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INLEIDING
Deze titel laat ruimte voor de veronderstelling, dat in dit boekwerkje aIle uit Borneo bekende orchideeen zullen worden behandeld.
Hiertoe ben ik met in staat, want tot dusver zijn ver over de 1000
soorten uit Borneo beschreven en nog tal van nieuwe aanwinsten
zijn uit dit enorme gebied te verwachten.
Of! choon dus Borneo een orchideeenland bij uitnemendheid mag
worden genoemd, valt het aantal goede soorten tegen en lang met
aIle van de te bespreken soorten hebben voor Europeesche kweekers
waarde, omdat de bloemen als snijbloemen minder geschikt zijn en
niet kunnen wedijveren met de feerieke pracht van tal van species
uit Amerika en Britsch-Indie b.v.
Men heeft aIleen maar enkele H ollandsche oTchideeen-tentoonteIlingen te bezoeken om te beseffen, welke sierlijk gebouwde, geteekende en getinte bloemen deze " Flora's Iiefelijkste kinderen"
hebben.
De weimge uitzonderingen daargelaten kunnen de Borneoorchideeen daarmede met concurreeren en toch acht ik een behandeling van een aantal soorten uit dit gebied , vergezeld van
foto's, die de habitus goed weergeven, ten volle verantwoord.
Doel is dan ook een beperkt aantal van d e betere Borneo-soorten in
dit boekwerkje te bespreken. De keu ze is niet gemakkelijk gewee t
en nog ben ik ervan overtuigd, dat "insiders" zullen zeggen:
" Waarom deze soort wel en deze soort niet behandeld?"
Waar ik zes j aren in de Westerafdeeling van Borneo heb gewerkt,
zuIlen aIleen de soorten, die ik aldaar leerde kennen, worden besproken; de titel had dus juister kunnen Iuiden: "Eenige orchideeen
uit de Westerafdeeling van Borneo", maar kortheidshal ve zullen we
maar " Borneo-Orchideeen" laten staa n.
Deze lange inleiding was noodig om misverstand te dien opzichte
te voorkomen.
Een tweede, tamelijk veel voorkomend misverstand, d a t ik v66r
de behandeling der diverse soorten uit den weg wil ruimen, is de
idee, dat in Indie de orchideeen zoo gemakkelijk zijn te krijgen, als
bij ons in Holland b.v. de madeliefjes.
Men is van meening, dat men in een auto rijdend, de prachtigste
orchideeen in de boomen kan zien hangen en dat men die zoo maar
kan plukken . Ik ontken niet, dat men in de diepe binnenlanden op
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een zame wegen rijdend, weI een langs aardige plekjes komt, waar
inderdaad n og fraaie orchid eeen groeien - ik denk hier b.v. aan de
meertjes m et de schitterende Yanda Hookeriana, of eenige goede
Coelogyne-soorten, epiphytisch groeiend op woudreuzen - maar
regel is dit niet en zoo gemakkelijk krijgt men dan de buit toch niet
in handen.
Om de goede soorten te krijgen, n.l. die soorten, waarnaar vraag
is, moet m en dagenlange m arschen door het oerwoud afleggen,
moeten moerassen tot aan het middel worden d oorwaad en Dajaks
worden gehuurd om de soorten, die in de kruinen van oor gewone
stervelingen niet te b eklimmen boomen groeien, naar beneden te
halen.
Al worden de gevaren van het tropisch oerwoud wel eens overd reven , geheel wegcijferen mag men deze toch ook weer niet en het
ongerief, dat men op deze tournee's ontegenzeggelijk heeft, doet
velen afschrikken van het zelf op onderzoek uitgaan. Gemakshalve
zendt men dan eenige Dajaks h et bosch in om die en die " Lau" (het
Daj aksche woord voor Orchidee, verbastering van den naam van
den beroemden botanist Sir Hugh Low, die hier in deze streken heeft
verzameld ) a raison van die en die prijs te gaan halen.
Daardoor is langzamerhand een toestand ontstaan , waar tegen
niet genoeg kan worden gewaarschuwd. Afgescheiden nog van h et
