
ME DE DE E LINGE N
VAN DE NEDÉRLANDSCHE VEREENIGING VAN 
VETPLANTENVERZAMELAARS „ S U C C U L E N T A ”

O VERZICHT INKOM STEN
INKOM STEN,
Saldo 1 Januari 1944 ...............................  ƒ 638,03
Geinde contributies 1944 .......................  ,, 377,—
Verkoop oude jaargangen ...................  „ 3,25
Geinde contributies 1945 .......................  „ 49,50

id. 1946 (geind in ’45) ...............  3,—

ƒ 1070,78

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat ten laste 
van 1944/45 ook nog komen de voorgeschoten porti 
van Mej. v. d. Thoorn ad. /37,12 (1945 ƒ 1,72 
en 1944 /35,40). Door den girodienst werd deze 
overschrijving eerst 28 Jan. 1946 verantwoord. 
Feitelijk hadden wij dus op 1 Jan. '46 een beschik
baar bedrag groot ƒ 927,97, stellig een mooie re
serve, waarmee we voorloopig iets kunnen doen.

Verschillende contributies voor 1946 zijn inmid
dels ook al weer binnengekomen, waarbij van hen,

EN UITGAVEN 1944/1945.
UITGAVEN.
Drukkosten Mededeelingenblad ...........  ƒ 75,19
Nieuw postgiroboekje .............................  „ 1,-—
Porti’s verz. bibliotheek v. Oosten ....... ,, 16,60
Porti’s corr. penningm./red. '44 ...............  „ 4,15

„ id. ’45 ...................  4,75
Vervoerkosten bibliotheek .....................    „ 4,—
Saldo 31 Dec. 1945 ...............................  „ 965,09

ƒ 1070,78

die uit eigen beweging de contributie over 1945 
ook nog betaalden. Wij hopen, dat velen dit goede 
voorbeeld zullen volgen, het komt ons maandblad 
straks ten goede. In dit verband verdient het ook 
aanbeveling, behalve de contributie, (zoo mogelijk 
iets meer dan de minimumbijdrage!) een kleinig
heid te storten voor het clichéfonds. Men vermelde 
dit dan s.v.p. even apart op het girostrookje.

G. D. DUURSMA.

CLICHÉFONDS 1944.
INKOM STEN.
Saldo 1943 ................................................ ƒ 192.18
Verkoop zaden .........................................  „ 143.40

ƒ 335.58

UITGAVEN.
Verzendkosten ............................................ ƒ 4.71
Briefporto ...................................................... . 1.02
Saldo ............................................................ „ 329.85

/ 335.58

Voorburg, 24 Februari 1946. W. H. NOTEBOOM .

Gezien en accoord bevonden, 
Apeldoorn, 28 Februari 1946.

_  _ _____________  J. J. E. v. d. THOORN.

AAN DE ASPIRANTLEDEN.
In de jaren, dat Succulenta niet kon 

verschijnen, hebben een groot aantal per
sonen. die geen lid zijn van onze Ver- 
eeniging zich tot ons bestuur gewend om 
voorlichting bij de behandeling van hun 
planten.

Wij zenden hen deze „Mededeelingen” 
toe, in de hoop, dat dit voor hen een aan

leiding zal zijn lid van Succulenta te 
worden.

(Minimum-contributie drie gulden per 
jaar, over te schrijven of te storten op 
postr. 133550 ten name van Penningm. 
„Succulenta” te Rijperkerk (Fr.).)

Wij vestigen er de aandacht op, dat 
slechts aan leden van Succhlenta zaad kan 
worden verkocht.

Z A A D V E R K O O P .
AANBIEDING T EN  VO O RDEELE VAN H ET CLICHÉFONDS. 

Nrs. 1 t/m 24, 20 zaden per portie. Nrs. 25 t/m 77, 30 zaden per portie.
No.

1. Astróphytum asterias .......................  ƒ 0.40
2. Gymnocalycium multiflorum ...........  „ 0.30
3. „ Saglionis ........... . „ 0.30**
4. Hamatocactus setispinus ...................... . 0.15
5. Echinofossulocactus crispatus .............  0,20

No.
6. Thelocactus hexaëdrophorus ...........  ƒ 0,30
7. Parodia Stümeri .......   „ 0.30**
8. Lobivia Ducis Paulii .........................  „ 0.25**
9. Frailea Dadakii ................................  „ 0.25

10. „ pseudo-Grahleana ...................... 0.25**



No.
11. Rebutia senilis .....................................  ƒ 0.20**
12. „ Marsoneri .............................  „ 0.25**
13. Digito-rebutia Haagei var. tricolor... ,, 0.25
14. Notocactus Ottonis ...........................  „ 0.20
15. „ Graesneri ..........................  „ 0.20
16. „ Leninghausii .....................  „ 0.30
17. „ Haselbergii ........................... 0.30
18. „ sub-mammulosus .............. „ 0.15
19. Harrisia Bonplandii ...........................  „ 0.20
20. Hylocereus undatus ...........................  „ 0.30
21. Echinopsis aurea ...............................  ,, 0.15
22. Cereus Strausii ...................................  „ 0.40**
23. Gasteria Armstrongii ........................... . 0.15
24. Ancicampseros filamentosa ................  ,, 0.20
25. Lithops pulmonuncula .......................  „ 0.20
26. „ opalina ....................................  „ 0.20
27. „ Peersii ...................................... 0.20
28. „ Marthae (inornata) ..............  „ 0.25
29. „ lateritia ....................................  „ 0.20
30. „ Aucampiae ............................ ; „ 0.20
31. „ Lerichiana ...............................  „ 0.20
32. „ Edithae ..................................... „ 0.25
33. „ olivacea ........................................ 0.20
34. „ Comptonii ................................  „ 0.20*
35. „ salicoia ..................................... ,, 0.30
36. „ Julii ...............................................  0.25**
37. „ Elisabethae .................................. 0.25
38. „ mickbergensis .........................  „ 0.20
39. „ Bromfieldii ..............................  „ 0.30
40. „ Fülleri ...................................... „ 0.20
41. „ fulficeps ................................... „ 0.20
42. „ farinosa .........................................  0.20

43. „ lactea .............................................  0.30**
44. „ Mundtii ........................................  0.20

No.
45. Lithops turbiniformis .......................  ƒ 0.25
46. „ Triebneri ................................  ,, 0.20**
47. „ umdausensis .............................. „ 0.20
48. „ pseudotruncatella ....................  „ 0.20
49. „ summittata ................................. „ 0.20
50. „ bella .............................................  0.20
51. „ rugosa ....................................... „ 0.20
52. „ Lesliei ........................................ „ 0.20
53. „ terricolor ................................... ,, 0.20
54. „ Helmutii .................................... „ 0.20
55. „ kunjasensis ...............................  „ 0.20
56. „ Meyeri ........................................  0.25
57. „ karasmontana ..........................  „ 0.20
58. „ floris albis ................................ „ 0.20
59. „ Emiana ..................................... ,, 0.20
60. „ kuibisensis ................................  „ 0.20
61. „ alpina ........................................ „ 0.20
62. „ gracilidelineata ......................... ,, 0.25*
63. „ Vanzylii ...................................  „ 0.20
64. Ophthalmophyllum Dinteri.................  „ 0.20
65. „ Schlechteri .........  „ 0.20
66. Schwantesia Rudebuschii ...................  „ 0.20*
67. Lapedaria Margaretae .......................  „ 0.30
68. Dintheranthus microsperma .............  „ 0.20**
69. „ inexpectatus .................  „ 0.20
70. „ Pole Evansii .................. „ 0.30
71. Argyroderma testiculare ...................  „ 0.20*
72. „ ovale ..............................  „ 0.20**
73. „ Luckhoffii .....................  „ 0.30*
74. Pleiospilos Hilmari .............................. . 0.20
75. Conophytum cauliferum ...................  „ 0.20
76. „ bilobum .......................  „ 0.20
77. Dracophyllus Delaetianus ................  „ 0.20

* =  matige hoeveelheid; * *  =  kleine hoeveelheid.

Toezending volgt na ontvangst van het ver- ten name van Mej. J. J. E. v a n  d e n  T h o o r n ,  
schuldigde bedrag vermeerderd met /0.10 voor ’s-Gravenhage, corr. Apeldoorn, 
verzendkosten. Brieven betreffende de zaadverkoop richten aan

Verzoeke het bedrag over te maken per post- Mej ƒ. J. E. van den Thoorn, Elburgerweg 57, 
wissel of overschrijving op postrekening 378972 Apeldoorn.

H ET ZAAIEN VAN LITHOPS- 
EN ANDERE M ESEMBRYAN- 
THEM UM -SOORTEN.

Bij het zaaien van Lithops- en andere 
,,Mesem”-soorten moeten, om teleurstel
lingen te voorkomen, bijzondere voorzor
gen in acht worden genomen, welke ik zal 
trachten hier in ’t kort naar voren te bren
gen; voor het duidelijk maken van som
mige handelingen, welke van belang zijn, 
moet ik echter wel in finesses treden.

De zaaipannen (liefst de bekende ronde, 
met 3 voetjes) dienen goed te worden ge
reinigd en daarna te worden ontsmet, door 
ze te dompelen in kokend heet water; de 
opening in den bodem wordt bedekt met 
een bol s_taande scherf van een bloempot, 
welke scherf onregelmatig van vorm is, 
zoodat de lucht van ter zijde kan toetreden, 
als deze scherf met den bollen kant naar 
boven over de opening wordt gelegd; op 
den bodem, rond (en op) de scherf, komt 
een laagje grint van ±  2 c.M. hoogte te 
liggen; scherf en grint eerst reinigen en

dan ontsmetten met kokend heet water.
Het grondmengsel; hiervoor wordt ge

nomen een mengsel van ongeveer 2/3 deel 
fijn gezeefde bladaarde en 1/3 deel scherp 
zand. Dit grondmengsel wordt gesterili
seerd, door het (in een pot of pan) te ver
hitten tot 70 a 8 0 ° C.; een klein beetje 
water op den bodem en nu en dan om
scheppen; het is niet beslist noodig om de 
temperatuur met een thermometer te con- 
troleeren; als het mengsel zoo heet is, dat 
men' bij het aanraken de hand snel moet 
terugtrekken, om branden te voorkomen, 
is het voldoende; ongeveer 10 minuten op 
deze temperatuur houden, daarna afkoe
len; zoodra het grondmengsel afgekoeld 
is, de zaaipannen vullen.

Het vullen der zaaipannen; dit dient 
met zorg te geschieden; eerst vullen tot den 
rand (met een, met heet water, ontsmette 
lepel) en vooral langs de soms eenigszins 
naar binnen gebogen rand wat aandruk
ken; door de zaaipannen nu en dan met 
kleine schokjes op tafel of aanrecht te la



ten neerkomen, zorgen dat de grond goed 
aansluit; daarna met de lepel de grond ge
lijk met de rand afstrijken; nu plaatst men 
de zaaipan tot de rand in lauw water, tot
dat de grond van boven goed vochtig is; 
bij het nemen van de zaaipan uit het water 
zal men merken, dat het grondmengsel 
beslinkt en de pan niet meer vult; daar
om voege men met de lepel nu zooveel 
grond toe, totdat na herhaald plaatsen van 
de zaaipan in lauw water, deze tot op \A 
c.M. onder de rand goed gevuld is, langs 
de rand geen inzinkingen of gaten voor
komen en het oppervlak goed vlak en re
gelmatig, zonder „heuvels en dalen” is.

