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No. 1. 3 0  Januari 1926.

SUCCULENTA
Orgaan van de Nederl. Ver. van Vetplantenverzamelaars.
~__~. ~._----
Secr. G. D. DUURSMA,  LEEUWARDEN, Achter de Hoven 114bis

1925-1926.
Weder verging een jaar, 1925 is als een nieuwen schakel ge-

voegd aan de rij zijner voorgangers.
Zooals  ieder jaar heeft het den één de vervulling zijner wen-

schen,  den ander verdriet en teleurstelling gebracht.
En hoe het ook, voor ieder in het bijzonder, verliep, voor allen

is het voorbij en wat er in gebeurde kan niet meer ongedaan
gemaakt worden , is reeds geschiedenis geworden. Doch 1920
deed zijn intrede en bracht een geheel schoon geschiedenisblad
mede en een wolk van wenschen vergezelde het bij zijn intocht.

Weer ligt een geheel jaar open voor ons, een jaar van werken,
hopen en wachten.

Zal dan dit jaar brengen wat 1925 ons nog onthield? Zullen
wij dit jaar behouden wat 1925 ons bracht ? Wie zal het zeggen?

Nog is het Nieuwe jaar zóó jong en toch zal voor velen reeds
een kentering ingetreden zijn.

Weer staan wij dus voor een geheel jaar van mogelijkheden
en welke dat zijn zullen moeten wij afwachten.

Dat wij voor onze Leden hopen dat het uitsluitend goede kan-
sen mogen zijn behoeven wij stellig niet te verzekeren en daarom
wenschen wij U allen een in alle opzichten gelukkig 1926 toe.

De velen  die ons op den Nieuwjaarsd hun felicitaties deden
toekomen hartelijk dank voor hun vriendelijkheid,

HET BESTUUR.

Verslag over het jaar 1925.
Wij zullen ditmaal geen lange beschouwingen houden over het

afgeloopen  vereenigingsjaar. Wij kunnen onze ruimte beter be-
nutten. Onze oude leden weten trouwens voldoende, dat het ook
dit jaar weer steeds ,,excelsior”  gegaan is. Elke maand konden
ettelijke nieuwe leden worden bijgeboekt. En reeds dadelijk bij
het begin van dit verslag willen wij hiervan met dankbaarheid
melding maken : zulks is het gevolg van de ijverige propaganda
van vele onzer leden. Namen behoeven  wij niet te noemen :
zij die naar vermogen  tot den ledenwas  hebben bijgedragen, ge-
lieven dit als een welgemeend compliment aan hun adres te be-
schouwen, terwijl het voor de anderen een aansporing zij om in
dezen nieuwen jaarkring ook eens hun best te doen.

Op 1 Jan, 1925 telde onze vereeniging 396 leden. Het  aan-
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tal nieuw bijgekomen leden bedroeg 172, terwijl 53 van de leden-
lijst werden afgevoerd, waaronder 17 wegens het niet voldoen der
contributie. In totaal zijn wij het afgeloopen jaar dus met 119
leden vooruit gegaan, zoodat op 31 Dec. 1925 onze vereeniging
515 leden telde.

Ons orgaan had ongeveer denzelfden omvang als het vorige
jaar. Wij meenden evenwel gerust te mogen verklaren, dat de
inhoud er veel beter op geworden is. Vele interessante arti-
kelen, ons door verschillende leden toegezonden, hebben in dezen
jaargang de zoo gewenschte verscheidenheid gebracht. Aan al
die medewerkers onzen hartelijken dank. Maar dan spreken wij
daarbij meteen de verwachting uit, dat wij ook dit jaar weer op
aller medewerking mogen rekenen. Vooral korte, practische ar-
tikeltjes hebben voor onze nieuwe leden, die nog veel aangaande
de behandeling der Vetplanten moeten leeren, groote waarde.
Daarnaast kunnen voor de anderen opstellen van meer algemeen
wetenschappelijken aard een plaats vinden. Verder stellen wij
zeer veel prijs op goede foto’s van interessantevetplanten. Onze
kas laat het toe geleidelijk meer met eigen cliché's voor den dag
te komen. wat de waarde van ,,Succulenta’”  in niet geringe mate
verhoogt.

