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één die hen meer „onder de mensen" brengt — zoals het leiding
geven aan het werk van natuurliefhebbers, het houden van
lezingen, excursies, cursussen en het doen van museumwerk.

De opzet, zoals zij door de „Werkgroep" en de „Studiekring"
wordt voorgestaan, beoogt in het kort het uitzenden van één of
twee natuurwetenschappelijke onderzoekers per jaar, waarbij het
Gouvernement wordt verzocht de reis- en verblijfkosten op de
Antillen voor zijn rekening te nemen en de nodige faciliteiten
te verlenen.

Door deze regelmatige uitzendingen zal in universitair Neder-
land tevens hoe langer hoe meer daadwerkelijke belangstelling
voor de Antillen ontstaan. En deze is nodig! Want, indien het
natuurwetenschappelijk onderzoek niet van alle kanten, op des-
kundige wijze en behoorlijk gecoördineerd wordt aangepakt,
dan zal men zich op de Nederlandse Antillen nog lang moeten
behelpen met een moeilijk te gebruiken, verouderde Flora, zal
men het nog heel lang moeten doen zónder overzichtelijke
zoölogische literatuur en zonder visserij-biologische gegevens,
zullen nog vele geologische en bodemkundige vragen van direct
belang onbeantwoord blijven, en zal men zich nog vele geldelijke
verliezen moeten getroosten, die met iets meer natuurweten-
schappelijk inzicht en wat ruimere kennis van de plaatselijke
omstandigheden voorkomen hadden kunnen worden.

Het lijkt moeilijk, op dit ogenblik, ons een vorm van samen-
werking voor te stellen, waarbij de Nederlandse Antillen op een
méér aantrekkelijke en ook meer voordelige wijze het onderzoek
van eigen gebied zou kunnen bevorderen.
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