Het bedekken van het grondmengsel 
met een dun laagje steriel zand. Vervol
gens bedekke men het oppervlak van het 
grondmengsel met een dun laagje zand, 
dat men gesteriliseerd heeft, door het eerst 
herhaaldelijk met koud water, daarna 2 a 
3 keer met kokend water te wasschen en 
vervolgens (onder herhaald omroeren, in 
een kleine pan of pot) op den kachel zoo 
snel mogelijk te drógen. Door middel van 
een, eveneens met kokend heet water ge
reinigd en gesteriliseerd en vervolgens op 
den kachel gedroogd koffiezeefje strooie 
men zooveel zand op het oppervlak van 
het grondmengsel, dat alle daarin voor
komende gaatjes en oneffenheden gevuld 
zijn en het grondmengsel juist met een 
zeer dun laagje zand geheel is bedekt; 
door hier wat meer zand te strooien, daar 
wat minder, zorge men nu, dat het opper
vlak volkomen vlak wordt; tevens wordt 
erop gelet, dat het laagje zand goed vol 
water trekt, door desnoods de zaaipannen 
nogmaals tot den rand in lauw water te 
plaatsen.

Het zaaien. Men zaaie alleen goed ge- 
wasschen zaad; het mesem-zaad, dat in 
ditzelfde blaadje wordt aangeboden, is 
zonder uitzondering herhaaldelijk met wa
ter gewasschen; door het zaad te wasschen 
met een chinosol-oplossing (1 op 1000) 
kan men het ontsmetten; dit is echter ni.et 
beslist noodzakelijk. Men verdeelt nu met 
de rechte kant van een stukje glas (dat 
eerst met kokend heet water ontsmet is) 
het oppervlak in zooveel vakjes, als men 
soorten in één zaaipan wenscht te zaaien; 
geen scheidingslijnen trekken, doch even 
met de rechte kant van het glas in het 
zand drukken; ik zaai nooit minder dan 4 
soorten in één zaaipaan; soms, als de zaai
pan wat groot van formaat is, wel 12 soor
ten. Elke pan wordt duidelijk genummerd; 
op een stuk papier make men een teeke-

ning (plattegrond) van elke pan, m.a.w. 
een cirkel, welke men eveneens nummert 
en met potloodlijnen in dezelfde vakjes 
verdeelt, als bij de overeenkomstige zaai
pan het geval is; in elk vakje op het papier 
wordt de naam van het zaad geschreven, 
dat men aanstonds in het overeenkomstige 
vakje van de zaaipan zaait. Het zaaien 
kan zeer goed geschieden direct uit het 
kleine envelopje, waarin men elke zaad- 
soort ontvangt; door dit envelopje geheel 
te openen en in de eene hand te houden, 
waarbij men het vlak bij het te bezaaien 
vakje brengt en met de andere hand tegen 
de hand, waarin men het envelopje houdt, 
te kloppen kan men het zaad zeer regel
matig langs en uit de middenvouw van het 
envelopje laten rollen; door heen en weer 
beweging boven het bestemde vakje kan 
men het zaad daarover zeer regelmatig 
verdeelen. Nu wordt het zaad, behalve de 
allerfijnste soorten (Dinteranthus-soorten 
en Lithops Vanzylii) bedekt met een zeer 
dun laagje van hetzelfde steriele zand 
(weer door middel van het koffiezeefje); 
de indeeling in vakjes wordt daardoor wel 
iets minder duidelijk, doch dat hindert niet, 
vooral niet, indien men de plaatsen, waar 
de verdeellijnen de potrand raken, met een 
dikke potloodstreep op de potrand heeft 
gewaarmerkt. Als het zaad met een, zoo 
dun mogelijk, laagje zand is bedekt, de 
zaaipannen weer even in lauw water plaat
sen, zoodat ook dit laatste laagje zand 
goed vol trekt met water. Vervolgens de 
schalen bedekken met een stuk glas, dat 
met heet water gereinigd en ontsmet is.

Het tot ontkieming brengen van het 
zaad. Men plaatst nu de zaaipannen, met 
glas bedekt, op een plaats, waar de tem
peratuur overdag ±  20° C. is en ’s nachts 
niet beneden 15° C. daalt. Bij felle zonne
schijn kan men een stukje papier op het 
glas van elke schaal leggen; men kan ook. 
totdat het zaad begint op te komen, de 
zaaipannen op een volkomen donkere 
plaats zetten. Maar als men, zooals ik, in 
den winter zaait (soms reeds in Novem
ber! in elk geval niet later dan in Maart) 
dan is het zoogenaamde afschermen niet 
noodig, omdat de zon in de wintermaan
den niet fel schijnt. Zoodra men (na 1 a 
2 weken het eerste zaad ziet ontkiemen, 
wordt van de betrokken zaaipan het glas 
verwijderd en wordt deze zaaipan in het 
volle licht geplaatst. Zoolang een zaaipan 
met glas is bedekt, kan men volstaan met 
het om de 4 a 6 dagen plaatsen van de 
zaaipan in lauw water; de grond moet nl.



voortdurend vochtig blijven en mag voor- 
loopig geen enkel teeken van indroging 
vertoonen. Als het glas is verwijderd, zoo- 
dra de eerste plantjes opkomen, moet men 
elke 1 a 2 dagen zorgen, dat de grond zich 
opnieuw met water verzadigt.

Bij bovenvermelde temperatuur komen 
de meeste soorten na 10 a 14 dagen op; 
het ontkiemen van enkele soorten duurt 
langer; na 3 en 4 weken ziet men nog tel
kens nieuwe plantjes boven komen; men 
make zich dus niet al te spoedig ongerust 
over slecht ontkiemen.

Er zijn echter enkele soorten (berucht 
is in dit opzicht Lithops Vanzylii) die 
jaar na jaar slecht opkomen en öf in ’t ge
heel geen, öf slechts enkele zaailingen 
geven.

Indien men denkt (na 1 a 1J/2 maand), 
dat geen zaden meer ontkiemen, kan men 
de zaaipannen wat minder dikwijls in lauw 
water plaatsen en is 2 keer per week vol
doende.

Over de behandeling van de zaailingen 
een volgend keer.

Dr. H. W. DE BOER.

BEANTW OORDING VAN VRAGEN.
De Heer T. v. V. te Dordrecht vraagt 

raad over het verpotten. Vroeg durft hij 
daaraan niet meer te beginnen, omdat ver
leden jaar na het verpotten de knoppen 
van een Rebutia minuscula niet tot bloei 
kwamen. Hij kan nergens een vasten regel 
vinden voor het verpotten van Succulenten.

Antwoord.
Er bestaat geen vaste regel of liever 

geen vaste tijd voor het verpotten van Suc
culenten. Men kan verpotten, wanneer 
men dat wil.

Velen verpotten in het voorjaar, omdat 
het voorjaar nu eenmaal de schoonmaak
tijd is. De meeste geroutineerde cactuslief-, 
hebbers verpotten in den winter; de plan
ten staan dan in het voorjaar gereed om 
ongestoord aan den groei te gaan. In den 
zomer kan men cactussen en andere vet
planten even goed verpotten. Iedere ver
zamelaar koopt in den zomer wel eens een 
plant, die niet opgepot, uit een bak of ta
blet gehaald wordt; of hij krijgt een paar

zaailingen cadeau. Deze planten onder
vinden niet de minste schade van de ver
huizing. Importen, die met knop werden 
verzonden brengen als ze op hun plaats 
van bestemming goed worden verzorgd, 
die knoppen vaak tot ontplooiing.

Het kan gebeuren, dat de knoppen van 
een cactus na het verpotten niet tot bloei 
komen, doch dat komt ook voor als een 
plant niet wordt verpot.

De meeste succulenten kan men in hun 
rustperiode verpotten. We, moeten een 
uitzondering maken voor enkele moeilijk 
te kweeken soorten, zooals zeldzame 
Euphorbia’s, ultra-succulente Crassula’s 
en Stapelia’s, zooals Hoodia en Tavaresia, 
die in hun rusttijd niet gestoord mogen 
worden, omdat beschadiging van de wor
tels voor deze planten, die onzen winter 
met moeite doorstaan, doodelijk kan zijn.

Gebruik nooit, ook niet voor zaailingen, 
die lieve kleine cactuspotjes, waarin bijna 
geen aarde gaat, maar gebruik evenmin te 
groote potten. De nieuwe pot moet slechts 
weinig grooter zijn dan de oude, zoodat de 
wortels weer snel den wand van den pot 
kunnen bereiken. Voor planten met wei
nig of zieke wortels neme men vooral geen 
te grooten pot.

Jaarlijks verpotten,is voor kleine planten 
noodig, voor groote of oude planten niet, 
tenzij de plant wortelluis heeft of heeft ge
had. Maak dan de wortels extra goed 
schoon, verwijder alle oude aarde, laat de 
plant een dag onopgepot liggen en schud 
de eventueel achtergebleven aarde tus- 
schen de wortels uit, Doe, als het weer te 
koop is, een paar theelepels paradichloor- 
benzol onder in den pot.

J. J. E. v. d. THOORN.

RUIL- OF VERKOOP.
Gevraagd: zaden van Euphorbia obesa, Gib-

baeum album of andere zeldzame ultra-succulenten 
in ruil tegen zaden van Lithops Geyeri, Lithops 
Mennelli, Lithops Otzeniana en Bylia cana.

Lithops Geyeri is een der laatst gevonden Li- 
thopssoorten door Prof. G. C. Nel, beschreven in: 
„Annals of the University of Stellenbosch 1943. 
Er is hiervan een kleine hoeveelheid zaad beschik
baar.

Aanbiedingen te richten aan Dr. H. W. de Boer, 
Molenweg 3, Haren (Gr.).

Het dagetijksch bestuur,
A. F. H. BUINING, Hamersveld (LI.), Voorzitter.
Mej. J. J. E. VAN DEN THOORN, Elburgerweg 57, Apeldoorn, Secretaresse. 
G. D. D.UURSMA, „Vijversbufg” , Rijperkerk (Fr.), Penningmeester.

Hamersveld, Maart 1946.

Drukkerij ,,De Industrie". Firma J. van Druten, Voorstraat 90, Utrecht,



M E D E D E E L I N G E N
VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN 
VETPLANTEN VERZAMEL AARS ,. S U C C U L E N T A ”

VERGEET HET GOEDE OUDE NIET !
De laatste jaren welke aan den gruwel-oorlog 

voorafgingen, was een streven merkbaar zooveel 
mogelijk nieuwe, pas ontdekte, succulenten te ver
zamelen. Vooral wat de Cactussen betreft. Op zich 
zelf is hier niets tegen, ja, valt dit streven zelfs 
toe te juichen. Vooral wanneer het gebeurt door 
verzamelaars van speciale soorten.

Maar toch willen wij anderzijds tegen dit stre
ven waarschuwen. Men vergete, naast de vele 
nieuwigheden, toch het goede oude niet. W ant 
daaronder schuilt zooveel moois, dat iedereen past, 
vooral den pasbeginners. Zij beschikken nog niet 
over de noodige ervaring en zij bezitten gewoonlijk 
evenmin een zoodanige kweekgelegenheid als voor 
het gewennen van importen en daarmee gelijk te 
stellen nieuwigheden aan onze klimatologische ver
houdingen noodzakelijk is.

W e denken slechts aan Hamatocactus setispi- 
nus, Notocactus Ottonis, Not. concinnus, Not. ta
bularis, Parodia microspermus, Gymnocalycium 
gibbosum, Gymn. denudatum, Mammillaria boca- 
sana, Mamm. W ildii, Mamm. prolifera (pusilla), 
Echinocereus Salm-Dyckianus, Ecer. Scheerii, Cy- 
lindropuntia leptocaulis, Cyl. Salmiana, Cyl. Schic- 
kendantzii, Cyl. Spegazzini, om maar een kleine 
greep te doen. ’t Zijn alle soorten, welke onder alle 
omstandigheden voldoen. En zoo zouden wij nog 
tientallen kunnen noemen.

Daarom, vergeet naast het mooie nieuwe toch het 
goede oude niet!

G. D. DUURSMA.

ALOË DE LAETII.
Een onzer lezers vroeg om bijzonderheden be

treffende Aloë de Laetii, waarvan hij nergens een 
wetenschappelijke beschrijving met auteursnaam 
kon vinden.