En dan, natuurlijk, hopen wij dat ieder, door het op tijd be-
talen der contributie en door het winnen van nieuwe leden, zal
trachten den bloei onzer Vereeniging te bevorderen en de taak
van het bestuur gemakkelijker te maken, zoodat dit al haar be-
sthikbaren tijd aan het welzijn der Vereeniging en het opstellen
van ,,Succulenta”  kan blijven wijden en zich niet met allerlei
gemakkelijk te voorkomen beuzelingen behoeft bezig te houden.

G. D. D.
_._ __-__  . .._.^ _~~~__

Verslag van den Penningmeester over 1925.
_---.- “.~_;.-~----  ..- _~_~ _-._ _ ~__
1. Saldo 1924 - f 79.05 ‘/ 1. Drukken v. Succ. f 810.08
2. Contributies - 1751.85 I; 2. Porti verzending - 130.19

!i 3. ,, Secretaris - 69.41
i 4. ,, Voorzitter  - 11.93

1; 5. Penningm. - 41.50
/I 6. Drukw. en schrijfb. - 108.94
11 7 .  Cliché’s - 214.23
11 8. Ged. Vrienden - 135.-

I 9. Propaganda - 18.04
1 10. Bibliotheek - 6.50
/ 11. Saldo 1925 - 285.08~ -_-

f 1830.90 ” f 1830.90
Rotterdam, 17 Jan. 1926. J. M. VAN DEN HOUTEN , Penn.

Aan bovengaand verslag behoef ik slechts weinig toe te voe-
gen. De toestand der geldmiddelen kan als zeer bevredigend
worden beschouwd, zoodat er een flink saldo is om het nieuwe
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jaar mee aan te vangen. Ook kon dit jaar een behoorlijk bedrag
aan clichés worden besteed (f 214 23 tegen slechts f 75.45 het
vorige jaar) en wat post 8 betreft, dit werk werd als premie
gegeven aan hen, die zich eerst later in het jaar als lid opgaven
en aan wien dus niet meer den volledigen jaargang kon worden
verstrekt. Het hooge bedrag, dat aan porti werd uitgegeven
(totaal ruim 250 gulden) legt stilzwijgend getuigenis af van de
hooge posttarieven in ons land, waarin voor wal onze Vereeni-
ging betreft slechts voor de monsterzendingen onder de 100 gram
een kleine verlaging is ingetreden.

Catalogus van de Bibliotheek der Ned. Ver. van Vetplantenverzamelaars
(bijgewerkt tot 31 December 1925).

Leden der Vereeniging kunnen op aanvraag bij den Secretaris
onderstaande werken in bruikleen ontvangen voor den tijd van
14 dagen. Om bijzondere redenen kan de leestijd  worden ver-
lengd. Echter wordt telkens niet meer dan één nummer tegelijk
aan hetzelfde lid verstrekt. Als de leestijd  verstreken is, wordt
het boek franco terug verwacht, terwijl dan tevens het port voor
de heenreis moet bijgevoegd. De lezer verplicht zich bescha-
digde of verloren geraakte boeken te vergoeden ten genoegen
van het bestuur.
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A R C H I V O S  DO JARDIM BOTANICO DO RIO de JANEIRO) Vol 11
1917-1918.
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ARCHIVOS DO JARDIM BOTANICO  DO RIO DE JANEIRO Vol. III ‘22.
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PROF. DR. KARL SCHUMANN. ,,Succulente  Reise-Erinnerungen

aus dem Jahre 1901.
KURT DINTER. ,,Botanische Reisen in Deutsch-Südwest-

Afrika, Dahlem 1921”.
ALWIN  BERGER. ,.Stapelieen  und Kleinien”,  mit 79 abb.

Stut tgar t  1910.”   
MONATSSCHRIFT FÜR KAKTEENKUNDE. 30e jaarg. (1920),

losse afl. (ontbreekt afl. 1).
M ONATSSCHRIFT FÜR KAKTEENKUNDE. 31e jaarg. (1921),

losse afl.
M ONATSSCHRIFT FÜR KAKTEENKUNDE, 32e jaarg. (1922),

losse afl.
HUGO AMHAUS. ,,Ueber die Biologie der Sukkulenten”.

Neudamm 1916.

in

in

in
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42. J . J . VERBEEK WOLTHU YS. De Vetplanten, Cultuur, geslach-

ten en soorten. A’dam, Assen 1923.
43. J. J . VERBEEK WOLTHUYS.  De Cactussen . Handleiding voor

de verzorging en het aanleggen van verzamelingen van
planten uit de familie der Cactaceae. A’dam, Assen 1923.

