
114 

COC OS PARELS 

In den Maleisehen Archipel, vooral in Celebes en de Molukken, ziet men 
soms witte, elliptische of eivormige steentjes, die als cocosparels, moestik a 
k el a pa, worden aangeduid . Naar het heet, is het voorkomen daarvan in cocos
noten een groote zeldzaamheid. Soms, b.v. op Boeton, worden deze parels te koop 
aangeboden. Elders ziet men ze in het bezit van hoofden of andere voorname 
personen; de voorwerpen zijn dan door inlanders als een zeldzame vondst geschonken. 

Reeds RUMPHIUS, die van 1653 tot 1702 op Ambon woonde, en een paar 
tijdgenooten in de Philippijnen, hebben melding gemaakt van het voorkomen van 
zulke steenen in het kiemappeltje van de cocosnoot. R. zegt, dat ze in Ambon en 
omgeving niet voorkomen en dat hij er zelf nooit één gevonden heeft, maar dat 
men ze in Celebes, vooral in Z. Celebes en Boeton, veel vindt, wat hij aan een 
bUzondere gesteldheid van den bodem toeschrijft. RUMPHIUS vermeldt reeds, dat 
de witte parels in Tridacna-schelpen, die hij wèl uit eigen ervaring kent, vaak treffend 
op de cocossteenen gelijken en hij poogt de verschillen tuschen beide vast te stellen. 

Na RUMPHIUS schijnt er een eeuw lang niets over cocosparels gepubliceerd 
te zijn. In 1861 vroeg een lid van de Society of Natura] History te Boston inlichtingen 
over een cocosparel, die in een ring gezet was en afkomstig was van Singapore. 
]. BACON heeft toen de helft van deze parel chemisch en microscopisch onder
zocht; de overblijvende helft werd weer in den ring gezet. Het voorwerp bleek 
bijna geheel uit koolzure kalk te bestaan met een zeer geringe hoeveelheid orga
nische stof (eiwit; geen cellulose). B. zegt, dat de cocosparel in vele opzichten op 
een dierlijke parel gelijkt. De slijppreparaten vertoonen o.a. concentrische ringen. 
Hij spreekt echter geen definitief oordeel uit over den oorsprong, hoewel geen der 
geraadpleegde botanici met dergelijke kalkconcreties bekend bleek te zijn. 

In 1S85 ontving S. j. HICKSON, die voor zoölogische studies in N. Celebes 
vertoefde, een paar cocosparels van den Resident van Menado. VolgensH.meenden 
sommige natuuronderzoekers, dat cocosparels eigenlijk parels van Tridacna of 
andere groote ·tweekleppige schelpdieren zijn, maar na beide soorten vergeleken 
te hebben, verwerpt hij die meening. Daar Dr RIEDEL, Resident van Menado, zelf 
een parel in een cocosnoot te Gorootalo gevonden had, viel er volgens H. niet 
aan het bestaan van cocosparels te twijfelen. Bij chemische analyse van één der 
ontvangen parels bleek weer, dat deze geheel uit koolzure kalk bestond, zonder 
een spoor van plantaardig weefsel. 

In 188'1 uitten de parelonderzoekers G. en H.S. HARLEY twijfel aan het bestaan 
van cocosparels. Een uit Singapore ontvangen exemplaar kwam, wat uiterlijk en 
microscopische structuur betreft, geheel overeen met de parels uit de groote Tri
darna-schelp van den Indischen Oceaan. 

Een soortgelijke ervaring maakte in reeenten tijd Dr Fr. W EBER, die tijdens 
zijn verblijf in Ned. Indië vele Tridarna-parels en een aantal cocosparels kocht. De 
laatste bleken bij mineralogisch-optisch onderzoek geheel overeen te komen met 
de exemplaren uit Tridacna. 

