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VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE 
ALG. VERGADERING.

d er N ederl. Ver. van  L iefh ebbers van  C actu ssen  
en  V etplanten, g eh ou d en  te  A msterdam  op  

Z a terd a g 10 Juli 1943.
Te 3 uur opent Dr. R. Claeys bij ontstentenis 

van den Voorzitter de vergadering en heet de aan
wezigen welkom.: Hij neemt meteen het woord en 
licht toe, waarom het Bestuur tot het uitschrijven 
dezer buitengewone Alg. Vergadering gekomen is, 
de eerste buitengewone Alg. Verg., in de geschie
denis van onze Vereeniging, waarvoor dan ook 
wel een bijzondere reden was.

Hij zet verder uiteen, dat de Ned. Ver. van 
Liefhebbers van Cactussen en Vetplanten door 
overheidsmaatregelen gedwongen het oude ver
trouwde en mooie blad' niet meer mocht uitgeven, 
thans nog de eenige mogelijkheid bezit, het con
tact tusschen de kringen en verspreide leden te be
waren in de uitgave van een z.g. „Mededeelingen- 
blad", een vorm die vele Vereenigingen, van haar 
vroegere officieele organen beroofd, al hebben ge
kozen. Door de overheidsmaatregelen bestond niet 
de mogelijkheid, de leden reeds te voren over 
de plannen nauwkeurig in te lichten en zoo
doende moest het Bestuur wel het eerste nummer 
van dit Mededeelingenblad uitgeven zonder rugge
spraak met de Alg. Vergadering, doch spr. hoopt, 
dat de Alg. Vergadering het beleid van het Bestuur 
zal kunnen goedkeuren.

Nadat de Vergadering ingelicht is omtrent de 
kosten en de wijze van verschijnen (de Vergadering 
had de keuze tusschen de uitgave van 3 X 4  pa
gina s of 6 X 2 pagina's) keurt zij zonder hoofde
lijke stemming de uitgave van het Mededeelingen
blad goed en wel met 6 X 2  pagina’s.

De gelden d'ie eventueel overblijven zullen als 
reserve voor het tienjarig bestaan der Vereeniging 
in 1944/’45 bewaard worden.

Na afloop volgde nog een zeer geanimeerde ruil
beurs waarbij vele planten van eigenaar verwissel
den. Omstreeks half vijf sloot de Voorzitter de 
Vergadering met dank voor de opkomst.

DE SECRETARIS.

WENKEN AAN LEDEN, DIE DEELNEMEN 
WILLEN AAN DE SAMENSTELLING VAN 

HET JUBILEUMBOEK.
Nu de Alg. Verg. van 6 Maart 1943 besloten 

heeft, een Jubileumboek als feestuitgave ter gele
genheid van het 10-jarig bestaan onzer Vereeni
ging in 1945 te doen verschijnen is het zaak, dat 
velen reeds thans beginnen materiaa hiervoor te

verzamelen.. Om hen, die nog weinig ervaring op 
dit gebied hebben, eenigszins op weg te helpen 
diene het volgende :

Bij het fotografeeren van de planten moet als 
zeker vast staan: de juiste naam en de herkomst 
van het onderhavige exemplaar (dus zaailing, 
liefst met jaar, van zaaien, import of derg.).

Verder komen slechts zeer mooie, volkomen na
tuurlijk ontwikkelde en gave planten in aanmer
king, liefst in bloei.

Camera. Met elke camera zijn plantenfoto’s te 
maken. Uiteraard zeer geschikt is iedere ouderwet- 
sche platencamera met scherpstelling op het mat
glas, verder natuurlijk de reflexcamera’s (Rollei- 
flex, Rolleicord, Kine Exacta, Practiflex) of de ca
mera’s met automatische scherpstelling.

M ateriaa l: Liefst panchromatisch met gevoelig
heid van 10/10° tot 17/10° Din.; Ultrasnel mate
riaal voldoet minder, aangezien het grofkorrelige 
negatieven geeft. Tijdopnamen zijn immers bij stil
staande planten geen bezwaar. Zoowel daglicht- 
als kunstlichtopnamen zijn bruikbaar.

Scherpte van het negatief is hoofdzaak om 
scherpe cliché’s te kunnen verkrijgen. Over de ar
tistieke waarde van de foto’s willen wij nog niets 
zeggen; de commissie die uiteindelijk de keuze doet, 
zal dit t.z.t. uitmaken. Noodig is hiervoor echter 
voldoende materiaal.

In te zenden zijn: n ega t ie f (eventueel met een 
a f druk 6 X 9  Cm.) p lus a lle g e g e v e n s  om tren t d e  
planten . Eventueele afdrukken glanzend, zwart.

Bij publicatie in het Jubileumboek vervalt het 
auteursrecht der foto’s als regel aan de Vereeniging.