44 . KURT DIN TE R, Su cc u le nt en -fo r sc hu ng en  in  Sü d w e st -Afr ika . D INTE R.  Succulenten-forschungen in Südwest-Afrika.
Dahlem 1923.

45. J. J . VERBEE K WOLTHUYS. Onze Gedoornde Vrienden. Praat-
jes bij 100 plaatjes van Cactussen. Leeuwarden 1924.

46. HAAG E’S KAK TEEN-ZIMMER-Kultur. Erfurt 1914.
47. SU C C U L E N T A. le, 2e en 3e jaargang. (1919-1921.)

49: :
4e en 5e jaargang. (1922 en 1923.)
6e jaargang. (1924).

50.  7e jaargang. (1925).
51. NORD ISK KAKTUS TIDSSKRIFT . le jaarg. (1921,  1922).
5 1 * » » n 2e jaa r g. . (1922, 1923).

Britton and Rose. The tree Cactuses  of the West Indies. 
Onder bovenstaand opschrift verscheen in ,,Journall of the New

York Botanical 1 Garden”.Vol. XXVl, October 1925, no. 310, een
artikel van de hand dezer eminente Cactuskenners over het we-
dervinden van een Boom-Cactus (Dendrocereus ) waarvan sedert
1703 het bestaan wel bekend is doch die niet terug te vinden was.

Als Cactus ramosus, articulis oblongis, triquetris beschrijft Ch.
Plumierr in zijn,,Plantarum americanurum” deze plant en beeldt
haar daar ook af. In 1828 werd zij door P. de Candolle gedoopt
ai s Cereus undulosus, terwijl in 1920, Britton en Rose. hoewel
zij daaraan zelve sterk twijfelden, op dien grond geloofden dat
deze Cactus verwant was aan Acanthocereus pentagonus.

Thans echter mochte n Drs. Brittonn en Rose materiaa l uit Haïti
ontvangen waaruit hen bleek dat hun twijfel gerechtvaardigd
en dat een der oudst beschreven Cactussen terug gevonden was.

Dendrocereus undulosus Br. et Rose groeit, gelijk de naam aan-
duidt, boomvormig, en wordt pl.m . 10 M. hoog. De hoofdstam
is forsch, sterk bedoornd en vertakt herhaaldelijk, zoodat een
soort kroon ontstaat.

De uiteinden der takken, de nieuwgroei dus, zijn driehoekig
(met 3 vleugels), licht groen van kleur. De vleugels zijn dun
en diep gegolfd, in doorsnede gelijkt zoo’ n tak op dien van een
Epiphyllum (syn. Phyllocactus). In de holten tusschen de bochten
bevinden zich de areoien die voorzien zijn van bundeltjes doorns
van 2 cM.  lengte of iets korter.

De bloemen zijn wit, nauw buisvormig, 15 à 20 cM.  lang, ge-
heel open heeft de bloem pl.m . 10 cM.  middellijn en gelijkt zij
wel wat op die eenerr Echinopsis met dien verstande dat de lange
buis niet, zooals bij dat geslacht voorkomt, geleidelijk wijder
wordt doch in tegendeel naar den zoom toe iets vernauwd, de
grootste diameter is 1 tot 1½  cM.  Het vruchtbeginsel is van
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eenige weinige korte haarvlokjes voorzien. De harde vrucht is
ongeveer kogelvormig, geel, en p1.m. 5 cM. dik.

De andere genoemde Boom-cereussen  zijn : Dendrocerus nudi-
f lorus  van Cuba, die in vrijwel alle opzichten op de thans weder-
gevonden soort gelijkt, alleen de bloemen van de laatste wijken
af van die van de plant van Haiti, die langer en slapper zijn,
kleiner diameter hebben en minder bloemblaadjes, en de, in Suc-
culenta 1921 pag. 50 en 1922 pag. 10, reeds door mij besproken
Neoabbottia paniculata (Lam.) Br. et Rose.

Een tweetal, zeer goede, afbeeldingen verduidelijkt den tekst.
Voorburg, December 1925. J .  J. VERBEEK WOLTHUYS.

Mededeelingen.
Nieuwe leden.