feit, dat voor den waren natuurminnaar het zelf op onderzoek uitgaan, h et zelf zoeken, juist de h oogste voldoening en gen ot geven ,
kan men dan ook persoonlijk m aatregelen n emen, dat de oort
ter plaatse niet wordt geannihileerd, door aIleen d e krachtigste
planten mede te nemen en d e jonge exemplaren te laten staan .
Niet aldus doet de D ajak, die op bestelling is u itgezonden. Hij
m oet " lau's" hebbe~ en krijgt daarvoor een bepaald bed rag per
stuk, meestal slechts enkele lu ttele cen teno Volslagen leek op dit geb ied zij nde, n eemt h ij alles mede, wat hij op zijn toch t tegenkomt,
naast veel voor kweekers minderwaardig goed , bovendien nog
allerlei waardelooze epiphyten uit a ndere fa milies. " L au " is " lau",
denkt hij en de enkele goede soor ten , die hij "en passant" m eden eemt, komen b ij een dergelijk transport n atuurlij k in de verdrukking en zijn op de hoofdplaats aangekomen , het kweeken nauwelijks meer waard . Groot is d an hun verbazing, wanneer een
dergelijke romm el niet w ordt geaccepteerd en woedend over een
dergelijke woordbreuk - " lau" is toch immers " lau" - belandt de
geheele par tij op d e mestvaalt.
Men zal mij tegenwerpen , dat ik overdrij f. Men zal m ij wijzen op
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het groot aantal Borneo-Orchideeen, dat in hand en van kweekers in
Indie en in Europa is veilig gesteld. Er is zelfs een kweeker gewe.est,
die mij tegenwierp, dat door hybridisatie in veredelden vorm aan
het tropisch vaderland de planten worden teruggegeven, wat daar
uit aan planten wordt weggehaald.
Daargelaten, dat mijn geheele actie steeds is gericht geweest
tegen het vandalism e der Dajaksche plantenzoekers en niet tegen het
oordeelkundig verzamelen van bepaalde soorten d oor J apanner en
Maleiers, wier eigen belang medebrengt, de orchideeen op d e vindplaatsen niet uit te roeien, kan ik met bovenstaande uitspraak onmogelijk accoord gaan, want na ar mijn meening kunnen zelfs de
mooiste bastaarden d en roof van oorspronkelijke soorten aan d e natuur
niet in het minst vergoeden .
Wil men gedetailleerd e gegevens over dit euvel - waarmede
ni emand en zeer zeker ook de kweeker niet is gebaat - men leze de
hoofdstukken over orchid eeen in mijn "Uit B orneo's Wonderwereld" 1)
hierover maar na.
Aan dit vandalisme i· het te wijten, dat eertij ds gemakkelijk te
bereiken aardige plekjes zijn leeggeplunderd , d at heele gebieden van
hun schatten werden beroofd, zoodat de landbouwconsulent na een
bezoek aan d en Goenoeng Kelam (een gebergte nabij Sin tang gelegen ) moest Yerklaren, aIdaar geen enkele orchidee te hebben gevonden.
En dit gebied , bekend om zijn chitterende orchideeen en bekerplanten (lees Dr. H . Hallier' rappor t over de Botanisch e tochten in
Borneo's We terafd eeling 1893- 1894) wa vermoedelijk de eenigste
groeiplaats op
ederlandsch territoir van het prachtige venumuil~ e, Paphiopedilum Lawrenceanum .
Eenige ondernemende handelaren, die een een goeden slag
dachten te slaan, zonden D ajaks naar dezen berg om " lau pipa"
( venu s muiI~ e ) te zoeken. De onderneming Iiep op een fiasco uit.
Een schipyoI, grootend eels waardelooze kleinbloernigen, moes t aa n
den man worden gebracht. Slechts de goede soor ten gingen voor een
appel en een ei weg, omdat zij van het transpor t te zeer hadden ge[eden. H et was bedroevend om te zien, hoevele schitterende CaIanthe ve tita's, Aerides- en Paphiopedilum-soorten door een onoordeelkundige behandeling verrot en beschimmeld aankwamen.
Het schamele re tant bracht vermoedelijk niet meer danf 50,- op.
1) V er chenen bij Boekhandel Visser & Co te Batavia 1932. Uitgave van

