en de details van zijn toekomstige ontwikkeling

Vierentwintig jaren zijn verloopen sinds de instelling, die toen

„’s Rijks Herbarium” heette, begon met de uitgave van een reeks

publicaties onder den titel van „Mededeelingen van ’s Rijks Herbarium

Leiden”. Juist 70 nummers zijn verschenen tusschen 1910 en 1933,

met inbegrip van het laatstgenoemde jaar, de meeste daarvan onder

het directoraat van Dr J. W. C. Goethart. Het is hier zeker de plaats
Dr Goethart dank te brengen voor alles wat hij in die jaren voor deze

uitgave van het Rijksherbarium heeft gedaan.

Nadat ondergeteekende op 2 October 1933 het directoraat van

het Rijksherbarium uit de handen van den waarnemenden directeur,
Dr W. A. Goddijn, had overgenomen, kon een begin worden gemaakt
met de uitvoering van enkele plannen, die in verband met zijn ervaring,

in de tropen opgedaan, eenig perspectief voor de toekomst schenen te

beloven. Zoo lag het, op grond van de zooeven genoemde ervaring voor

de hand, dat de werkwijze van het Rijksherbarium zich meer in de

richting van de Nederlandsch-Indische flora zou gaan bewegen, dan

in de laatste decenniën mogelijk was geweest. Verwezenlijking van deze

gedachte is mogelijk door samenwerking met het Herbarium en Museum

van Systematische Botanie van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg,
waarmede ik reeds voor mijn vertrek uit Indië in dien geest overeen-

stemming mocht bereiken.
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zullen nauwgezette zorg vereischen teneinde te vermijden, dat de archief-

waarde van het Rijksherbarium schade lijdt. Ik meen, dat het mogelijk

is een inniger contact te bewerkstelligen zonder dat ten aanzien van

het laatstgenoemde punt zoodanig risico wordt geloopen, dat het tegen

de voordeelen niet ruimschoots zo'u opwegen; en niet alleen mogelijk,

maar ook wenschelijk, want het kan tweeërlei belangen bevorderen:

ten eerste kunnen de in het Rijksherbarium aanwezige schatten zoowel

meer intensief als meer extensief tot hun recht worden gebracht, en

ten tweede kan getracht worden het aantal medewerkers aan het ge-

stelde doel niet onbelangrijk te vergrooten.

Bij het uitwerken van deze plannen kwam vanzelf een derde punt

naar voren, zjj het een punt van ondergeschikt belang. De „Mededee-

lingen van 's Rijks Herbarium" zijn een historisch gegroeide reeks

publicaties, die, doordat zij van den aanvang af in vrijwel onveranderden

vorm zijn verschenen, heden ten dage niet geheel modern meer zyn.

Was er natuurlijk onder mijn voorganger geen directe aanleiding in die

traditie eenige verandering te brengen, nu komt het mij voor, dat, zoo

ooit, de verandering van directoraat en werkrichting ook het juiste

oogenblik is, om de publicaties van het Rijksherbarium, waarvan de

inhoud zich onder den invloed van de genoemde veranderingen allicht

eenigszins zou wijzigen, ook naar den uiterljjken vorm te herscheppen.

Daarom werd behalve een handzamer formaat ook een modernere

letter gekozen, terwijl de artikelen niet meer afzonderlek zullen worden

genummerd en gepagineerd. Het tijdschrift zal evenwel ook in zijn

nieuwen vorm, evenals de „Mededeelingen" op ongeregelde tijden ver-

schijnen. Dat ook de naam is veranderd, is natuurlijk een weinig be-

langrijke bijkomstigheid. Een van de belangrijkste overwegingen, dat

daartoe gekozen is de naam BLÜMEA (naar den eersten directeur van

het Rijksherbarium, Prof. Dr C. L. BLUME 1 ), directeur van 1829—1862)

was de wensch, dat hij kort 2) en karakteristiek zou zijn.

Het is mijn hartelijke wensch, dat „BLUMEA" zal uitgroeien tot

een algemeen Nederlandsch tijdschrift voor plantensystematiek en

plantengeografie. Bij den huidigen stand van de middelen van het

Rijksherbarium echter is helaas voorshands cenige restrictie geboden.

Tenzij meer middelen voor de uitgave worden gevonden, moet de voor-

rang worden verleend aan artikelen op plantensystematisch en planten-

geografiseh gebied, die

1) Hot vignet is van de vaardige hand van Dr W. A. GODDIJN.

2) Cf. MERRILL E. D., One-narae poriodicals. — Brittonia 1, 1931, 1.
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1. afkomstig zijn van: a. vaste, b. tijdelijke werkkrachten aan

het Rijksherbarium;

2. zijn bewerkt op grond van of gedeeltelijk op grond van mate-

raal, dat het eigendom is van het Rijksherbarium;

3. de flora (systematiek, floristiek) of de vegetatie (oeeologie)

van: a. den Indischen Archipel, b. de dien Archipel omgevende

landen tot onderwerp hebben.

Zoolang deze restricties echter niet toegepast behoeven te worden,

zal BLTJMEA eveneens openstaan voor andere artikelen op haar gebied.

De Directeur van het Rijksherbarium zal als verantwoordelijk redacteur

gaarne met toekomstige inzenders in onderhandeling treden. Hij behoudt

zich evenwel het recht voor artikelen te weigeren of aan inzenders

bepaalde voorstellen tot inkrimping van een artikel of vermindering

van het aantal illustraties te doen, wanneer de omstandigheden hem

daartoe zouden nopen.

Het is mjj een groot genoegen het eerste deel van „BLUMEA" te

kunnen openen met bijdragen niet alleen van alle leden van den

wetcnschappclijken staf, maar ook van zijn officieuzen medewerker

Dr J. J. SMITH, vroeger Hoofd van het Herbarium te Buitenzorg, van

Dr D. P. VAN SUOOTEN, tegenwoordig chef van die instelling, van mijn

collega te Groningen, Prof. Dr B. H. DANSER, van mijn collega voor

de algemeene plantkunde te Leiden, Prof. Dr L. G. M. BAAS BECKXVG

en een zijner medewerksters, en ten slotte van den welbekenden bryoloog
PR. VERDOORN. In bewerking is voorts een bijdrage van de hand van

mijn ambtsvoorganger, Dr J. W. C. GOETIIART, die voor dit nummer

niet tijdig gereed kon zijn, en in een volgend nummer zal worden op-

genomen. Ook zijn medewerking stel ik op hoogen pr\js.

Moge „BLUMEA" het zijne bijdragen tot de beoefening van die

takken van de botanie, waartoe het Rijksherbarium zoo ruimschoots

het materiaal bezit en moge, in het bijzonder, in overeenstemming met

het hierboven gestelde motto, de intensievere bestudeering van de flora

van Nederlandsch-Inidië, door samenwerking van velen het binnen af-

zienbaren tijd mogelyk maken onze kennis te gieten in den overzichte-

lijken vorm eener flora; Nederlandsch-Indië is in dat opzicht bij

welhaast alle buurkoloniën en zelfs bij de zusterlcolonie Suriname, ten

achter.

Leiden, Mei 1934. H.J. Lam