1) Op verzoek van de Redactie ve rschijnt hierbij een kort overzicht van mijn artikel: Coconut
pearls, in de Ann jard. Bot. Buitenzorg, 49 (1939) , blz. 43-48. Voor verdere bijzonderheden en literatuur 
zij naar de oorspronkelijke publicatie verwezen. 
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Een cocasparel uit Menado, gevonden in den klappertuin van den Resident 
P. VAN DER CRAB (1871-1874), thans aanwezig in de collectie van het Handelsmuseum 
van het Koloniaal Instituut, werd op mijn verzoek geanalyseerd. Ook dit exemplaar 
bleek geheel uit koolzure kalk te bestaan; plantaardig weefsel was er niet in te vin
den De structuur werd aan de hand van een slijppreparaat vergeleken met die van 
de schelp van Tridacna squamosa en bleek daarmee nauwkeurig overeen te komen. 

De Tridacna-parels, ten minste de regelmatig gevormde, welke als cocasparels 
worden aangeboden, vertoonen een bipolairen bouw. Van de beide polen van de 
parel ziet men witte aders straalsgewijze uitgaan. B~i 5-10 X vergrooting zijn ze 
gemakkelijk te zien. Dezelfde witte aders kan men ook op het gladde binnenvlak 
van een Tridoena-schelp waarnemen. Deze schelp is opgebouwd uit dunne plaatjes 
of lamellen, die ongeveer loodrecht op de binnen-oppervlakte staan en evenwijdig 
met den rand loopen. Doordat de kristalvezels in twee aan elkaar grenzende lamellen 
elkaar ongeveer rechthoekig kruisen, doen de lamellen aan de oppervlakte zich 
afwisselend als witte en donkerder lijnen voor. Deze zg. gekruiste lamellen-structuur 
is alleen bij weekdieren bekend. 

De cocosparel, die Dr HUNGER in een (gekochte) abnormale cocasnoot 
k e 1 a pa boet a, van de Tanimber-eilanden vond en in 1923 beschreef, houd ik 
voor een Tridacna-parel, daar ze een bipolairen bouw vertoont en de witte aders 
der gekruiste lamellen-structuur duidelijk ontwikkeld zijn. De andere cocosparels, 
welke ik gezien heb, o.a. die uit de collectie van Dr R1EDEL (thans in het bezit 
van zijn zoon), houd ik om dezelfde redenen voor parels afkomstig uit zeeschelpen, 
behoorende tot de Tridacnidae. 

Er zijn vele argumenten, die er tegen pleiten, dat de voorwerpen, welke 
als cocasparels worden getoond en aangeboden of als zoodanig beschreven zijn, 
werkelijk uit cocasnoten komen. Tot besluit mogen deze argumenten in het kort 
worden opgesomd. 

1) Het is zeker, dat verreweg het grootste deel der in den Maleisehen Archipel 
circuleerende cocasparels afkomstig is uit Tridacna-schelpen, zooals blijkt uit mede
deeliogen van ter plaatse goed bekende personen; zelfs de verkoopers dezer 
curiositeiten geven dat toe. 

2) Op Ceylon, Java en de Philippijnen, waar jaarlijks eenige milliarden 
cocasnoten geoogst worden, zooals uit de exportcijfers valt af te leiden, zijn cocos
parels tegenwoordig onbekend. 

3) De boven genoemde analyses wijzen eerder op dierlijke dan plantaardige 
parels. Plantenweefsel of cellulose werden in de onderzochte cocasparels niet 
gevonden. Wanneer deze parels uit een verkalkt kiemappeltje van de cocasnoot 
bestonden, zooals Dr HUNGER meende, dan zou men na voorzichtig ontkalken het 
plantenweefsel, vooral de vaatbundels, gemakkelijk moeten kunnen aantoonen. 