A. F. Kamstra Paterson N. J. (U. S. A.) 249 Marshallstr.
Th. Langenhoff Abcoude
J. A. Pompe Hillegersberg Robert Owenstr. 6
Mej, J. M. v. Ammers Hilversum Soestdijkerstr.weg 36
Mevr. M, H. C. Romswinckel- v. Dijk Nijmegen Graadt v. Roggenstr. 14
Dr. J. W. Hoxel Amsterdam v. Baerlestr. 73
J. C. M. de Mortier Jr. Amsterdam Laings Nekstr. 54 III
A. G. Hovenier Enschede Buitenweg 20
Mej. J. H. Mys Rotterdam Esschenweg 42
G. Eikelboom Oldenzaal Spoorstr. 17
J. G. Prakke Eibergen
Anth. Kahlmann ‘s-Gravenhage Frans Halsstr, 65
Mevr.  M. J. v. d. Zande-Verwey Gorinchem Eind B 120
Dr .  H. E. Reeser Rotterdam Henegouwerlaan 46a
A. J. Ravenswaay Gorinchem Haarstr. D 200
Mevr. R. Bruynzeel-Lels Veur (Z.-H.) ,Zonnehoeve”
M. J. Bogert Utrecht M. H. Trompstr. 34
Mevr. v. Blommenstein Amsterdam Nic. Maesstr. 137 1
Mevr. Asjes Tiel Agnietenstr.
Jonkvr. M. Baronesse van Lynden Velp
A. Schaedtler ‘s-Gravenhage Am. v. Solmsstr. 98
H. J. Collard Utrecht Merwedekade 88a
Mej. S. Vriesema Hilversum Koningstr. 61
Mevr. Isacks Amsterdam Jan v. Goyenkade 3
Mej. A. Dames Visser Jan Luykenstr. 48
G. Moleman Goud: Graaf Florisweg
A. Hemker Amsterdam Frans Halsstr. 77a

N. B. Bovenstaande nieuwe leden zijn gemakshalve ook nog
in den hiervoor afgedrukte algemeene ledenlijst opgenomen.

Gratis stekken aan onze nieuwe leden.
Ook dit jaar wederom zullen we aan onze nieuwe leden eenige

stekjes toezenden. Op het oogenblik liggen dan ook reeds een
veertigtal monsterzakjes gereed om, zoodra het weer het toelaat,
gevuld en verzonden te worden.
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We stellen daarvoor beschikbaar een aantal zaailingen van onze

dezelfde waarvan in het Dec. nummer sprake
 heer Jansen-Francken te Tilburg zoo vriende-
e Stapelia’s voor dit doel af te staan. Mogen

we onze leden, die iets te missen hebben nog eens vriendelijk ver-
zoeken ons in het voorjaar met wat stekmateriaal te verblijden.
Voor de genomen moeite en ter vergoeding van de verzendings-
kosten hebben we allicht ook voor hen iets in ruil. Men be-
grijpe, dat het voor mij alleen niet mogelijk is aan alle aanvragen
uit mijn eigen verzameling te voldoen. Doch waar verschillende
leden ons reeds jaren achtereen flink geholpen hebben, vertrouwen
we er op, dat we met het sturen der stekken kunnen blijven
doorgaan. Het is gebleken een der beste propagandamiddelen te zijn.

Copie Succulenta.
In den loop der eerstvolgende nummers zullen zeer belangrijke

bijdragen opgenomen worden, allereerst van den heer Voorwinde
Utrecht, over het geslacht Echinopsis. Verder zullen de heeren
Duursma  en v. d Houten een aanvang maken met een uitge-
breide studie over de Sempervivums en stellen we ons voor ook
voor de eigenlijke vetplanten een flinke ruimte te reserveeren.
Meer en meer wint de overtuiging veld, dat men naast cactus-
sen ook aan een niet al te klein aantal andere vetplanten wat
plaats moet inruimen in zijn verzameling, omdat me n op deze
wijze een veel harmonischer geheel verkrijgt, en wat meer ver-
scheidenheid gedurende het geheele jaar.

De heer v. d. Most Rotterdam, van wien we reeds het aardige
penteekeningetje van Opuntia bergeriana opnamen, zond ons
meerdere proeven van zijn illustratieve kunst, welke we bij gele-
genheid zullen plaatsen. Voor dergelijke bijdragen en mooie
scherpe fotos blijven we ons steeds aanbevolen houden, want dit
jaar zullen we heelemaaf op eigen cliche’s zijn aangewezen.