de

~ederlandsch -I ndische

Natuurhi torisch e Vereeniging.
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Is zulks niet bedroevend?
Gelukkig heeft dit vandalisme de aandacht van de Regeering en
tracht deze dit kwaad te stuiten, hetgeen echter in dit onmetelijke
gebied , waar afdoende politiebewaking in de diepe binnenlanden
vrijwel onmogelijk is, een niet zoo h eel gemakkelijke taak is.
De moeilijkheid i een modus te vinden om de bonafide kweekers,
zoowel hier als in lndie, niet te dupeeren door een algemeen uitvoerverbod, zoodat de bescherming van de met uitroeiing bedreigde
soorten door verheffing tot natuurmonument van bepaalde groeiplaatsen, wel de eenigste weg zal blijken te zijn.
lk meende goed te do en het bovenstaande voorop te stellen, om
bij de behandeling der soorten niet steeds in onnoodige herhalingen
behoeven te vervallen.
Gemak halve, 0 k voor een beter overzicht, zullen de soorten in
alphabetische volgorde worden behandeld, hoewel een andere indeel ing botanisch juister zou zijn.
Opmerkingen omtrent de juiste kweekmethode zal men in deze
beschrijvingen - op een heel enkele uitzondering na - tevergeefs
zoeken. Hetgeen ik op dit gebied van kweekers hier te lande heb gezien, is heel wat beter dan de in vergelijking daarmede door mlJ
behaalde povere resultaten in lndie.
Korte botanische aanteekeningen, naar de levende plant gemaakt, kan ik echter niet ontberen, terwijl de natuurlijke groeiwijze
en het aantal geproduceerde bloemstengels en bloemen in vele
geval}en een aardig beeld zullen geven, tot wat voor verrichtingen
de soort in staat is.
Een betere bekendheid met een aantal Borneo-Orchideeen,
vooral met die soorten, die met uitroeiing worden bedreigd, kan
weer nieuwe strijder voor de be chermingsgedachte werven.
D e foto's zijn meest vervaardigd door Japansche fotografen te
Pontianak en Singkawang, die zelf groote liefhebber zij n van het
kweeken van de onvolprezen exquise orchideeen.
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BESCHRIJVING DER SOORTEN
AERIDES (van " aer" is lueht; n aar aanleiding van het vermogen,
dat deze planten zouden h ebben om van de lueht te kunnen leven).
Van dit geslaeh t zijn ongeveer 50 soorten bekend , voorkomend in
een gebied, dat zieh uitstrekt van Voor-Indie tot in de M olukken en
Noordelijk in de Philippij nen en Japan. D akkus besehrijft in zij n
" Orehideeen in Ned .-I ndie" (3de druk) 5 soorten; wij kunnen volstaan met de bespreking van de voornaamste, tevens in Borneo
voorkomende soort, n.l.
1. AERIDES ODORATUM Lour. (fig. I) . Dit is een bijzonder
dankbare, bij goede verzorging rijk bloeiende orehidee, die door d e
zeer gedistingeerde geur der bloemen, bij uitstek gesehikt is voor
vaasvulling. De bloemen blij ven bij na twee weken goed . De stengels
zijn dieht bebladerd ; d e bladeren zij n ongeveer 20 em lang bij 3 em
breed , in den b eginne iets lila gekleurd, later overgaa nd in groen.
De liehtgroene bloemstengel , in den regel min of meer lila gekleurd,
versehijnen in de oksels d er bladeren, hang en naar beneden en
dragen veel bloemen, die in eylindervormige trossen staan. De
knoppen zijn zeer kleverig. H et opvallendste kenmerk van dit geslaeht, is de naar voren en naar boven gekromde I } em lange spoor,
waarmede de lip vergroeid is. Deze spoor is lila getint met aan den
top een weinig groen. Sepalen en petalen zij n wit gekleurd met een
lieh t paarse vlek aan d en top. Er bestaan eehter veel kleurvarieteiten van donker lila tot zuiver wit. Een witte Aerides odora tum is
opJava gevonden en o.a. besehreven en afgebeeldinde ,Tropisehe
Natuur" 1928 (J. Krajenbrink). De schrijver van dit artikel geeft
een mid del aan om buiten den bloeitijd naar witbloemige exemplaren te zoeken. Het doorsehijnende gedeeIte van de wortel zou
n.l. bij deze witbloemige exemplaren lieh tgroen zijn, terwijl van
aIle andere planten de worte1toppen steeds min of meer lila gekleurd
zijn. H et vinden van een zuiver witte varieteit blijft eehter een
zeldzaamheid. Aan den heer Dakkus te Buitenzorg werd een plant
getoond met ereme-kleurige bloemen. Zooals reeds gezegd, zijn de
ongeveer 2t em groote bloemen we1riekend (odoratum). De reuk
doet mij aan die van Lelietjes van D alen denken. De planten bloeien
vrij wel het geheele jaar door, doeh met de sterkste bloei gedurende
de maanden December en Januari.
Deze " lau bin tang" (= sterorehidee) komt in de Westerafdeeling
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Fig.

