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OP ZOEK NAAR DE BEKERPLANT MET OE "MARIA-STUART KRAAG" 
(NEPENTHES VElTCUli Hook. i. 1) • 

In het laatste kwartaal van 1933 werden door mij in de onderafdeeling 
Singkawang 9 soorten bekerplanten verzameld; wel een bewijs voor den enormen. 
vormenrijkdom dezer familie in de Westerafdeeling van Borneo. Vermoedelijk zal 
ik in dit tijdschrift later nog op eenige andere soorten terugkomen. Het bezoek aan 
de groeiplaats van de 10de, hierboven genoemde soDrt, stond reeds geruimen tijd 
op het programma. Prof. Dr B. H. DANSER vermeldde in zijn monografie over de 
bekerplanten 2), dat in Nederlandsch Borneo deze soort alleen van den Gn. Pasi 
bekend was, door T EYSMANN aldaar omstreeks 1875 gevonden. Daar de Gn. Pasi: 
(fig. 1) slechts ongeveer 10 km ten Z. 0. van Singkawang ligt, was dit een bij 
uitstek geschikte trip voor een vrijen Zondag. Eenige dagen tevoren zond ik den land
schapsboschwachter AMIN, die aldaar toch het grenspad (rintis) moest controleeren, 
op verkenning uit en hij kwam inderdaad met eenige mooie planten met bekers terug. 

10 December 1933 vertrokken wij 's morgens vroeg per auto naar Pasi en 
beklommen vandaar uit den berg. Bestond ons gezelschap in den beginne uit slechts 
weinig personen, langzamerhand groeide dit aantal aan tot 9, daar verscheidené 
Dajaks van Pasi Dalam zich ongevraàgd bij ons aansloten, in de hoop in deze slechte 

1) Alle afbeeldingen naar foto' s van den schrijver, opgenomen met een Berg heil- Voigtländer 
9 X 12 camera met Heli ar Ièns 1: 4.5, f = 15 cm. 

2 ) The Nepenthaceae of the N~theilands Indies (Bulletin du Jardin Botanique de Buitenzorg, 
Série lil, Vol. IX, Livr. 3-4, Mai 1928). 
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tijden een extra'tje te verdienen. Tot aan het grenspad op ongeveer 250 m b. z., 
waarboven de landschapsboschreserve (feitelijk hydrologische reserve) begint en 

Fig. 1. Gn. Pasi, gezien van Lohabang 
uit (W. Borneo). 

waarbinnen de Dajaks dus niet mogen 
ontginnen (ladangen), viel weinig bijzonders 
op te merken. Hoogerop betraden wij al 
spoedig het primaire bosch en gingen 
langs een slecht onderhouden voetpad vrij 
steil omhoog. Daar ik een hoogtemeter 
bij mij had, kon met een zekere mate 
van nauwkeurigheid worden vastgesteld, 
dat op dezen berg reeds op een hoogte 
van 680 m b. z. de mos- en varenvegetatie 
sterker optreedt. De hoornen zijn reeds op 
deze hoogte met mos overdekt en hier 
was het dan ook, dat ik mijn eerste exem
plaren van Nepenthes Veitchii zag hangen, 
zij het dan ook vrijwel in den top van 

een boom. Daar de gids mij mededeelde, dat hoogérop deze bekerplant op meer 
bereikbare plaatsen voorkwam, zetten wij 
den klim voort. 

Vrij groot was ook het aantal orchi
deeën, hoewel meest kleinbloemige, dat 
op deze bemoste stammen groeide. Van 
de "betere" soorten domineerde Coelogyne 
Cumingii LINDL. (fig. 2), terwijl op een 
vochtige plaats bij een rotswand, de fijn 

licht oranje ge
aderde groene 
blaadjes van 
een!Anoectochi
lus-soort wer
den bewonderd 
(fig. 3). De 
soorten van dit 
geslacht, hier 
vrij algemeen 
ajer-emas 
genoemd, heb
ben bij de Chi
neezen ban-

Fig. 3. Ajer-emas, een fijn delswaarde, 
geaderde Anoectochilus-soort. omdat van den 

wortelstok (rhi

Fig. 2. Coelogyne Cumingii LINI >L .. een aardig 
orchideetje. 