Een wetenschappelijke beschrijving met auteurs
naam bestaat er niet van Aloë de Laetii, daar het 
geen botanische soort, maar een kruisingsproduct 
is. W el wordt in Berger’s bekende werk „Aloi- 
neae” op bladz. 324 onder het hoofd „Hybridae

incertae sedis” een Latijnsche diagnose van deze 
kruising gegeven, welke daar genoemd wordt Aloë 
X de Laetii Radl.

Aloë de Laetii werd omstreeks 1895 gewonnen 
door Beguin, Abt te Briancon in de Provence (Bel
gië), een groot succulentenliefhebber, die o.a. ook 
mooie Astrophytum-kruisingen in het leven riep.

Aloë de Laetii is een kruising tusschen de hooge, 
dunne, min of meer klimmende A. ciliaris Haw. 
en de breedbladige A. succotrina Lam. Deze krui
sing, genoemd naar den grooten Belgischen suc
culentenkenner Frantz de Laet, heeft met A. cilia
ris de hooge groeiwijze gemeen, terwijl de 25 c.m. 
lange, bladeren met lichtgroene randdoorns, over
eenkomst vertoonen met A, succotrina.

Deze werkelijk mooie kruising werd indertijd, 
met talrijke andere door Beguin gewonnen Aloë- 
hybriden, door Haage & Schmidt te Erfurt in den 
handel gebracht.

G. D. DUURSMA.

GASTERIA QUEDNEY.
In onze verzamelingen is bovengenoemde Gaste- 

ria zeer verbreid. Echter is, voorzoover ons bekend, 
van deze soort geen beschrijving in de litteratuur 
te vinden, terwijl -wij ook nimmer een auteursnaam 
zagen vermeld. Mocht er iemand onder onze lezers 
zijn die meer van deze interessante plant weet mede 
te deelen, dan vernemen wij dit . gaarne.

G. D. DUURSMA.

PHYLLOCACTUSSEN.
Hoe komt het, dat men tegenwoordig in onze 

verzamelingen haast geen Phyllocactussen op naam 
meer aantreft? W ij kunnen er geen ander ant
woord op geven, dan dat men zich de laatste jaren 
te weinig op het kweeken van Phyllo’s heeft toe
gelegd. W at zeer jammer is, want er zijn weinig 
planten, welke, naast de gemakkelijke groeiwijze, 
zulke prachtige bloemen geven. In dit opzicht kun
nen ze gerust met de Orchideeën wedijveren, waar
van onderscheidene soorten min of meer moeilijk 
in cultuur zijn.



I

W aar is de Cactusliefhebber, die er een spe
ciale Phyllocactus-collectie op na houdt van zeg 
50 a 80 soorten en verscheidenheden? En dit zou 
nog maar een kleinigheid zijn, want het aantal 
Phyllocactus-hybriden loopt ver over de duizend. 
Bij ons eerste verblijf op de kweekerij van wijlen 
Frantz de Laet te Contich (Augs. 1923) werden 
in drie groote kassen ongeveer 1000 verschillende 
■ Phyllo’s. gekweekt. Later werd dit aantal, na 
strenge selectie, tot 330 teruggebracht.

Het handboek „Kakteen” van Ernst Schelle 
(Tübing.en 1926). vermeldt 570 verscheidenheden, 
in 8 hoofdkleuren gerangschikt.

Men stelle het zich eens voor: een groote kas 
met b.v, 2000 Phyllo’s in 200 soorten, bloeiende 
in allerlei kleuren en allerlei vormen! Thans een 
vrijwel onbereikbaar ideaal.

En toch, wij zouden de Phvllocactussen zoo 
graag haar plaats willen zien innemen, waarop zij 
stellig recht hebben. Mooier kamerplanten zijn 
niet denkbaar. De weinige zorg, aan haar besteed, 
beloonen ze elk jaar met een schat van bloemen. 
Het stekken gaat even gemakkelijk als bij Fuch
sia’s en Pelargoniums, de overwintering vraagt 
minder oplettendheid.

Nu de Cactusliefhebberij een nieuw bloeitijdperk 
schijnt te zijn ingegaan, hopen wij, dat de Phyllo- 
cactussen ook weer een eereplaats zullen innemen.

G. D. DUURSMA.

BLOEMPOTTEN.
Het is nog niet gemakkelijk zich nieuwe bloem

potten in alle gewenschte maten aan te schaffen. 
Des te zuiniger moeten wij met onze oude potten 
zijn. Deze zijn ook nog zeer goed bruikbaar, mits 
de wanden van buiten niet groen zijn aangeslagen 
en de binnenkant geheel vrij is van ziektekiemen. 
Vooral gevaarlijk zijn potten waarin aan wortelluis 
lijdende cactussen gestaan hebben. Zulke potten 
vertoonen blauwachtige plekken langs den binnen
wand, welke, zelfs nadat de pot jarenlang onge
bruikt is geweest, nog besmetting met wortelluis 
kan veroorzaken.

W il men oude potten weer gebruiken, dan ver- 
zuime men nooit ze eerst grondig te ontsmetten. 
Zoo mogelijk legge men ze eenige dagen in kalk- 
water. Daarna schrobbe men ze van binnen en van 
buiten, waarna ze nog een paar keeren met kokend 
water worden overgoten. Ook kan men ze in vuur 
uitgloeien, doch dan bestaat het gevaar, dat ver

scheidende potten zullen scheuren. En deze risico 
willen we thans liever niet loopen.

W ie geen ongebluschte kalk kan krijgen om 
kalk.water te maken, legge de potten eerst enkele 
dagen onder water, waardoor groene aanslag en 
dergelijke losweekt. Daarna schrobbe men ze van 
binnen en van buiten, waarna ze tenslotte een paar 
malen flink met kokend water worden begoten.

Op deze wijze gaan de poriën van jarenlang 
gebruikte potten weer geheel open en worden ziek
tekiemen en dergelijke gedood, zoodat de potten 
weer evengoed als nieuwe dienst kunnen doen.

G. D. DUURSMA.

BEANTWOORDING VAN VRAGEN.
De Heer T. v. V. te Dordrecht vraagt: ,,Ik heb 

veel last van bloedluis. Het is net of de planten 
verroest zijn. W eet u een middel om deze parasiet 
te vernietigen? Zou poliflor te koop zijn?

A ntwoord.

Bloedluis komt veel voor op appel- en peren- 
boomen en op Meidoorn, die eveneens tot de Po- 
maceae behoort, doch ook op Cotoneaster. Hebt u 
dus een van deze planten in uw tuin of hebt u een 
cactus gekocht of gekregen, die met bloedluis was 
besmet, dan hebt u daardoor dit hoogst onaange
name gedierte op uw planten gekregen. De ge
vleugelde exemplaren vliegen gemakkelijk over een 
schutting of worden door den wind opgenomen en 
uw huis of kas binnengedreven.

Uitroeien van bloedluis vereischt veel zorg en 
geduld, omdat de vermeerdering ontstellend snel 
plaats vindt. Onder gunstige omstandigheden: de 
voorwaarden voor een succulentenverzameling zijn 
voor de meeste luizen zeer gunstig te noemen; kun
nen per jaar acht generaties ontstaan. Een volwas
sen bloedluis brengt zonder bevruchting tot 130 
levende jongen voort. Het zijn de luizen, die in 
den herfst tusschen de ongevleugelde luizen voor
komen en overvliegen om een goede plaats voor 
de overwintering te vinden, In korten tijd is de eer
ste generatie volwassen en brengt op haar beurt 
levende jongen voort. Rekent u maar eens uit hoe
veel kindertjes en kleinkindertjes één luis in enkele 
maanden rijk kan zijn.

Bloedluizen bezitten een zuigsnuit, die zelfs door 
den bast van appel- of perenboomen boort. Op 
deze. wijze,zuigen, zij het sap van de planten op en



veroorzaken leelijk vlekken op cactussen, terwijl 
de plant gaat kwijnen. Op boomen veroorzaken ze 
zelfs kankerachtige woekeringen.

Ik heb de ondervinding, dat bloedluizen op cac
tusplanten moeilijk uit te roeien zijn, waarschijnlijk 
door de snelle vermeerdering. Ze verraden hun 
aanwezigheid door wit wollig pluis, net als wolluis, 
doch dat pluis is tusschen de witte of grijze doorns 
van onze planten moeilijk te vinden. Bij appel- of 
perenboomen gebruikt men heete lijnolie, waar
mede stam en takken bestreken worden. Men be
spuit de boomen ook met carbolineum, minerale 
olie of nicotine preparaten. De twee eerste midde
len zijn te kras voor cactussen, het middel zou 
erger zijn dan de kwaal. Minerale olie of een nico
tine preparaat zou men kunnen probeeren. Het 
eerste geeft bij wolluis goede resultaten. Poliflor 
is een geheimmiddel van Nederlandsch fabricaat. 
Ik heb dit middel nooit gebruikt. U zoudt bij den 
fabrikant kunnen informeeren of het weer in den 
handel is.

De beste bestrijdingsmethode voor bloedluis is 
afzoeken; steeds weer op nieuw uw planten in- 
specteeren en het ongedierte vangen. Het zelfde 
geldt voor wolluis. Minerale olie geeft bij wolluis 
goede resultaten. Als u Volck kunt krijgen of pe
troleum emulsie, paramuls, petromuls of hoe die 
preparaten heeten mogen, raad ik u aan een van 
deze bestrijdingsmiddelen te probeeren tegen 
bloedluis, doch verwaarloos daarbij vooral het af
zoeken niet.

W at de roestige vlekken betreft, zou ik u willen 
vragen: „weet u zeker, dat u behalve bloedluis ook 
geen roode spin hebt?” Dit ongedierte veroorzaakt 
voornamelijk roestvlekken. Als u het spint vernieti
gen kunt, groeit de plant wel over die roestvlekken 
heen. Een goed middel tegen spint is zwavelbloem. 
Het moet op een zonnigen dag op de planten wor
den gestoven. Als u geen verstuiver hebt, gebruikt 
u een gazen lapje of een stukje vitrage, daar doet 
u wat bloem van zwavel in en schudt dat op de 
planten. Na een week blaast u de zwavel weg. Er 
blijft dan nog wel wat zwavel achter, doch dat 
hindert niet, dat verdelgt de nakomelingschap van 
de roode spin,, welke ook zeer talrijk is. De dieren 
worden niet gedood door de aanraking met zwavel, 
doch door den zwaveldamp. Zonnewarmte bevor
dert het verdampen van zwavel.

Volgens mededeeling van den Plantenziekten- 
kundigen Dienst werkt het geheimmiddel Poliflor 
goed tegen spint. U zoudt het eens kunnen ge

bruiken en zien of de roestvlekken zich dan nog 
uitbreiden. Roode spin is een afschuwelijk onge
dierte, men ontdekt het altijd te laat.

J. J. E. VAN DEN THOORN.

RUILAANBIEDÏNG.

Aanbieding van G, E e r k e n s, Zand H 5, 
W ilp bij Deventer, genegen verschillende soorten 
tegen één te ruilen.

Aangeboden wordt:
Opuntia microdasys, Op. microdasys var. albida 

en var, minor, Op. aurantiaca, boliviana, Pentlan- 
dii, tunicata, perrita, Salmiana, erectoclada. Mam. 
bocasana, melanocentra, decipiens, elongata stella- 
aurata, pusilla multiceps, W ildii petrophylla. Re- 
butia minuscula, senilis, xanthocarpa var, lutei- 
rosea, brachyantha, Haagei var, salmonea, Tricho- 
cereus Schickendantzii, pasacana. Lobivia famati- 
mensis, Hertrichinana, Binghamiana, Allegraviana. 
Phyllo Adolf Serner. Echinocereus procumbens, 
Scheerii. Aylostera deminuta, Fiebrigii, Prago. ch. 
eer. Martinek. Gvmnocalycium lafaldense. Seleni- 
cereus nycticalus. Notocactus muricatus, apricus. 
Rhipsalis Houlletiana, Saglionis, paradoxa. Eche- 
veria elegans, leucotrieba, agavoides. Derenbergiï, 
spiralis, Haworthia cuspidata, granata, coarctata, 
rugosa. Cotyledon haemispherica, orbiculata. Cras- 
sula lactea, trachysantha. Aloë mitriformis, De 
Laetii, ciliaris, Caralluma europaea, Faucaria tu- 
berculata. Adromischus Cooperi. Aeonium Hawor- 
thii, atropurpureum, arboreum. Kalanchoe grandi- 
flora. Duvalia reclinata. Sedum Nelsonii, Treleasii, 
brevifolium, guatamalensis. Gasteria Armstrongii. 
Cremnophila nutans. Euphorbia mammillaris, re- 
sinifera, Caput medusae, caput medusae cristata. 
Hoya carnosa.