Zij, die wenschen mede te werken aan het fo
tografeeren, kunnen zich opgeven bij den Secre
taris.

Zij, die gaarne enkele planten gefotografeerd 
wenschen, doch zelf niet kunnen fotografeeren, 
kunnen hun wenschen eveneens kenbaar maken aan 
den Secretaris. (Tijd opgeven ongeveer wanneer 
de foto's gemaakt kunnen worden).

Leden, werkt allen mede, dat spoedig een groote 
hoeveelheid materiaal bijeen is, d'it is de eerste 
voorwaarde om tot de uitgave van ons Jubileum
boek te komen ! d e  SECRETARIS.

VERZOEK.
Een lid der Vereeniging zou gaarne in het be

zit komen van het Januari-nummer 1935 van Cac
tussen en  V etplanten, dus het eerste door de Ver
eeniging uitgegeven maandblad. Zij, die hieraan 
willen voldoen, worden verzocht om opgave met 
eventueele kosten aan Mevr. Gruilemans, Heere
weg 12, Lisse.



VERGADERING KRING AMSTERDAM.
V ergaderin g op  Z a terd a g 25 S ept. 1943, d e s  mid~ 

d a g s te  2.30 uur in h et kantoor van  „W illen  is 
Kunnen" P rin sen gra ch t 674, Amsterdam.

Agenda: Verslag algemeene vergadering. Ruil
beurs. W at ter tafel komt.

J.. B. JANSEN, Secr.,
Mr. P. N. Arntz.weg 70, A ’dam (O.).

BIBLIOTHEEK.
De bibliotheek wordt waargenomen door den 

heer J. D. Vis. Aanvragen te richten en uitgeleen
de boeken terug te zenden aan d'en heer J. Ö. Vis, 
Biol. Drs. Hortus Botanicus, PI. Middenlaan 2, 
Amsterdam. Op verzoek is bij hem een lijst van 
de beschikbare boekwerken verkrijgbaar.

W ij maken de leden attent op art. 4 van het 
Regl. voor Uitleening:

De boekwerken zijn te leen voor alle leden der 
Vereeniging en worden op aanvrage op een veilige 
en doelmatige wijze verzonden..

De bibliothecaris verzendt de werken ongefran
keerd, terwijl zij franco binnen den tijd van 30 ka
lenderdagen moeten worden geretourneerd. Indien 
men de werken langer wenscht te houden, dan 
moet dit tenminste 8 dagen te voren worden aan
gevraagd.

Eveneens is bij den bibliothecaris, den heer J. D. 
Vis, verkrijgbaar, een gestencilde lijst met verkla- 
renden tekst van latijnsche plantennamen, voorna
melijk betrekking hebbende op de succulenten.

Zij, die hiervan een exemplaar wenschen te be
zitten, kunnen deze lijst verkrijgen tegen den prijs 
van 50 cent per stuk, aan het bovengenoemde 
adres.

NIEUWE LEDEN.
Mej. L. M. Onrust, Zuiddijk 220, Zaandam.

UIT DE PRAKTIJK.
Onze prachtige mesems komen in de maand 

September, soms nog wel in October in bloei. Daar 
zijn de teere en fijne bloempjes van Conophytum, 
Lithops en de grootere bloemen van Pleiospilos enz.

Hoe merkwaardig is het, dat deze olantjes bij 
ons in den herfst gaan bloeien, terwijl in Afrika, 
waar deze soorten worden gevonden, het voorjaar 
den bloeitijd geeft. Zoo ziet men hoe de natuur 
zich aanpast aan de omstandigheden.

W ij geven nog enkele raadgevingen. Alles wat 
bloeit, wil ook water hebben. Men zorge dus, dat 
deze soorten voldoende vocht in den bloeitijd 
krijgen. Natuurlijk zorgen wij ook, dat d'e aarde 
des avonds wederom opgedroogd is. Ook geven 
wij voldoende frissche lucht en, vooral zon, waar
mede wij onze plantjes harden tegen den komen
den winter.

Met het afloopen van den bloeitijd sluiten deze 
soorten haar groeiperiode af en gaan de rustperiode 
in, dus dan geen water meer. Bij onze liefhebbers 
gaan de meeste mesems dood door een te veel aan 
vocht. De zaailingen moeten wij in den, winter 
vochtiger houden, in elk geval niet zoo droog als 
wij dit bij de oudere planten doen,

J. G. B.

PLANTENVERKOOP.
Daar het onmogelijk is alle beschikbare plantjes 

met namen en prijzen in dit Mededeelingenblad te 
plaatsen, worden de leden, die plantjes wenschen 
te koopen, verzocht, de plantenlijst aan te vragen 
bij Mpvr. Grullemans, Heereweg 12, Lisse.

De opbrengst zal ditmaal bestemd worden voor 
het 10-jarig bestaan der Vereeniging.
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