zoom) een geneesmiddel tegen tuberculose wordt gemaakt. In den goeden tijd he
. droeg de prijs hiervan- naar men mij mededeelde- f 6.- per thail (= 1 / 16 kati). 
Vermoedelijk zal een dergelijke hooge prijs tal van Dajaks hebben aangelokt om 
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deze fraaie orchideetjes te gaan zoeken, want tegenwoordig is de soort, althans in 
deze onderafdeeling, vr~j zeldzaam geworden . Mijn Dajaksche begeleiders beweerden 
nog- en zulks in vollen ernst- dat 
men deze plantjes alleen bij toeval 
kan vinden. Trekt men er speciaal 
op uit om ze te zoeken, <dan komt 
men met leege handen thuis, want 
de aj er-e ma s kan bij de nadering 
van menschen wegloopen. 

Kort daarop bereikten wij een 
overhangende rots, een ideale schuil
plaats voor de regenbui, die ons 
plotseling had overvallen. Een buisje 
met afgebrande wierookstokjes en 
met rood papier omwonden stokjes, 

_. versierd met gouden loovertjes (fig. 4, 
links onderaan) stond voor een der 
rotswanden . opgesteld; wij hadden 
dus de "toa-pekong" op den Gn. Pasi 

Fig. 4. Een Chineesche offerplaats op den Gn. Pasi 
(655 m b. z.) . 

• bereikt, een bekende . bedeplaats van de Chineezen uit Lohabang en omstreken. 
Gelukkig hield het spoedig 

op met regenen en kon de om
geving worden verkend. Talrijk 
waren de varens, in allerlei soor
ten vertegenwoordigd en behalve 
de bekerplant, waarvoor wij den 
tocht hadden ondernomen, von
den we. hier eveneens Nepenthes 
ampullaria ]ACK, een ook · in de 

Fig. 5. Nepenth es albn -marginala LOBB. 

: laagvlakte talrijk voorkomende 
soort (zie fig . 48 blz. 174 van 
mijn ,,Uit. Borneo's Wonder
wereld") en N. albo-marginata 
LOBB (fig. 5). · Deze bekerplant 
(de Dajaks noemen alle soorten 
"berarat <n antogot <n") is da
delijk herkenbaar aan den 
witten, viltachtigen, ongeveer 
22 mm dikken band onder den 

. mondrand (peristoom), hetgeen uit de détail-afbeelding (fig. 6) duidelijk blijkt· 
In het artikel van Mej . Dr B. POLAK "Een tocht in het zandsteengebied bij Mandor 
(West-Borneo)", De Trop. Natuur, jrg. 22, 1933, blz. ~3-29, werd in fig. 3 abusievelijk 
N. Reinwardtiana MIQ. als N. albo-.marginata betiteld. De door haar afgebeelde soort 
heb ik veelvuldig op de . Pasir Pandjang gevonden en met behulp van DANSER's 
monografie gedetermineerd als N. Reinwardtiana. Typisch voor laatstgenoemde soort 
zijn de 2 vrijwel ronde niet berij.pte vlekken, welke in het inwendige berijpte ge-
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deelte van den beker dichtbij den mondrand, aan weerszijden van den achternaad 
zijn gelegen, en die eenigszins op oogen lijken. 

Fig. 6. Beker van N. albo-mar
ginata. Duidelijk zichtbaar de 
witte band onder den mondrand 
(peristoom); hoogte van den 

beker 13 cm. 

Keeren we nu terug tot de groeiplaatsen van de 
prachtige bekers met de "Maria Stuart-kraag". Het 
bleek niet zoo heel eenvoudig te zijn om een g.oed 
habitus-beeld op de gevoelige plaat vast te leggen, 
daar de exemplaren, die voor het fotografeeren in 
aanmerking kwamen, juist groeiden aan hoornen, die 
·aan den bergrand stonden, waardoor veel tegenlicht 
de foto gedeeltelijk bedierf. Als documentatie-materiaal 
is zij evenwel bruikbaar en fig. 7 doet zien, dat deze 
Nepenthes-soort, waarvan de bekers ruim 30 cm hoog 
kunnen worden, temidden van allerlei epiphyten en 
varen s, aan de hoornen groeit. 