RECTIFICATIE.

In de zaadaanbieding van de vorige „Mededee- 
lingen” komen helaas de volgende fouten voor: 
Lithops fulficeps inplaats van fulviceps; fulvus be- 
teekent geel, geelbruin of rossig. Lapedaria in
plaats van Lapidaria; lapis = steen. Dintheranthus 
inplaats van Dinteranthus. De soort werd genoemd 
naar Prof. Kurt Dinter. Tenslotte Rudebuschii in
plaats van Riidebuschii. Ook mijn gironummer ver
toont een fout, 378972 inplaats van 398972.

J. J. E. v. d. Th.



RUIL- OF VERKOOP.

Aangeboden door H. J. B u y  s, Wilhelmina- 
straat 26, Nieuwer-Amstel. Ech. eer. Scheerii; 
Blanckii. Etus lafaldensis. Lob. Hertrichiana. Mam. 
Baumii. Loph. Williamsii. Mam. W ildii Christ.; 
vestita crist. Epsis multiplex crist. Cham. eer. Sil- 
vestrii crist, in ruil voor Ech. eer. Salm Dyckianus,

Gym, Saglionum. Lobivia’s, Coryphantha’s of voor 
andere cristaten.

H. T i m m e r, Annastraat 38, Groningen vraagt 
te koop stekken of planten van Cereus grandiflo- 
rus, Cer. hamatus, Cer. nycticalus, Cer. Mac-Do- 
naldiae of andere Cereussoorten.

Z A A D V E R K O O P .
AANBIEDING TEN VOORDEELE VAN HET CLICHEFONDS. 

Nrs. 1 t/m 24, 20 zaden per portie.Nrs. 25 t/m 77, 30 zaden per portie.

No.
1. Astrophytum asterias X capricornis ƒ 0.20
2. Gymnocalycium multiflorum ............ „ 0.30
3. „ Monvillei .................  ,, 0.30
4. Echinofossulocactus crispatus ............ „ 0.20
5. Frailea Dadakii ......................................  „ 0.25
6. Echinocereus Blanckii ............................ .
7. Parodia Stümeri ...................................  „ 0.30**
8. Lobivia polycephala .................................. 0.25
9. Rebutia violaciflora ..............................  „ 0.25

10. „ salmonea ........................   ,, 0.25
11. ,, senilis var lilacostata ......... ,, 0.25
12. Lobivia Dryveriana .................................. 0.30
13. Weingartia Cumingii ............................ . 0.30
14. Notocactus Ottonis .............................  „ 0.20
15. ,, Graesneri ................................  0.20
16. „ Leninghausii ......................  „ 0.30
17. „ Haselbergii ........................  „ 0.30
18. „ sub-mammulosus ............... „ 0.15
19. „ pampeanus .......................... „ 0.30
20. „ muricatus .............................  „ 0.30
21. Echinopsis aurea .................................. „ 0.15
22. Cereus Strausii ......................................  „ 0.40**
23. Gasteria Armstrongii ..........................  „ 0.15
24. Anacampseros filamentosa ................  ,, 0.20
25. Lithops pulmonuncula .........................  ,, 0.20
26. „ opalina ....................................... „ 0.20

, 27. „ Peersii ........................................  „ 0.20
28. „ Marthae (inornata) ...............  „ 0.25
29. „ lateritia ....................................... 0.20
30. „ Aucampiae ................................  „ 0.20
31. „ Lerichiana ..................................... . 0.20
32. „ Edithae .......................................  >> 0.25
33. „ olivacea ...................................... „ 0.20
34. „ Comptonii ...................................... . 0.20*
35. „ salicola ............................................ 0.30
36. „ Julii ..................................................  0.25**
37. „ Elisabethae ....................................  0.25
38. „ mickbergensis ................................ 0.20
39. „ Bromfieldii ................................. ,, 0.30

Toezending volgt na ontvangst van het ver
schuldigde bedrag vermeerderd met ƒ 0.10 voor 
verzendkosten.

Verzoeke het bedrag over te maken per post
wissel of overschrijving op postrekening 398972

No.
40. ,, Fülleri .............................................  0.20
41. „ fulviceps ..................................  „ 0.20
42. „ farinosa ........................................ „ 0.20
43. „ lactea ................................................  0.30**
44. „ Mundtii ...........................................  0.20
45. Lithops turbiniformis ......................... ƒ 0.25
46. ,, Triebneri ...................T.............. ,, 0.20**
47. ., umdausensis ............................... „ 0.20
48. ,, pseudotruncatella .....................  ,, 0.20
49. ,, summittata ..................................  „ 0.20
50. „ bella ................................................. 0.20
51. ,, rugosa .........................................  „ 0.20
52. „ Lesliei ..........................................  „ 0.20
53. „ terricolor .........................    ,, 0.20
54. „ Helmutii ........................................ „ 0.20
55. „ kunjasensis .................................  ,, 0.20
56. „ Meyeri ..............................    „ 0.25
57. „ karasmontana ............................ „ 0.20
58. „ floris albis .................................. „ 0.20
59. „ Erniana .......................................  ,, 0.20
60. „ kuibisensis ................................... „ 0.20
61. ,, alpina .......   „ 0.20
62. „ gracilidelineata .......................... ,, 0.25*
63. ,, Vanzylii ...................................... ,, 0.20
64. Ophthalmophyllum Dinteri.......................  0.20
65. „ Schlechteri .......... „ 0.20
66. Schwantesia Rüdebuschii ..................... „ 0.20*
67. Lapidaria Margaretae .........................  ,, 0.30
68. Dinteranthus microsperma ................  „ 0.20**
69. „ inexpectatus .................. „ 0.20
70. „ Pole Evansii .................. ,, 0.30
71. Argyroderma testiculare ..................... „ 0.20*
72. „ ovale ..................................... 0.20**
73. „ Luckhoffii ........................... 0.30*
74. Pleiospilos Hilmari .............................. „ 0.20
75. Conophytum cauliferum ..................... „ 0.20
76. ,, bilobum ........................... „ 0.20
77. Dracophyllus Delaetianus .................  ,, 0.20
* =  matige hoeveelheid; ** =  kleine hoeveelheid.

ten name van Mej. J. J. E. v a n  d e n  T h o o r n, 
’s-Gravenhage, corr. Apeldoorn.

Brieven betreffende de zaadverkoop richten aan 
M e j .  ]. J. E. van d e n  Thoo tn ,  E l b u r g e rw e g  57, 
Ape ldo or n .

H et dagelijk sch  bestuur,
A. F. H. BUINING, Hamersveld (I I ) , Voorzitter.
Mej. J. J. E. VAN DEN THOORN, Elburgerweg 57, Apeldoorn, S ecr e ta r es se . 
G. D. DUURSMA, „Vijversburg”, Rijperkerk (Fr.), P enn in gm eester.

Hamersveld, Mei 1946.

Drukkerij „De Industrie". Firma J. van Druten, Voorstraat 90, Utrecht,



M EDEDEELINGEN
VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN 

, VETPLANTENVERZAMELAARS „ S U C C U L E N T A ”

H ET V ERPO TTEN  VAN M ESEM S.

Zaailingen en eenjarige exemplaren van Lithops 
en van struikvormige Mesems kan men eigenlijk 
het geheele jaar verplanten, doch beschikt men niet 
over een verwarmde ruimte om ze aan den groei 
te krijgen, dan verplante men liefst niet in de maan
den October tot en met Februari. Met jonge Co- 
nophyta ben ik wat voorzichtiger, want als die hun 
rusttijd zijn ingegaan, dan krijgt men ze op geen 
enkele wijze aan den groei of aan het bewortelen. 
Van April tot half Juli verplant ik dus liever geen 
Conophyten.

Met oudere exemplaren van Lithops en struik
vormige Mesems ben ik ook iets voorzichtiger, ten
zij ik met een flinke aardkluit aan de wortels kan 
verplanten.

In zoo’n geval kan men het geheele jaar door 
verpotten, behalve dan in de wintermaanden Octo
ber tot Februari. Moet de aarde geheel van de 
wortels worden verwijderd en moet misschien zelfs 
een deel van de wortels worden afgesneden, dan 
verpot ik alleen in den groeitijd n.1. van Maart tot 
Augustus en wel het liefst in Maart, April of Mei. 
Voor Argyroderma en Pleiospilos geldt in dit ge
val hetzelfde als voor Lithops.

Ik heb wel Lithops verplant en aan den groei 
gekregen in December, maar dan moet men zeer 
voorzichtig te werk gaan: geeft men iets te veel 
water of krijgt men een serie'donkere weken, dan 
trekt de plant in de lengte en gaat rotten voor men 
er aan denkt.

Het maakt ook een groot verschil of men kan 
verplanten uit en in zijn eigen verzameling, dan 
wel, of men de planten verzenden moet. Vooral 
in dit laatste geval doet men beter niet in den rust
tijd te verzenden en te verplanten, doch te wach
ten tot de groeiperiode volledig aangebroken is. 
Vooral voor Argyroderma is het verzenden in het 
begin van de groeiperiode funest. De oude bladen 
hebben dan hun turgor verloren en kneuzen zeer 
gemakkelijk bij het verzenden en elk gekneusd blad 
gaat onherroepelijk rotten.1) Bij zaailingen van 
Argyroderma, die in den loop van den winter 
eenige keeren water hebben gehad en waarvan 
ook in het begin van de groeiperiode de oude bla
deren nog goed stevig aanvoelen, geldt dit bezwaar 
weer niet.

1) Turgor =  celspanning.

Ik ben in het voorjaar altijd druk bezig met het 
verplanten van zaailingen van het vorige jaar en 
van tweejarige exemplaren. Ik verplant n.1. mijn 
zaailingen in Juni of Juli en dan liefst weer in het 
volgende voorjaar. Wanneer men in de gelegen
heid is om vroeg te zaaien b.v. reeds in Januari, 
kunnen de zaailingen in Juni verplant worden. 
Bij goede behandeling zijn het in den herfst al 
flinke plantjes. Het vroeg zaaien vereischt echter 
meer zorg en oplettendheid dan het zaaien in 
Maart of April. Beschikt men niet over een goed 
verwarmbare ruimte, dan zaaie men vooral niet te 
vroeg, daar de temperatuur overdag ±  20° C. 
moet bedragen en ’s nachts niet beneden 15° C. 
mag komen.

Dr. H. W. DE BOER.

GACTUS AND SU CCU LEN T 
SO CIETY OF GREAT BRITAIN.

Op het eind van 1939 staakte de Engelsche Ver- 
eeniging van Vetplantenliefhebbers haar werk
zaamheden. Geen werk, geen tijd of geld kon nog 
worden besteed aan liefhebberijen. Engeland had 
slechts één gedachte, één wensch en één doel n.1. 
het winnen van den oorlog.

Nooit mag Europa en nooit mogen wij vergeten, 
dat de standvastigheid en de verbeten moed van 
het Engelsche volk in de eerste jaren van den oor
log, toen Nazi-Duitschland oppermachtig scheen, 
ons vrijheid en onafhankelijkheid heeft gebracht.