Contributie 1926.
In dit nummer zullen onze leden een giroformulier aantreffen. We ver-

zoeken hen beleefd de contributie (minimum drie gulden) zoo spoedig mo-
gelijk te willen voldoen. Wie op 1 Maart nog niet heeft betaald, zullen
we nog eenmaal een herinnering sturen en daarna voorloopig van de leden-
lijst schrappen. Het tijdroovende uitschrijven van postkwitanties i
snellen groei onzer vereeniging niet doenlijk meer, wil het andere
zakelijke vereenigingswerk niet in gedrang komen. We meenen dan ook
van de zijde onzer leden op de gevraagde medewerking te mogen rekenen.
Het poststrookje, dat men terugkrijgt, dient tevens als bewijs van lidmaat-
schap voor 1926. Wie zelf giro heeft kan natuurlijk volstaan met over-
schrijving op mijn postrekening No. 34088. Zij, die reeds betaalden, gelieven
dit biljet als niet-gezonden te besehouwen.

J. M. VAN DEN HOUTEN, Mathenesserlaan 364, Rotterdam.
Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.

Vergadering van Zaterdag 9 Jauuari 1926, ten huize van Mevr. J . W.
Hoogslag-van den Thoorn, Amalia van Solmsstraat 78.

Aanwezig waren 15 leden.
Na een kort openingswoord van den heer J. J, Verbeek Wolthuys werd

overgegaan tot de verkiezing van een kringbestuur.
Gekozen werden : tot Voorzitter de heer J. J. Verbeek Wolthuys, tot

Secretaresse-Penningmeesteresse mej. J. J. E. van den Thoorn, tot bestuurs-
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lid de heer W. H. Noteboom, die zich allen, met dank voor de vereerende
benoeming voor de hun aangewezen functie beschikbaar stelden en beloof-
den hunne beste krachten aan het welzijn van den kring te willen wijden,

Na eenige discussie werd bepaald, dat de contributie voor den kring,
welks grenzen tevens werden vastgesteld, voorloopig f 1.- per persoon zou
bedragen, in de hoop, dat het meerendeel der in en om Den Haag woon-
achtige leden der groote vereeniging als lid van den kring ‘s-Gravenhage
en Omstreken zou toetreden, waardoor de kringcontributie dan waarschijn-
lijk veel lager gesteld zal kunnen worden .Eveneens werd besloten, dat
uitsluitend leden der Ned. Vereen. van Vetplantenverzamelaars als lid tot
den kring ‘s-Gravenhage en Omstreken mogen toetreden, dit laatste om te
voorkomen, dat er eene zelfstandige vereeniging naast de Ned. Ver. van
Vetplantenverzamelaars zou ontstaan.

Ten slotte  bleek, dat de contributies in de eerste plaats zouden dienen
om het mogelijk  te maken, dat voortaan niet meer ten huize der leden ver-
gaderd behoef t te worden. Er wordt uitgezien naar een billijk zaaltje of
eene groote  kamer in een café of dergelijke inrichting, zoodat niemand
meer bezwaar  behoeft te hebben eene vergadering  bij te wonen op grond
anderen overlast aan te doen. Voortaan zal aan de vergaderingen een
,,Vetplantenbeurs ” verbonden worden, zoodat ieder die planten wil ruilen
of van de band doen, daartoe dan gelegenheid heeft, terwijl van tijd tot tijd
eene verloting den aanwezigen kans op eene verrassing zal geven.

Punt 3 der agenda betrof de beide lezingen met lichtbeelden over Vet-
planten, die de heer J. J. Verbeek Wolthuys zich voorstelt te houden op
6 Februari en 20 Maart a.s. in de aula van het stedelijk Gymnasium, Laan
van Meerdervoort te ‘s-Gravenhage .Den eersten avond zullen de cactussen,
den tweeden de andere vetplanten besproken worden.

Bewijzen van toegang voor één of beide avonden worden gratis verstrekt
aan leden der Ned. Ver. v. Vetplantenverzamelaars en hunne introduce’s,
doch leden van den kring ‘s-Gravenhage en Omstreken hebben den voorrang.

Toegangskaarten moeten aangevraagd worden bij Mej. van den Thoorn,
Amalia van Solmsstraat 80.

Met een woord van dank aan de gastvrouw voor de hartelijke ontvangst
sloot de voorzitter deze geanimeerde vergadering.