Trouwens Nepenthes Veitchii is zelf een epiphyt 
en naar mijn weten de eenige epiphytische bekerplant. 
De bladeren bezitten niet zooals bij de andere soorten 
"tendrils", ranken, waarmede zij zich aan takken en 
uitstekende pun
ten omhoog kun
nen werken, maar 
de onderste bla
deren, die ruim 50 
cm lang kunnen 
worden bij een 
breedte van 15cm, 

hebben een naar binnen omgebogen stand en 
grijpen dus als het ware den boom in een 
stevige omarming vast. Om dit beter te laten · 
uitkomen, nam ik een plant mede naar huis 
en kon deze zonder vast te binden of te stutten 
tegen een dj amboe-boom plaatsen (fig. 9). 
Daar de hoornen, waarop deze soort in het 
wild groeit, geheel met mos en varens zijn be
hangen, zal de plant in haar omarming meer 
steun vinden, dan dit bij een kalen djamboe
stam het geval was. Hebben eenmaal de onder
ste grootere bladeren het vereischte houvast 
gekregen, dan omarmen de bovenste bladeren Fig. 7. Groeiwijze van Nepenthes Veitchiz 
den stam in veel mindere mate. Zij zijn aan- Hoo K. f . op den Gn . .P;si, -Singka wa.ni 
merkelijk kleiner en de bekers, die aan het uit-
einde van een vrij korte curve ontspringen, hangen dus tegen den hernosten stam aan. 

Ik ben een weinig dieper ingegaan op de beschrijving van de groeiwijze, 
daar in DANSER's monografie op blz. 393 staat vermeld: 

"BURBIDGE says a bout the mode -of growth (Gard. Chron. 1882 Lp. 58) : 
"" This is a true epiphyte. I never met with it on the ground anywhere, but 
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m great quantity 20-100 feet high on tree-trunks. lts distichous habit is 
unique, I fancy, and then some ot the leaves actually clasp around the tree 

· just as a man would told his arms around 
it in similar circumstances."" 

Ook MACFARLANE beschouwt dit als de normale 
groeiwijze, maar Prof. DANSER is van meening, 
naar aanleiding van het door hem onderzochte 
herbarium-materiaal, dat deze lezing niet juist'is. 
Uit het ter plaatse gehouden onderzoek is mij echter 
gebleken, dat BURBIDGE en MACFARLANE het bij 
hetrechte eind hadden. Met de beschouwingen van 
deze onderzoekers kan ik mij geheel vereenigen. 
Ook ik heb N. Veitchii op den Gn. Pasi tevergeefs 
op den grond gezocht. Sommige planten hingen 
echter belangrijk lagerdan de minimum-opgave van 
BURBIDGE. Zoo bevonden de bekers, op fig. 7 afge
beeld, zich slechts op reikhoogte boven den grond . 

Prachtig waren deze bekers gekleurd. De 
hoofdtint was olijfgroen, de gekartelde franje-seg
menten (zie fig. 7) licht rose, de vooral naar het 
deksel toe zéér breede mondrand (6 cm) licht olijf
groen met donkerroodkleurige ribben. Een meer 
gedetailleerde beschrijving van deze op Neder
landsch gebied alleen op den Gn. Pasi gevonden 
soort, die verder nog slechts op enkele bergen in 

Fig. 9. Wijze waarop de bladeren van N epenthes Veitchii 
zich om een boomstam klemmen . 

Fig. 8. Trimeresurus wagleri (BOUL) 
de oe 1 ar t j int a manis. 

Sarawak moet voorkomen, moge 
aan het slot van deze bijdrage 
volgen. 