Eenige weken geleden is het bestuur van onze 
Engelsche zustervereeniging bijeen gekomen; het 
wil trachten de leden, die door verlies van hun 
woning of door gedwongen evacuatie verspreid 
zijn, rond zich te verzamelen. Binnenkort zal er 
opnieuw een tijdschrift worden uitgegeven. Dit 
gaat, evenals in onze Vereeniging, met groote moei
lijkheden gepaard. Vele leden hebben het glorie
volle einde van den oorlog niet mogen beleven. 
Londen, het brandpunt van de Vereeniging, is 
zwaar gebombardeerd. Vele verzamelingen zijn 
verwoest, vele gingen door vorst verloren. Het 
was gedurende den oorlog verboden brandstof 
voor plantenkassen te gebruiken.

Het bestuur van Succulenta heeft besloten zoo
veel mogelijk samen te werken met de Engelsche 
Vereeniging. De Heer Dr. de B o e r  was zoo 
vriendelijk een groote hoeveelheid Mesemzaad af 
te staan.



Daar het fotomateriaal van Succulenta door 
brand verloren ging, verzoeken wij onze leden, die 
vroeger foto's voor ons tijdschrift hebbben ge
maakt en die daarvan nog afdrukken bezitten, 
deze te sturen aan den redacteur van het Engelsche 
tijdschrift den Heer E. S h u r 1 y 7 Deacons Hill 
Road Elstree, Herts England, of aan ondergetee- 
kende, die zich gaarne met de verzending wil be
lasten.

Zij, die lid willen worden van de Cactus and 
Succulent Society of Great Britain moeten zich 
wenden tot den secretaris den Heer C 1 i f f o r d 
H, R o w 1 a n d, 9 Cromer Road, Chadwell Heath, 
Essex. England. Het lidmaatschap bedraagt 21 
shilling per jaar.

Leden van Succulenta, die belangstellen in het 
Engelsche tijdschrift, kunnen dit geregeld toege
stuurd krijgen, wanneer zij bereid zijn een abon
nement op Succulenta te betalen ten behoeve van 
een Engelsch lid van de Cactus and Succulent So
ciety of Great Brittain.

J. J. E. VAN DEN THOORN.

DEN MOED NIET V ERLIEZEN.
Velen onder onze leden hebben de laatste jaren 

een deel hunner planten moeten verliezen. Ook 
mijn collectie is in de twee voorgaande winters groo- 
tendeels bezweken. Trouwens, zulks is wel vaker 
gebeurd gedurende de veertig jaren, dat ik succu
lenten verzamel.

Telkens ben ik echter weer van voren af aan 
begonnen. Zoo ook thans.

Een paar oude getrouwe liefhebbers waren zoo 
vriendelijk mij weer wat stekjes te sturen. Bij het 
uitpakken werd ik eerst droevig gestemd. Ik her
kende soorten welke ik eens. als prachtplanten had 
opgekweekt en jaren zullen moeten verloopen, voor 
die kleine stekjes tot zulke exemplaren zullen zijn 
opgegroeid. Maar toch, ik ben dankbaar voor wat 
mij gezonden werd, het bezielde mij weer met 
nieuwen moed.

Van harte hoop ik, dat niemand onzer, die ook 
een gedeelte zijner planten zag bezwijken, evenmin 
den moed zal verliezen, maar dat allen weer van 
voren af aan zullen beginnen.

De succulentenliefhebberij zal een nieuw bloei
tijdperk tegemoet gaan, daar ben ik vast van over
tuigd. En dan mogen de oude liefhebbers, die nog 
altijd over een goede ervaring beschikken, niet ach
terblijven.

Zij moeten in de voorste gelederen blijven, om 
anderen aan te moedigen.

G. D. DUURSMA.

W ERFT N IEU W E LEDEN.
Alles wijst er op, dat wij een nieuw bloeitijd

perk voor de succulentenliefhebberij tegemoet gaan. 
Wij moeten dit zooveel mogelijk trachten te be

vorderen door het schenken van stekjes en plantjes 
aan vrienden of kennissen die ook iets voor onze 
gedoomde vrienden gevoelen.

Daarnaast moeten wij ons best doen het leden
tal onzer vereeniging te vergrooten. Als elk lid 
nog dit jaar één nieuw lid opgaf (sommigen heb
ben het reeds gedaan!), dan was het ledental ver
dubbeld. Dan komen wij financieel sterker te staan 
en zal het mogelijk zijn „Succulenta” in den ouden 
vorm weer te doen verschijnen, zoodra daarvoor 
vergunning wordt gegeven. Wij moeten niet ver
geten, dat de drukkosten aanmerkelijk hooger zijn 
géworden, zoodat uitbreiding van het aantal leden 
dringend gewenscht is.

Daarom doen wij een ernstig beroep op allen 
om veel propaganda voor onze liefhebberij te maken 
elk in eigen omgeving.

Werft nieuwe leden en geeft ons de adressen 
op.

G. D. DUURSMA.

BEANTW OORDING VAN VRAGEN.
De Heer G. E e r k e n s  te Wilp bij Deventer 

schrijft ons naar aanleiding van het beantwoorden 
van de vraag over het verdelgen van bloedluis het 
volgende:

„Het viel mij op bij het lezen van uw antwoord, 
dat er alleen gewezen werd op het bestrijden van 
ongedierte door vloeistoffen en niet door gassen, 
behalve door zwaveldamp. Ook in geen enkelen 
jaargang van Succulenta vond ik iets over bestrij
ding met gassen. En toch wordt dit door bloe
misten en in tuinderskringen algemeen toegepast. 
Ik wil hier de aandacht vestigen op nicotinerook- 
poeder. Eens had ik dopluis op Haw. fasciata. 
Hiertegen heb ik nicolrook gebruikt met afdoend 
resultaat. De plant was na afloop van de kuur 
heelemaal bruin aangeslagen, ik had zeer zwaar 
„gerookt” , maar groeide rustig verder. Door het 
gieten verdween de bruine kleur weer geheel.

Nicotinedamp dringt in alle hoekjes en gaatjes; 
waar we met een vloeistof niet kunnen komen, uit
gezonderd met onderdompelen, doch dit kan men 
alleen maar met vrij kleine planten doen. Met roo- 
ken kan men de verzameling in eens behandelen 
als de planten in een kas of in een kamerkas staan, 
het vereischt weinig werk of moeite en alle ge
dierte wordt gedood.

De gebruiksaanwijzing voor nicotine rookpoeder 
is als volgt: Men gebruikt tegen luis 100 gram ni
colrook op 100 m3 kasruimte, tegen thrips en spint 
minsten 200 gram op 100 m3 kasruimte. Men ver
deelt het poeder in een aantal hoopjes, afhankelijk 
van de oppervlakte der kas, daarna steekt men deze 
hoopjes achtereenvolgens aan en verlaat zoo vlug 
mogelijk de kas, die men zeer goed sluiten moet. 
Nicolrook, dat er uit ziet als tabaksstof kan ook



op den grond verdampt worden. Bij voorkeur 
wordt het dan op een stukje ijzergaas gelegd opdat 
de ontwikkelde rook naar alle kanten ontwij
ken kan. Men doet goed het poeder in een stukje 
papier te vouwen en het papier aan te steken.

In goed sluitende kassen, waar bovendien de 
temperatuur vrij hoog is, zal men de beste resul
taten bereiken, men moet daarom naden en kieren 
met papier dichtplakken. De behandeling dient bij 
voorkeur ’s avonds te geschieden en in elk geval 
bij windstil weer. De behandeling moet herhaald 
worden, omdat de eieren der insecten meestal niet 
gedood worden. Nicolrook is nog op den bon, doch 
in normalen tijd is het bij iederen handelaar in 
tuinbouwartikelen te krijgen.

Wanneer de Heer T. v, V. uit Dordrecht de 
proef wil nemen zend ik hem wel wat nicolrook 
toe.”

Tot zoover de Heer G. E e r k e n s.
De reden, waarom wij in Succulenta niet veel 

propaganda maken voor gassen als verdelgings- 
middelen is, dat men niet iederen leek met deze 
gassen mag laten werken, daar ze meestal ook 
voor den mensch zeer gevaarlijk zijn. Wij raden 
daarom liever spuitmiddelen aan, die onder drtjk 
verstoven .als nevel het gas benaderen. Wij weten, 
dat rookmiddelen veel beter werken. De Heer 
E e r k e n s i s  tuinderszoon en heeft dus altijd des
kundige hulp en raad bij de hand gehad.

De echte rookmiddelen, o.a. zwavelkoolstof tegen 
kevers en rupsen is zeer ontplofbaar en vereischt 
bij het gebruik groote voorzichtigheid, benzine die 
gebruikt wordt tegen engerlingen, snuitkeverlar- 
ven en wortelluizen bederft cactussen volkomen, 
blauwzuurgas tegen luizen en spint is sterk giftig. 
Nicotinedamp is ook vrij gevaarlijk. Wil men een 
kamerkasje met een nicotine rookmiddel bewerken, 
dan moet mendiet kasje eerst buiten zetten.

Onder verschillende namen wordt nicotine als 
poeder of koeken of pastilles in den handel ge
bracht. Een recept voor eigen bereiding van dit 
rookpoeder is bij den Plantenziektenkundigen 
Dienst op aanvrage verkrijgbaar,

De Heer E e r k e n s  schrijft verder: „Volgens 
de laatste opgave is de prijs van nicotinerookpoe- 
der tegenwoordig ƒ 5.20 de kilo, franco huis. Voor 
den oorlog kostte het rookpoeder ƒ 3.50 per kilo.

Voor een kas van ongeveer 30 m3 inhoud is 60 
gr. poeder noodig; kosten 31 cent. Als men vijf
maal per jaar rookt, kost dat dus ƒ 1.55. Voor dezen 
geringen prijs is men al het bovengrondsche on
gedierte kwijt. Daarna zal men kunnen volstaan 
met tweemaal rooken per jaar, in het voorjaar en 
in den herfst.”

Het is wel een gemakkelijke manier om onge
dierte te bestrijden, wij brengen daarom deze me
thode onder de aandacht van onze leden.

J. J. E. V A N  DEN THOORN.

BIBLIOTHEEK.
Boeken uit de bibliotheek van Succulenta kun- 

men weer op de bekende voorwaarden aange
vraagd worden bij Mevr. L. W. B u i n i n g -  
K r o e z e ,  te Hamersveld (Utr.).

VOORW AARDEN VAN UITLEENING.

1. Een lid kan niet meer dan 3 boeken in leen 
ontvangen.

2. De leestijd is een maand, deze kan op tijdig 
verzoek d.i. voordat de termijn verstreken is, 
tot ten hoogste 2 maanden verlengd worden.

3. De boeken worden door de bibliothecaresse 
de(n) lefeer(es) franco toegezonden. De terug
zending is voor rekening van de(n) laatste. De 
leden worden beleefd verzocht geen briefjes 
bij de retourzending in te sluiten.

4. Het is den leden niet geoorloofd om uit de 
bibliotheek ontvangen werken aan anderen ter 
lezing toe te zenden, tenzij dit door de biblio
thecaresse verzocht wordt.

5. De lezer(es) verplicht zich om:
a. beschadigde of verloren geraakte boeken 

tegen een door het bestuur te bepalen be
drag te vergoeden.

b. de boeken, welke hij (zij) in het bezit heeft, 
wanneer bij hem (haar) aan huis een be
smettelijke ziekte is uitgebroken, voor eigen 
rekening te doen ontsmetten.

6. Het maken van aanteekeningen in de boeken 
is niet geoorloofd.

Het Bestuur.

CONTRIBUTIE 1946.
Beleefd verzoek aan de leden, die voor 1946 nog 

geen contributie hebben voldaan, een bedrag van 
ten minste ƒ 3.— over te maken op gironummer 
133550 ten name van „Penningmeester Succulen
ta” te Rijperkerk.

BEW AAR UW  ZAAD VOOR 
SUCCULENTA.

De zaadaanbiedingen hebben dit jaar weer veel 
aftrek gevonden, hetgeen niet te verwonderen is. 
Onze leden kunnen door gebruik te maken van de 
zaadaanbiedingen hun plantenschat uitbreiden met 
soorten die zeldzaam en daarom nog niet te koop 
zijn. Goede zaden zijn ook nog niet in den handel, 
daarom zijn wij onzen leden, die zaad aan Succu
lenta afstonden zeer dankbaar en daarom doe ik 
hierbij een beroep op allen, die zaadbessen aan hun 
cactussen of vruchtjes aan hun andere vetplanten 
ontdekken, deze — als ze rijp zijn geworden — 
te verzamelen en ten behoeve van het clichéfonds 
af te staan. Het is een kleine moeite en men dient 
daarmede een tweeledig doel.