I.

Aerides odora/um. Lour.

Folo A:. K ubota

Fig.

2.

Arachnis Flos-aeris. R chb.f
Ffl to Dr. Ph . BlormJma

van Borneo op sommige plaatsen nog vrij taIrijk voor. Aanvankelijk
veronderstelde ik, dat de soort reeds zeldzaam was geworden (vide
o.a. bIz. 191 van " De Orchidee", 2de ] aargang), maar later cons tateerde ik, dat deze orchidee tamelijk veelvuldig voorkomt op h ooge
doerian -boomen in het Goenoeng R aja-complex (onderafdeeling
Singkawang) . D eze d oerian-boomen kunnen tot 30 m hoog worden
en zijn aIleen te beklimmen door Dajaks, die .bamboepinnen in het
hout laan en een soort ladd er in elkander knutselen , die slechts
steun geeft aan hun grooten teen. Ret is werkelijk een griezelig gezicht, een dergelij ke la dd er te zien bestijgen. R oogtevrees kennen
onze Daj aks gelukkig niet en hun "grijpteenen" hebben voldoend e
steun op de bamboepinnen, maar ik ben eerst weer gerust, ais ze heelhuid op den grond staan. D e heer F . ]. Paath uit Singkawang
(mijn Iaatste standplaats), verwoed orchideeen-liefhebber, die de
goede gewoonte heeft, zij n bevindingen te publiceeren, schreef een
aardig stukje hierover in " De Orchidee", 3de Jaargang 1934. Op
bIz. 258 geeft hij een foto van zoo' n stellage. " Zoodoende heeft men
dan binnen een minimum van tijd, op eenvoudige wij ze een oogenschijnlij k lastig klimproces tot een oplossing gebracht," schrij ft hij.
E nfin "eenvoudig" lijkt mij dat nu direct niet, maar de Dajaks
1~ken er gelukkig anders over. Gelukkig, want juist aan die hooge
doerian-boomen groeiden de mooiste exemplaren van d eze " lau
bintang". Eenige planten met 4 bloemstengels liet ik naar bened en
b rengen en j aren lang h ebben wij er pleizier van gehad en vuld en
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Fig. 3. Arachnis Flos-aeris . Rchb.f

Foto K. Ku bola

Fig . 4. Arachllis Hookeriana. Rchb. f
Folo Dr. Ph.

de afgesneden bloemstengel5 met hun heerlijke geur het geheele huis.
In Indie bindt men deze 500rt met "tali idjoek" (ineengedraaide
zwarte haren, die men tusschen de bladsteelen van den Arenpalm
aantreft) stevig op tama rinde-hout, zood oende de natuurlijke groeiwijze h et meest benaderend. In Holland zal men - indien de soort
althans hier in cultuur is - wel houten mandjes gebruiken.
Behalve op Borneo komt de 500rt veelvuldig opJava, Sumatra en
Celebes voor (om bij Ned.-Indie te blijven) . Vooral opJava schij nen
ze regelmatig door Inlandsche plantenkweekers te worden aangebod en en in deze tijden voor een zeer luttelen prijs.

ARACHNIS (van " arachne"

= spin en "an th os" = bloem) .
Van dit geslach t komen niet minder dan 4 soorten voor bespreking
in aanmerking, aIle vier inheemsch in Borneo, al is Arachnis
Hookeriana. R chb . f. tot dusver aIleen in het E ngel5che gebied geconstateerd, n.1. in Sarawak, L a b oean en Britsch Noord-Borneo.
De soort is echter "en vogue" en kwam in Borneo nog al tamelijk
veel voor in de verzamelingen van Orchideeen-liefhebbers.
Omtrent de plaatsing van "Lowii" , de b ekende "Lowe's necklace
Vanda" in het geslacht Arachnis, zijn de orchideologen het niet
eens. In navolging van Dakku5 in zijn meergenoemd werk, zal ik
deze soort in dit geslacht behandelen en niet zooals Dr. Schlechter in
Vandopsis. De m eeste kweeker5 h ouden echter nog steeds vast aan
den naam "Vanda Lowii". Veel doet het er m.i. niet toe , als m en
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