Een aardig incident ·deed 
zich tijdens het fotografeeren van 
deze bekerplant voor. Plotseling 
zag ik een van de Dajaks een 
sprong achteruitdoen,daarnazijn 
kapmes trekken en een beweging 
maken om iets, dat zich tusschen 
de varens bevond, te dooden. Ik 
snelde naderbij en kon nogjuist 
voorkomen, dat een pracht van 
een adder, die daar lag te slapen, 
zou worden gedood. Het was een 
vrij groot exemplaar van Trime
resurus wagleri (syn .: Láchesis 
wagleri), die in een sierlijke 
8-vorm, blijkbaar na een copieus 

diner een siësta hield op eenige dicht boven den grond gelegen takken. Schitterend 
goudgeel gekleurd met groene dwarsbanden, vormde deze oe I ar tj int a manis 
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(Zie De Trop. Natuur, jrg. 19, 1930, F. ]. NAINGGOLAN, blz. 138-141 en Dr P. VOOR
HOEVE, blz. 182) zoo'n harmonisch geheel met de omgeving, dat ik hiervan een foto 

wilde maken. Onwillekeurig schoot mij het 
verhaal te binnen van "Halley", de sloome, 
droomende gifslang, uit het mooie boek van 
wijlen L. C. WESTENENK, "Het Rijk van 
Bittertong". Waar zijn dochtertje zonder te 
worden gebeten, kon spelen onder den boom, 
waarin "Halley" verblijf hield, zou ik thans 
dit weinig agressieve en vreedzame dier van 
het leven laten berooven? Ik gaf den Dajak 
dan ook een wenk om dit niet te doen, te
vens den wensch te kennen gevend van deze 
slang een foto te willen maken. Hoewel mijn 
begeleider mij verzekerde, dat deze gifslang 
mij stellig zou aanvallen, wanneer ik haar 
te dicht naderde, had ik meer vertrouwen 

Fig. 10. Beker van bijna 30 cm hoogte van 
N. Veitchii. 

in de waarnemingen van bovengenoemde 
schrijvers. Voorzichtig schoof ik het toestel 
zoover mogelijk naar voren en begon het 
terrein voor de lens wat schoon te maken . 
"Halley 11" bleef doodstilliggen en zoo kon 
ik op een afstand van nog geen meter de 
verlangde opname vervaardigen (fig. 8), 
welke duidelijk aantoont, dat deze oe 1 ar 
tj int a manis zich door de voorberei
dingen niet heeft laten verontrusten. 

Het is niet de eerste keer, dat het 
mij in Indië is opgevallen, dat de inlanders 

·een geweldige, bijna overdreven vrees 
koesteren voor alles wat slang is en- hoe
wel zij het in dit geval toevallig goed 
geraden hadden - zij iedere slang giftig 
noemen en zonder uitzondering meedoo-

Fig. 11. Links : onders te beker (20 cm ). Rechts: 
gedeelte van de plant met bovenste bekers en 
~ bloeiwijze in vruchtsta dium. Beker rechts 

onderaan 21,5 X 3,8 cm. 

. genloos dooden. Vele ontegenzeglijk nuttige muizenverdelgers ondergaan het zelfde 
lot, hoewel bij het vangen van pythons economische motieven in hoofdzaak een 
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rol spelen. Ik ben er van overtuigd, dat de mij vergezellende Dajaks aan m~jn 
verstand hebben getwijfeld, toen ik deze slang na het fotografeeren in vrede liet 
liggen en ook mijn vrouw, die ik bij mijn thuiskomst dit verhaal deed, vond deze 
wijze van natuurbescherming wel wat onverantwoordelijk ver gaan. 

Zeer voldaan over dit fotografisch buitenkansje werd na een korten klim 
den top van den Gn. Pasi bereikt (770 m), waar wij een schitterend uitzicht genoten 
op de vlakte van Singkawang en op het Gn. Raja-complex, bij de trouwe lezers van 
De Tropische Natuur bekend als één van de rijkste groeiplaatsen van Rafflesia Tuan
Mudae BECC. (zie jrg. 22, 1933, blz. 165-175 en 188-197; jrg. 24, 193~, blz. 172-174). 

Op den terugweg werd nog. een groote landslak verzameld, die door Mej. 
T. VAN BENTHEM }UTTING te Amsterdam werd gedetermineerd als Rhysota brookei 
ADS. & REEVE, de grootste in onzen Archipel endemisch voorkomende soort. 
(D. T.N. 16, 1927, p. 207). 