J. J. E. VAN DEN THOORN.



RUIL- EN VERKOOPAANBIEDINGEN.

Bloembollen, tulpen en crocussen, in ruil aan
geboden voor cactussen en andere vetplanten door 
G. S c h e n k ,  Oosterdijk 98, Andijk-Oost.

Te koop gevraagd door Ir. H. M e n r a t h, Leu- 
venschestraat 110, Scheveningen, onderstammen, 
liefst Cereus Jusbertii of macrogonus, voorts zeld
zame cristaten, zooals Lophophora Williamsii en 
Etus Macdowellii.

Gevraagd: Amerikaansch plantenliefhebber zou 
gaarne boeken en tijdschriften over Orchideeën, 
Cactussen en andere succulenten overnemen, in 
ruil tegen nader overeen te komen artikelen (even
tueel boeken) van gelijke waarde, reeds voorzien 
van Cactusboek en Vademecum. Brieven aan: 
Mr. F r a n k  R. M a r k ,  825 Elyria Drive, Los 
Angeles 31, California, U.S.A.

A. W  e r n e r, Zestienhovenschekade 240, Over- 
schie, biedt te koop een plantenkas, geheel van 
hout (Amerikaansch grenen) met zijramen en aan 
de voorzijde 3 broeiramen, ingebouwde houten bak, 
hoogte 2 M„ breedte 1,5 M„ lengte 2.5 M. in goe
den staat voor ƒ 100..—.

Wie wil zoo goed zijn het jongste lid van de 
Ver. Succulenta, die bij den brand van het Be- 
zuidenhout te ’s-Gravenhage allés verloor, weer 
aan Succulenta afleveringen of aan andere boeken 
of tijdschriften op botanisch gebied te helpen? Dit 
verzoek wordt gedaan door de secretaresse van 
Succulenta; het adres van ons jongste lid J. F r e n -  
t r o p is Theresiastraat 6 A, ’s-Gravenhage.

Aangeboden door J. B. J. v a n  W  e e r e 1 d, 
Jan Grewenstraat 8, Tilburg. Echinocereus Schee- 
rii en Salm-Dyckianus, Echinopsis Eyriesii, Lobi- 
via famatimensis, Haworthia cymbiformis, Aloë 
mitriformis en tweejarige zaailingen Cephalocereus

Palmeri in ruil voor verschillende Rebutiasoorten 
of voor een stek van een witbloeiende Phyllocac- 
tus.

Ruilaanbieding van G. E e r k e n s, ’t Zand H. 
5, Wilp bij Deventer. Crassula falcata, spathulata, 
obliqua. Notocactus mammulosus en Ottonis. Cha- 
maecereus Silvestrii, Phyllocactus Ackermannii. 
Lobivia sanquiniflora, densispina, pseudocachensis, 
var. cinnabarina. Mesem deltoides, echinata, echi
nata florus luteus. Opuntia microdasys rufida, su- 
bulata, cylindrica cristata. Echeveria amoena, mar
morata (geen Kalanchoë) en setosa. Carruanthus 
caninus. Sedum multiceps. Cereus peruvianus 
monstr. Mammilaria elongata, Rhipsalidopsis rosea. 
Echinopsis Duvallii, Wilkensii. Monanthus laxi- 
flora, polyphylla. Sempervivum arachnoideum, ari- 
narium. Haworthia turgida var. erecta. Pachyphy- 
tum clavifolium, clavifolium cristatum, brevifolium, 
bracteosum. Pleiospilos simulans. Digitorebutia 
Haagei, Winter I, Winter V, pygmaea. Rebutia 
pseudo-minuscula. Prago. Ch. cereus Fr. Bödeker, 
Kreuzinger. Nananthus aloides, Kleinia sempervi
vum. Stapelia revoluta, Trichocereus poco. Aloë 
humilus.

PLANTENVERKOOP.
Aanbieding ten voordeele van het Clichéfonds. 
Dinteranthus Pole Evansii .......  ƒ 0.75 en ƒ 0.50
Zaailingen Bylia cana ................................ ƒ 0.10

— Argyroderma Schlechteri ....... ƒ0.10
— Lapidaria Margaretae ..............  ƒ 0.10

Toezending volgt na ontvangst van het ver
schuldigde bedrag vermeerderd met ƒ 0.10 voor 
verzendkosten.

Verzoeke het bedrag over te maken per post
wissel of overschrijving op postrekening 398972 
ten name van Mej. J. J. E, v a n  d e n  T h o o r n ,  
’s-Gravenhage, corr. Apeldoorn.

Brieven betreffende de zaadverkoop richten aan 
Mej. ]. ]. E. van den Thoorn, Elburgerweg 57, 
Apeldoorn.

. Het dagelijksch bestuur,

A. F. H. BUINING, Hamersveld (U.), Voorzitter.
Mej. J. J. E. VAN DEN THOORN, Elburgerweg 57, Apeldoorn, Secretaresse. 
G. D. DUURSMA, „Vijversburg”, Rijperkerk (Fr.), Penningmeester.

Hamersveld, Juli 1946.

Drukkerij „De Industrie". Firma J. van Druten, Voorstraat 90, Utrecht,



MEDEDEELINGEN
VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN 

VETPLANTENVERZAMELAARS „ S U C C U L E N T A ”

M O O IE  O N D E R S C H E ID IN G .
Op de op 11 Juni in „A rtis” te Am sterdam  ge

houden keuring w erd door de vaste keuringscom
missie de kleine gouden medaille toegekend aan 
een inzending H aw orthia’s en A picra’s van ons 
medelid den heer A. J. W . U i t e w  a a 1 te Am
sterdam.

In het keuringsverslag w ordt o.m. door M ej. 
K a r s t e n vermeld: Z eer interessant en instructief 
en ontegenzeggelijk van groote wetenschappelijke 
w aarde was de inzending H aw orthia’s en A picra’s 
van den heer U i t e w a a l .  Dit was veel meer 
dan een gewone . liefhebberscollectie. De geëxpo
seerde soorten stonden in kleine potten, welke in 
kistjes met turfstrooisel w aren ingegraven. H et 
zeer uitgebreide H aw orthia-sortim ent gaf wel een 
prachtig overzicht van den grooten vormenrijkdom 
welke door deze meestal kleine succulenten aan den 
dag w ordt gelegd. O p hun natuurlijke groeiplaat
sen komen deze plantjes vaak onder of aan den 
rand van struiken voor, ook wel tusschen open
gescheurd rotsachtig gesteente, zooals door een 
paar bijgevoegde, uit Z uid-A frika ontvangen foto’s 
duidelijk werd gedemonstreerd. De zaden worden 
door den wind verspreid, meestal door struiken 
opgevangen of blijven tusschen de rotsspleten lig
gen.

Op open veld groeiende, dus sterk aan de zon 
blootgestelde soorten zijn het meest succulent. O n
der deze ultra-succulente H aw orthia’s treffen we 
de m erkw aardigste vormen aan, zooals de hier 
aanwezige H, truncata Schönl. met haar w onder
lijk afgeknotte er als venstertjes uitziende bladtop- 
pen. Deze groeit op heuvelhellingen in de omgeving 
van Calitzdorp in de Kaapprovincie, krijgt niet den 
geheelen dag zon, doordat ze door haar ligging 
beschut w ordt. V an  deze hoogst interessante soort 
troffen wij nog een paar vormen aan, welke duide
lijk van het type verschillen, t.w. H ttruncata  ƒ. cras
sa en H , trunc. f, tennis, de laatste met veel smal
ler blad. Een eendere verschijning als H . truncata, 
dus met sterk afgeknotte, als het w are horizontaal 
afgesneden bladeren, met een sterk ontwikkeld 
vensterweefsel, hebben we in de eveneens getoonde 
H . M aughanii v. Poelln. Noemen we voorts de 
plant van H . M arumiana  Uitew. nov. spec., welke 
door U itewaal benoemd werd naar den veelzijdi- 
gen Haarlem schen geleerde Dr, M a r t .  v a n  M a 
r u m  (1750— 1837), die een groot succulenten
liefhebber was en de kennis en wetenschap dier 
planten zeer heeft bevorderd.

De heer U i t e w a a l  wees ons nog op het op
merkelijk verschil in bladgroei bij planten, welke, 
nog in het bezit van haar penwortel. w aren en die,

welke de penwortel hadden verloren en op zij— 
wortels groeiden.

V oorts zij nog opgemerkt, dat niet alleen het 
eigenaardige Z .A , klimaat met zijn perioden van 
groote droogte, m aar ook de bodemgesteldheid een 
belangrijken invloed op den plantengroei uitoefent. 
En juist de H aw orthia’s zijn voor deze factoren 
erg gevoelig. H et komt wel voor, dat één en de
zelfde soort op verschillende heuvels evenzoovele 
afwijkende vormen te zien geeft!

T o t zoover de beschrijving van deze zéér bij
zondere planteninzending, welke door het bijge
voegde studiem ateriaal (publicaties, foto’s en tee- 
keningen wel extra de aandacht trok. De kleine 
gouden medaille, welke er aan toegekend werd, 
was welverdiend. M oge deze wetenschappelijk be
langrijke inzending door meerdere w orden gevolgd.

Ook onzerzijds onze hartelijke gelukwenschen 
met deze mooie, welverdiende onderscheidinq.

Red.

B O W IE A  V O L U B IL IS  Harv.
Boiviea volubilis H arv. is een min of meer suc

culente Liliacee uit Z uid-A frika en w ordt door
gaans verw ant geacht aan de geslachten Haw or- 
thia en Apicra,

Bowiea volubilis is een klimplant, door een ge
deeltelijk boven den grond zich bevindende bol 
overblijvend. H et bovenaardsche deel van dezen 
bol, welke soms wel 20 cm in doorsnede kan w or
den, bevat bladgroen. Bij het oppotten moet er dus 
wel op gelet worden, dat dit deel ook boven de 
aarde blijft. N aast de oude bollen ontwikkelen zich 
soms zijboilen, w aardoor vermeerdering mogelijk is; 
hoewel dit gemakkelijker uit zaad kan plaats heb
ben.

In het begin van de groeiperiode, omstreeks Juni, 
ontwikkelt zich uit den bol een dunne, windende, 
stengel van één a twee meter lengte, w aaraan zich 
de lichtgroene, spoedig afvallende blaadjes bevin
den. H et u iterlijk 'der plant doet dan veel aan een 
A sparagus denken, welke trouwens tot dezelfde 
familie behoort.

De groenachtig-witte bloempjes, welke later ver
schijnen, hebben vrijwel geen sierwaarde, doch le
veren in den regel goed kiemkrachtig zaad. V ori- 
gen zomer hadden wij van onze plant zaad gewon
nen, dat dit voorjaar op bodemwarmte gezaaid, 
voor de volle honderd procent opkwam. Bin
nen een week na het zaaien v/aren de jonge 
plantjes reeds 5 cm. hoog en hadden ook al een 
klein bolletje gevormd!

H et geslacht Bowiea, w aarvan m aar één soort



bekend is, ontleent zijn naam aan den Engelsch- 
man B o w  i e, die omstreeks 1820 tot 1827 Z uid- 
A frika doorreisde om planten voor den botanischen 
tuin te Kew te zoeken. D aarna trad  hij in dienst 
als tuinman bij Baron V a n  L u d w i g s b e r g  in 
K aapstad en in 1841 ging hij voor eigen rekening 
planten verzamelen. De soortnaam  volubilis be- 
teekent „w indend” , „zich om andere voorwerpen 
heenslingerend” .