4) De cocasparels worden door de inlanders als amulet of talisman gebruikt. 
Wat zij over den oorsprong daarvan meedeelen, moet dus met groote reserve 
aanvaard worden. Nog steeds, evenals in RUMPHICS' tijd, zijn dergelijke abnormale 
steenen (moestika's) zeer gezocht in Z. Celebes en Boeton. RUMPHIUS schreef o.a. 
"zijnde schier niet eenen vrugt, of men kan op Macasser en Buton een mestica 
daarvan toonen." "Op het Landt Makkassar zijn ook de bloemen niet vrij van 
het versteenen, 't welk zoo veel wonderlijker is dan in de voorgaande houten en 
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vruchten, dewelke veel bequamer zijn den steenzap te ootfangen dan een teere 
bloem of bloemknop, evenwel heeft Medusa haar niet verschoont". Argwaan koes
terde RUMPHIUS echter niet, zooals een modern natuuronderzoeker in dit geval 
zeker zou doen. Alleen vertrouwde hij de menschen van N. Ceram niet, die vaak 
cocasparels aanboden. 

Naar het schijnt heeft men de witte, porseleinachtige parels uit Tridoena
schelpen (en misschien ook uit Hippopus) moestika kelapa genoemd, omdat zij 
uiterlijk op het kiemappeltje van een cocasnoot gelijken, en daardoor is het geloof 
ontstaan, dat zij werkelijk uit cocasnoten afkomstig zijn. 

De locale prijzen voor goede cocasparels varieeren meestal van 30-50 ct. In 
RUMPHIUS' tijd betaalde men soms een rijksdaalder of meer en in Malakka zijn 
zelfs prijzen van 200 Maleische dollars besteed. Aan boord der K. P.M. schepen 
wordt voor goede exemplaren meestal f 5.- tot f 10.- gevraagd. 

Heiloo. A. REYNE. 

RAFFLESI~ VINDPLAATSEN IN BENKOELEN 

De mededeelingen over dit onderwerp door Dr K. SCHÄFER in de Februari-afleve
ring van dezenjaargang waren voor mij aanleiding losse aanteekeningen, welke ik eerst 
van weinig belang achtte, te voorschijn te halen. Misschien hebben zij eenige waarde. 

In de eerste plaats kan ik volkomen bevestigen dat Rafflesia in het lagere 
bergland, ook buiten de natuurmonumenten, veel voorkomt. Hoewel de plant 
meestal in oerbosch wordt aangetroffen vindt men Rafflesia niet zelden ook in oud 
secundair bosch. 

De Rafflesia-monümenten in Benkoelen zijn van groote waarde, omdat het 
hier terreinen betreft, die alle betrekkelijk dicht bij den grooten autoweg gelegen 
en gemakkelijk bereikbaar zijn, zoodat door belangstellenden geregeld waarnemingen 
kunnen worden gedaan. 

Daar Dr VAN STEENIS in een noot aanteekent, dat voor R. Arnoldii de hoogste 
vindplaatsen tamelijk hoog liggen (ca 600 m), is het hier wel de plaats te wijzen op 
het feit dat óók de gereserveerde terreinen in Benkoelen hoog liggen, nl. 450-650 m. 

Het is van belang mede te deelen, dat de plek, welke in de bekende 
beschrijving van Lady RAFFLES wordt genoemd, "Pulo Lebar" dicht bij "Lebu Tappu" 
(Loeboek Tapi in de Onderafdeeling Mana) op 290 m boven zee is gelegen. Daar 
werd de reuzenbloem ontdekt, "a full yard across". 

Geïnspireerd door de artikelen van CaOMANS DE RUITER in jg. 1933 van 
De Tropische Natuur, heb ik destijds gedurende 3 jaar in de 1 a ge re streken 
uitgekeken naar Ra(flesia, maar ze nimmer gezien, behalve ééns een bijna geheel 
verrot exemplaar van 28- 30 cm diam. op 40 m zeehoogte, in oeverbosch van de 
Wai Semangka in de Lampongsche Districten (20 Sept. 1933). Er was helaas niets 
meer mee te beginnen. 

Toch moet( en) ook (een) groote Rafflesia-soort(en) eveneens in lage streken voor
komen. Wanneer ik afbeeldingen liet zien kreeg ik af en toe positieve mededeelingen. 

Een aansporing voor alle rimboeloopers in Sumatra om in de 1 a ge re 
streken uit te kijken is de aanteekening van Prof. WINKLER op blz.174,jaargang 
1933 van dit tijdschrift (vertaald): 