Het eenig onaangename, dat ik op dezen tocht had ondervonden, was het 
groot aantal pa tj ets (landbloedzuigers), die hier zeer hongerig bleken te zijn. 
Maar de bezwaren hieraan ontegenzeglijk verbonden, wogen toch geenszins op 
tegen het vele interessante, dat op deze trip weer werd waargenomen. 

De "dorre" hesebrij ving van Nepenthes Veitchii, die ik voor het laatst had bestemd, 
kunnen zij, die zich voor bekerplanten niet zoo interesseeren, gevoegelijk overslaan). 

Voorkomen. Nederlandsch eorneo (Gn. Pasi, Singkawang van 1:80-750 m b.z.), verder op eenige 
gebergten in Sarawak. Zal vermoedelijk ook wel voorkomen op het Gn. Raja-complex, hoewel de 
soort daar nog niet door mij werd gevonden. . 

Bladeren. Gedeeltelijk reeds boven beschreven. Afwisselend geplaatst, stengel eenigszins zigzag . . 
Bladeren leerachtig, breed uitgerand aan den top, langzaam sm aller wordend in een 4 cm langen 
steel, die den stengel . in den regel geheel omvat. Kleur donkergroen aan de bovenzijde, lichter aan 
de onderzijde, middennerf soms iets roodachtig getint, vooral bij de bovenste bladeren. 

Rank waaraan de beker hangt, korter dan het blad, zonder krul. 
Onderste beker klokvormig, trechtervormig in het onders te gedeelte, soms een weinig vernauwd 

naar den mondrand toe. Hoogte ± 30 cm, wijdte 6 cm iets onder het midden. Over de geheele lengte 
loopen 2 van franje voorziene vleugels, grootste breedte hiervan l'/2 cm. Mond horizontaal aan den 
voorkant, sterk omhoog en spits toeloopend naar het deksel toe, verlengd in een 2 cm korten nek. 
Peristoom aan den voorkant I 1/ , cm, bij het deksel ongeveer 6 cm breed, sterk geribd, de ribbels 
1/ 2 mm van elkander staand. Het deks.el is nauw eivormig, veel smaller dan de mondopening, 
91/2 X 5 cm, met een zijdelings aFgeplat aanhangsel in het basale gedeelte en (in den regel) een smal 
kegelvormig aanhangsel bij den top. S oor 8 mm lang, ingeplant eenige mm onder het deksel. 

Kleur variabel. Hierboven één tint reeds beschreven . Soms is het peristoom over groote gedeelten 
rood gekleurd. Het bovenste inwendige gedeelte van den beker vertoont spaarzame, groote paarsroode 
vlekken, evenals de onderzijde van het deksel. 

Bovenste beker veel slanker en minder wijd, 21.3X3.8 cm, buisvormig, vleugels overal even breed. 
Kleur lichtgroen met een rosachtige tint en aan de buitenzijde, vooral aan de zijkanten der 

vleugels, rose lengtevlekken. Peristoom lichtgroen met hier en daar donkerroode ribbels en tusschen
schotten. Het inwendige gedeelte van den beker groen, bovenste 1/3 gedeelte paarsrood gevlekt. 

jonge beker (fig. 11 rechts midden) . Grondkleur in den regel groen, maar vrijwel niet zichtbaar 
door de dichte donkerbruine beharing. Bij andere bekers domineert de rose grondkleur en zijn de rose 
lengtevlekken reeds flauw zichtbaar. Afmeting van dezen nog gesloten beker, 15 1/~ X 31

/ 2 cm. 
-:]' bloeiwijze nog niet gezien (bloeitijd vermoedelijk October, November). 
~ bloeiwijze alleen bekend in het vruchtstadium (zie afb. 9 en 11). Bloemsteel (in fig. 9) 37 cm 

lang, bloemspil 28 cm , in fig . 11 respectievelijk 23 en 15 1/ 2 cm. Bloemsteeltjes gevorkt, 2 cm lang. 
Vrucht groen, tot 31/ 2 cm lang en 31/ 2 mm breed, smaller wordend aan beide einden. 

Hilversum, juni 1935. L. COOMANS DE RUITER. 