Bowiea volubilis is niet w at men noemt een sier
plant, m aar wel een m erkwaardig gewas, dat in 
een meer wetenschappelijke succulentenverzam e
ling zeker haar plaats met eere inneemt. De plant 
stelt vrijwel geen eischen; ze verlangt een goed 
doorlatend, zanderig,, hoewel voedzaam  grond- 
mengsel. T ijdens den rusttijd, welke aanvangt, 
w anneer de bloemstengel gaat verdrogen, moet de 
aarde droog w orden gehouden.

G. D. DUURSM A.

B O E K E N  G E V R A A G D .
G. E  e r k e n s, Z an d  H , 5, W ilp  bij D eventer 

v raagt te koop of in ruil Berger, Kakteen; W alte r 
Kupper, Das Kakteenbuch en andere boeken over 
Succulenten, ook oude prijscouranten, verder Suc
culenta jaargang 1932 No. 6 en 1933 No. 5.

Hij biedt aan: Duursm a, Succulenten in Beeld 
en W oord , Succulenta 1931 No. 1, 1932 No. 5 
en 1941, No. 7 tot en met 12.

B E W A A R  U W  Z A A D  V O O R  
S U C C U L E N T A .

Reeds meermalen hebben wij geschreven. „Be
w aar uw zaad voor Succulenta, het is een kleine 
moeite en gij dient daarm ede een tweeledig doel.” 
Gij stelt uw medeleden in de gelegenheid planten 
uit zaad te kweeken en gij m aakt het mogelijk, zoo- 
dra het m aandblad weer kan verschijnen, de w aar
de van ons tijdschrift te vergrooten door mooie 
afbeeldingen.

De zaadverkoop van dit jaar bracht ƒ 179.50 op. 
H et clichéfonds heeft nu ruim ƒ 500,— in kas. Dit 
gunstige resultaat kan alleen bereikt worden, w an
neer de leden zoo goed en zoo behulpzaam zijn 
zaad af te staan. Daarom: Bewaar uw zaad voor 
Succulenta en stuur het aan }. J. E. v a n  d e n  
T  h o o r n, Elburgerweg 57, Apeldoorn

K R IN G  D E V E N T E R .
U it Deventer bereikte ons het verblijdende be

richt, dat aldaar een Kring van Succulenta is op
gericht. De oprichters zijn de H eeren E. J. V is- 
schers, G. Eerkens, H . Sterken, G. Sterken, E. }. 
Peters en W . H. A ndrée. Deze laatste treedt op 
als secretaris, zijn adres is Langestraat 82, D even
ter. De H eer W . M ol te Hengelo gaf zich op als 
buiten D eventer w onend lid.

K R IN G  ’s-G R A V E N H A G E .
O p 21 Sept. j.1. vond op initiatief van den H eer 

J. }. V erbeek W olthuys voor het eerst na den

tweeden wereldoorlog een bijeenkomst van den 
Kring ’s-G ravenhage plaats. Ongeveer veertig per
sonen, leden, oud-leden en belangstellenden had
den aan den oproep van het bestuur van den 
Kring gehoor gegeven.

N a een openingsrede van den voorzitter, den 
H eer C. Bommeljé hield de H eer }. J. V erbeek 
W olthuys een causerie met het doel de succulen
tenliefhebbers in Den H aag tot meerdere activiteit 
aan te sporen en de leden van den Kring, die vroe
ger bijeengroepten, doch tijdens den oorlog ver
spreid raakten, weer in contact met elkander te 
brengen.

Spreker begon met te herdenken de leden, die 
als slachtoffers van het nazibewind w aren geval
len; M ej. H . Beerenborg, die als Joodsche werd 
weggevoerd; A, Ymkers, gefusilleerd door de 
Duitschers, C. de Nie, op den terugweg uit 
Duitschland gestorven. Hij verzocht een minuut 
stilte om hen te herdenken.

H et leven gaat voort, vervolgde de H eer V er
beek W olthuys en wij die bleven, moeten trachten 
uit een chaos een nieuw tijdperk te scheppen, het 
doel w aarvoor ik u bijeenriep is: een aanvang te 
maken met het herstel van onze Vereeniging. Hij 
sprak over den tijd van de oprichting van Succu
lenta, kort na den eersten wereldoorlog. E r was 
toen ook. evenals nu een geest van afwachten, 
doch door een kleine groep van succulentenliefheb
bers w erd de V ereeniging opgericht. D e jonge 
V ereeniging was toen nog als een teere plant, die 
door heel veel zorg en moeite tot ontwikkeling werd 
gebracht.

Bij het spreken over de oprichting van Succu
lenta vond de H eer V erbeek W olthuys gelegen
heid om het 25-jarig bestaan in 1944 te herden
ken en de verdiensten in herinnering te brengen 
van den H eer G. D, Duursma, die behalve oprich
ter der V ereeniging nu ruim 27 jaar bestuurslid is. 
Hij sprak met zeer veel w aardeering over het vele 
werk, dat de H eer Duursm a langer dan een kw art 
eeuw voor Succulenta heeft gedaan, als oprichter, 
secretaris, redacteur en penningm eester.

Hij bracht hulde voor het door hem gevoerde 
beleid, hopend dat het den H eer D uursm a ge
geven zal mogen zijn nog vele jaren  zijn krachten 
te wijden aan de N ed. V er. van V etplantenver- 
zamelaars en hij zoodoende mede zal kunnen w er
ken aan den verderen, nieuwen, grooteren groei en 
bloei van Succulenta.

De vergadering besloot een dankbetuiging aan 
den H eer Duursm a te sturen.

N a vele jaren van voorspoed en groote, vrucht
bare activiteit heeft Succulenta en ook de Kring 
D en H aag zw aar geleden; vijf jaren  van geweld 
en onderdrukking zijn evenmin als aan ons zelven 
zonder sporen na te laten voorbij gegaan. E r be
vonden zich onder de verzamelingen in Holland 
en niet het minst in Den H aag  vele, vaak buiten
gewoon groote en mooie verzamelingen van zeld
zame en kostbare planten, bijeengebracht in goed 
onderhouden kassen. T oen  kwamen de Duitschers



en brachten dood en verderf in ons rustige land. 
Zij sloopten en vernielden halve steden, als krank
zinnigen vernielden ze, w at ze m aar vernielen kon
den, zij onthielden ons bij alles, w at ze ons w eder
rechtelijk ontnam en de noodzakelijke brandstof, zij 
verdreven velen uit hun woningen en dwongen 
hen overhaast te verhuizen, sommigen onzer twee 
of driemaal, De mooie planten kwijnden in onge
schikte bergplaatsen, of bevroren bij gebrek aan 
brandstof. Onze V ereeniging heeft veel geleden en 
lijdt nu nog en wel voornamelijk door gebrek aan 
papier; omdat een voornaam deel van haar bestaan 
berust op het gedrukte w oord n.1, op het m aand
blad, H et bestuur wacht op een toewijzing van pa
pier om weer geregeld een m aandblad aan de leden 
te doen toekomen.

Papier is een levensbehoefte voor Succulenta, 
m aar niet de eenige levensbron. H et vereenigings- 
leven kan bevorderd w orden door de kringen en 
ik heb u bijeengebracht, zeide de H eer V erbeek 
W olthuys, omdat ik hoop, dat wij door sam enw er
king den Kring ’s-G ravenhage en Om streken tot 
nieuwe bedrijvigheid zullen kunnen brengen. Een 
kring kan een kweekplaats zijn voor een bloeiend 
vereenigingsleven. In 1925 werd in D en H aag een 
Kring opgericht, ik had daartoe den stoot gegeven. 
N u zult u kunnen begrijpen, waarom  ik juist dezen 
avond tot u spreek en waarom  ik u wil wijzen op 
den goeden invloed, die van een Kring kan uitgaan. 
W ij leven in een tijd van opbouw en sam enw er
king, het oprichten van den Kring D en H aag, ge
volgd door het ontstaan van kringen in A m ster
dam, Rotterdam , Groningen en elders, luidde een 
tijdperk in van groote vruchtdragende werkzaam 
heid, laat ons later kunnen zeggen: „In D en H aag  
begint de victorie wéér.”

T en  slotte deelde de H eer V erbeek W olthuys 
mede, dat op 19 O ctober a.s. opnieuw een bijeen
komst van den kring zal w orden gehouden, waarop 
hij w eder het woord zal voeren en dat daarna de 
H eer Schuurm an voor den Kring zal spreken over: 
„D e liefhebberij voor planten in Am erika” .

Overgenomen uit den tekst van den Heer 
V . W . door J. J. E. va  n d e n  T  h o o r  n.

O p de eerstvolgende vergadering, welke op 19 
Oct. a.s. om 8 uur in Hotel Pomona, M olenstraat 
53 te ’s-G ravenhage gehouden zal worden, zal een 
onzer leden, die juist uit de V ereenigde S taten van 
Amerika in Holland is aangekomen, ons iets vertel
len over de cactussen aldaar. N .

B E A N T W O O R D IN G  V A N  V RA G EN .
Een lid uit Groningen schrijft het volgende:
„Bij deze kom ik u eens om raad vragen. W ij bezitten een 

mooie groote cactuskas in kamermodel en het is mij nog 
nooit mogen gelukken er een bloem in te krijgen. O ok groeien 
de planten stijl omhoog en geven veel scheuten. Vele van 
onze troetelkinderen staan soms in eens verrot in de kas, w at 
een groote schade is, maar nog grooter is het probleem: „hoe 
komt dat?”

Drie jaar geleden hebben wij een Oliveranthus elegans ge
kocht, toen zat er een bloem in, nadien mocht het ons niet 
meer gelukken de plant in bloei te krijgen. De plant is een 
sieraad, mooi boomvormig, maar bloemen geven doet zij niet.

Z oudt u voor mij eens in ons blaadje willen vragen of er

misschien een liefhebber in de stad Groningen is, die ons eens 
met raad en daad, terzijde wil staan, w ant een mensch is 
nooit te oud om te leeren. Ons adres is: Fam. H. v a n
V o o r n ,  Deliplein 19a, Groningen.”

Antwoord.
Bij het kweeken van succulenten moet men niet vergeten, 

dat deze planten groeien op hoogvlakten of op berghellin
gen, die meestal zóó droog en zonnig zijn, dat slechts weinig 
niet succulente planten daar kunnen leven. E r groeien in het 
vaderland van de meeste cactussoorten wel Jage struikvor
mige andere planten, doch welig groeiende boomen, die veel 
schaduw geven, komen daar niet voor. Hieruit kunnen wij 
afleiden, dat wij succulenten (uitgezonderd enkele soorten, 
die aan de randen van bosschen voorkomen) zooveel moge
lijk in het licht en zooveel mogelijk in de zon moeten plaatsen.

Als wij succulenten in de kamer kweeken, moeten ze zoo 
dicht mdgeliik bij het venster staan. In een kamerkas hebben 
deze planten gebrek aan licht. Vensterglas absorbeert een 
deel van het licht. Het glas van het kasje doet opnieuw 
een deel van het licht verloren gaan en daarom moeten we 
niet verwonderd zijn als de planten ijl en gerekt groeien en 
uit armoede scheuten maken inplaats van knoppen en bloe
men.

Cactussen, die in een kamerkas gekweekt worden, staan 
bovendien meestal te vochtig; vandaar dat er bij ü zoo nu 
en dan een verrot. Door ze te droog te houden, kan een cac
tus niet verloren gaan, doch wanneer ze te nat staan kwijnen 
ze. Succulenten mogen nooit onafgebroken vochtig gehouden 
worden, ook niet in den zomer. Ook dan moet de aarde zoo 
nu en dan eens goed opdrogen, hetgeen in een kamerkasje 
moeilijk te bereiken is. In hun rusttijd moeten succulenten vol
komen droog gehouden worden. Geeft men deze planten in 
hun rusttijd, w at ze jioodig hebben, dan komen daarna de 
knoppen te voorschijn. Zonnewarmte is ook een voorwaarde 
voor het bloeien van uw troetelkinderen.

In den zomer ;s een kamerkas geen geschikte verblijfplaats, 
behalve wanneer men deze kas buiten zet; van half Mei tot 
eind September. Oppassen, dat de temperatuur in het kasje 
op heete dagen niet te hoog wordt, en in het begin scher
men bij felle zon. V oor half October moeten uw planten 
naar binnen en dan liefst op de vensterbank geplaatst w o r
den of op een tafel dicht bij het raam. Planken boven elkan
der tusschen de kozijnen aangebracht, vlak tegen het glas 
geven een heele collectie cactussen een goede standplaats, 
zoolang het niet vriest. Is er vorst in aantocht, dan wordt 
uw kamerkas weer in gebruik genomen, deze kan gemakkelijk 
vorstvrij gehouden worden, goed toegedekt en met een klein 
electrisch lampje verwarmd, hebt u van de vorst niets te 
vreezen.

In het vroege voorjaar krijgen de planten weer hun plaats 
in de vensterbank om daar tot na de IJsheiligen 12, 13 en 14 
Mei te blijven. Verschillende soorten kunnen ook zonder kas 
buiten staan. Ik hoop, dat een der Groningsche leden bereid 
is u hierbij te helpen en van voorlichting te dienen.

J. J. E. V A N  D E N  T H O O R N .

C A C T U SK W E EK E R I] V A N  F. H O O G V L IE T  
T E  ROCKANJE.

Succulentenliefhebbers worden hierbij uitgenoodigd tot een 
bezoek aan de cactuskweekerij van F. H o o g v l i e t  te Roc- 
kanje Z . H. Als lid van Succulenta krijgen zij een hartelijke 
ontvangst en een stekje van een plant, die zij graag willen 
hebben cadeau. Per bus te bereiken van de stations Maassluis 
en Brielle. Uitstappen bij Vredeheim; rechts den dijk af; bij 
het derde huis rechts bevindt zich de kweekerij. Des Z on
dags gesloten.
V E R Z A M E L IN G  T E  KOO P.

J. H. W  e n t i n k, Hotel de Engel, de Steeg biedt zijn 
cactusverzameling, bestaande uit 250 stuks te koop aan voor 
ƒ 300. N iet in gedeelten te koop. De verzameling bestaat 
uit mooie en geregeld bloeiende planten.

B O EK EN  E N  T IJD SC H R IFT E N  V O O R  AM ERIKA.
G evraagd door F. R. M a r k ,  E lyria Drive 825, Los An- 

geles 31, California. U.S.A. boeken en tijdschriften over 
Orchideeën en Cactussen. W il boeken, doch ook andere ar-



ükelen in ruil zenden. Brieven s.v.p. in het Engelsch met 
prijsopgave van de aangeboden boeken en tijdschriften.

C ACTUSK AS T E  KOO P.
Cactuskas, 2.90 X  2.25 X 1.80 met planten te koop voor 

ƒ 200, aangeboden door Mevr. M. J. K a u t z, Stastokstraat 
11, Den Haag.

PLA N TEN K A S M E T  PL A N T E N  T E  K O O P.
W egens plaatsgebrek te koop een prima onderhouden suc- 

culentenverzameling bestaande uit meer dan 200 verschil
lende soorten, hoofdzakelijk bloeibare geënte cactussen met 
zomerkas. De kas en de planten kunnen apart verkocht w or
den. De prijs van de cactusverzameling met enkele andere 
vetplanten is /750 , de prijs van de kas ƒ 300. Alles tezamen 
ƒ 1000. Adres J. C. M. B a n d a ,  Bildtschestraat 65, Leeu
warden.

C A C T U SK W E EK E R IJ J. K RO ON ,
Donklaan 17, Voorschoten.

W ij willen hierbij de aandacht vestigen op de cactuskwee- 
kerij van den H eer J. K r o o n .  Deze heeft de planten van 
de bekende kweekerij Haagwijk van den H eer F. T o g n i  
overgenomen en beschikt over een flinke collectie, waarbij 
vele Rebutia’s en Lobivia’s. V oor liefhebbers dagelijks te be
zichtigen, behalve des Zondags. De kweekerij is gelegen aan 
den Veurschen weg, tusschen de nummers 64 en 66.

T E  KOO P.
Door omstandigheden gedwongen te koop aangeboden 

door M evrouw K r a m e r ,  Julianalaan 4 A, Bilthoven.
Aloe concinna 30 cm hoog; aristata 10 cm middellijn; varie

gata 12 cm hoog; microstigma grote, oude plant, 50 cm 
middellijn; arborescens 40 cm hoog; striata 10 cm hoog, 
40 cm middellijn.

H aw orthia retusa 10 cm middellijn; Armstrongii 10 cm hoog; 
2 ex. cymbiformis 7 cm middellijn, 12 cm middellijn; atro- 
virens 3 rosetten van 5 cm middellijn; fasciata 6 cm hoog; 
tessellata 7 cm middellijn; margaritifera hybr. 7 cm hoog, 
15 cm middellijn.

Apicra congesta 10 cm hoog; foliolosa 12 cm hoog. 
G asteria acinacifolia 12 cm hoog, 35 cm middellijn; macu

lata 7 cm hoog, 17 cm middellijn; verrucosa 5 cm hoog; 
Beckerii 5 cm hoog, 16 cm middellijn, 12 zaailingen, 3 ^ 7  
cm middellijn.

Scilla paucifolia 5 bollen, bloeibaar.
Dyckia rariflora 15 cm middellijn.
Haemanthus albiflos omtrek bol 12 cm.
A.gave ingens blad tot 10 cm lang; americana 45 cm middel

lijn; Ferdinandi-Regis 18 cm middellijn.
Tradescantia navicularis vele exemplaren.
Euphorbia canariensis 40 cm hoog; pentagona 20 cm hoog; 

mammillaris 30 cm hoog; clandestina 55 cm hoog; splen
dens 60 cm hoog; resinifera 20 cm hoog, wijd vertakt; 
globosa 15 cm hoog, wijd vertakt; grandicomis 15 cm hoog; 
coerulescens 30 cm hoog; ferox 15 cm hoog; lactea 15 cm 
hoog, wijd vertakt; Ledienii 15 cm hoog; submammillaris 
10 cm hoog.

Aporocactus flagelliformis 3 takken van ca. 10 cm lengte. 
O puntia cylindrica var. crist. 8 cm. middellijn.
Lophophora W illiamsii 2 cm middellijn.
2 ex. Rhipsalis Houllettiana 40 cm, 50 cm.; cassytha 18 cm. 
Rhipsalidopsis rosea 3 cm.
H atiora salicornioides 12 cm.
Portulacaria af ra vertakte struik, tot 30 cm hoog. 
Anacampseros rufescens 6 stammetjes, 5 cm lang. 
Mesembryanthemum roseum groote struik, 50 cm middellijn; 

falciforme 35 cm lang.
Trichodiadema densa 12 cm middellijn; stellata 20 cm hoog.

Hereroa Herrei 9 ex. tot 5 cm lang.
Odontophorus Marlothii 6 cm hoog, 8 lich.
Glottiphyllum Nelii 15 cm middellijn.
Bergeranhus vespertinus.
Rhombophyllum rhomboideum rode, tot 5 cm lang.
Lithops pseudotruncatella en farinosa, 12 zaailingen, 1.—2 cm 

hoog; bella 2 lich., 2,5 cm hoog.
Pelargonium tetragonum wijd vertakte struik, ca. 15 cm hoog; 

gibbosum 12 cm hoog.
Sedum pachyphyllum; Palmeri sterk vertakt, vrij groot; Nuss- 

baumeri sterk vertakt, 35 cm hoog; Sieboldii fol. var.; sar
mentosum vertakt struiktje, 20 cm hoog; dendroideum var. 
crist. vertakte cristaat, 40 cm hoog; brevifolium dichte rode; 
Treleasii 2 ex., tot 30 cm lang; Stahlii vertakt; Sp. vertakt.

Byrnesia W einbergii sterk vertakt, vrij groot.
Graptopetalum amethystinum 15 cm hoog.
Aichryson dichofornum 15 cm hoog.
O rostachys spinosus 6 cm middellijn.
Greenovia gracilis kleine roset.
M onanthes laxiflora vertakt struikje, 8 cm hoog.
Aeonium arboreum 4 vertakte stammen, 10 rosetten, ca. 75 

cm hoog; arboreum var. atropurpureum 45 cm. hoog; H a- 
worthii 25 cm hoog, 25 cm breed; glutinosum 25 cm mid
dellijn.

Crassula portulacea grote struik, 50 cm hoog, 60 cm middel
lijn; obliqua 25 cm hoog; arborescens 13 cm hoog; arbo
rescens 13 cm hoog; multicava takken tot 30 cm lang; lac
tea, forsche oude plant, tot 35 cm lang; falcata 30 cm hoog; 
spathulata vertakte hangplant; lycopodioides sterk vertakte 
hangplant, 25 cm lang; pseudolycopodioides sterk vertakt, 
25 cm hoog; Schmidtii 15 cm middellijn; cordata 20 cm 
hoog; perforata 18 cm hoog; perfossa 15 cm lang; rupestris 
15 cm lang, hierop gelijkend andere soort, 12 cm lang.

Rochea coccinea klein ex., 15 cm lang.
Cotyledon orbiculata 28 cm hoog; 2ex. undulata 55 resp. 35 

cm hoog; Beckerii 15 cm hoog; gracilis X  teretifolia 13 
cm hoog.

Adromtschus maculatus; Cooperi, enkele groote, vertakte ex.
Pachyphytum bracteosum 15 cm; Hookeri 45 cm hoog.
Echeveria glauca klein; Derenbergii 3 cm middellijn; amoena 

dichte rode, 15 cm middellijn; camicolor 6 cm hoog; gib- 
biflora metallica 35 cm hoog, 10 cm middellijn; gibbiflora 
metallica carunculata 40 cm hoog; Sp. cristata 1 cm lang; 
leucotricha 15 cm hoog.

Urbinia agavoides crist. rode 10 cm middellijn.
Dydleya candida 4 takken, 15 cm hoog.
Oliveranthus elegans 25 cm hoog.
Kalanchoe crenata 25 cm hoog; grandiflora; marmorata 25 

cm hoog; sp. sterk behaard, 40 cm hoog.
Bryophyllum tubiflorum 2 X  45 cm hoog; crenatum 40 cm 

hoog; foedeshenkoy 30 cm hoog; Daigrémontianum vele 
kleine exemplaren; proliferum 10 ex., tot 10 cm hoog.

H oya carnosa 2 ■'cöltkën van ca. 25 cm.
Ceropegia W oodii 35 cm lang, vele takken; debilis 30 cm 

cm, vele takken; Sandersonii 60 cm lang; stapeliaeformis 
30 cm lang.

Stapelia sp. 15 cm hoog, wijd vertakt; grandiflora 16 cm 
hoog; gigantea 15 cm hoog, 2 stammen.

Heurnia grandiflora 10 cm hoog, zode.
Echidnopsis cereiformis var. obscura 10 cm hoog.
Kleinia repens sterk vertakt, groot; ficoides groote struik, tot 

35 cm hoog; radicans 25 cm lang; Galpinii-2 stammen, 10 
cm hoog; semperviva 15 cm hoog; spinulosa 25 cm hoog; 
articulata 2 groote zoden; neriifolia groote, vertakte struik, 
1.10 m hoog; pendula 20 cm lang; odora 16 cm hoog.

Senecio scaposus zode, 20 cm middellijn; junceus 3 vertakte 
stammen, tot 35 cm hoog.

Othonna crassifolia sterk vertakt, 30 cm lang.

H ei dageiijksch bestuur,
A. F. H. BU IN IN G , Hamersveld (LI.), Voorzitter.
Mej. ]. J. E. V A N  D E N  T H O O R N , Elburgerweg 57, Apeldoorn, Secretaresse. 
G. D. DUURSM A, „Vijversburg”, Rijperkerk (Fr.), Penningmeester.

Hamersveld, October 1946.

Drukkerij ,,De Industrie”, Firma J. van Druten, V oorstraat 90, Utrecht.
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