J. J. E. VAN DEN THOORN.
Kring ‘s-Gravenhage  en Omstreken.

Lichtbeeldenavonden.
De datums voor de beide, door den heer J. J. Verbeek Woltbuys in de

aula van het stedelijk Gymnasium, Laan van Meerdervoort te ‘s-Gravenhage
te houden lezingen met lichtbeelden zijn als volgt vastgesteld :

Zaterdag 6 Februari 1926, onderwerp. de Cactussen;
Zaterdag 20 Maart 1926, onderwerp : de andere Succulenten.
Aanvang telkens 8 uur precies.

*x*
Aan onderstaand adres kunnen kosteloos toegangskaarten worden afge-

haald of aangevraagd voor leden van de Ned. Ver. v. Vetplantenverzame-
laars en hunne introduce’s. Zij die schriftelijk aanvragen en hunne kaarten
per post wenschen te ontvangen, worden verzocht, bij hunne aanvrage eene
enveloppe te voegen , voorzien van hun adres en gefrankeerd met 2 cents
postzegel en duidelijk  op te geven voor welken avond (of voor beide avon-
den) kaarten verlangd worden.

J. J. E. VAN DEN THOORN,
Secretaresse-Penningmeesteresse,

Amalia van Solmsstraat 80, ‘s-Gravenhage.
Ruilrubriek.

Aangeboden zaden van Melocactas  comunis  (Macracanthus S. D.) in ruil
voor andere zaden of planten bij F.. Voorwinde, Olijfboomstr. 16, Utrecht.

Aangeboden door H. Kleyn , Witte de Withstr. 149 111, Amsterdam : Micros-
coop in houten kast, 50, 100 en 200 maal vergrootend, in goeden staat ver-
keerend , voor de prijs van vijftien gulden,
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No. 2. 25 Februari 1926.

SUCCULENTA
Orgaan van de Neder].  Ver. van Vetplantenverzamelaars.

Secr. G. D. DUURSMA,  LEEUWARDEN, Achter de Hoven 114bis

D e Aloëfamilie.
Onder de eigenlijke vetplanten neemt de familie der Aloë’s

(Aloineae) een belangrijke plaats in, en waar we het voornemen
hebben in dezen jaargang ook aan dit soort planten eenige meer-
dere aandacht te schenken, kunnen we niet beter doen dan te
beginnen met een geschiedkundig overzicht, waarin onze lezers
meerdere namen zullen tegenkomen, die voor onze ooren een
bekenden klank hebben. Er bestaat van deze familie een uitge-
breide monographie, namelijk die van Alwin Berger uit het groote
standaardwerk van A Engler: Das Pflanzenreich, en het is uit
dit schitterende werk, dat we de voornaamste gegevens zullen
putten voor dit en de volgende artikelen.

Reeds aan de Ouden waren de Aloë’s bekend. Plinius, de
beroemde natuuronderzoeker en schrijver der Romeinen (23-79
n. Chr.) die omkwam, toen hij de uitbarsting der Vesuvius van
dichtbij wilde gadeslaan, geeft ons in zijn boek, een uitvoerige
beschrijving van de Aloëplant en de toepassing van het genees-
middel, dat er aan ontleend  wordt. Volgens hem zijn evenwel
de bloemen wit. In de middeleeuwen schreef men dit alles
getrouwelijk na. Alleen de Italiaansche geneesheer Matthioli
(1500-1577) schijnt de Aloë persoonlijk gekend te hebben, al-
thans hij vermeldt, dat deze planten in Rome en Napels in potten
gekweekt worden en dat de bloemen ook roodachtig zijn. Hij
onderscheidt drie soorten. Zijn afbeeldingen zijn niet erg duide-
lijk, zeker is er een Agave americana bij. In het plantenboek
(Anthologia  magna) van Joh. Th. de Bry uit 1611 vind ik afgebeeld
een Aloë sempervivum marinum en idem folio mucronato. D e
eerste bloeit, en is blijkbaar wel een echte Aloë, welke doet den-
ken aan somaliënsis, doch van de laatste is niet veel te zeggen.

Na de ontdekking van de Kaap kwamen de Aloë’s al spoedig
als zeldzaamheden naar de Europeesche tuinen en in het bijzon-
der de Amsterdamsche Hortus profiteerde daarvan in hooge mate.
De toenmalige gouverneur der Kaapkolonie Adriaan van der Stel
zond omstreeks 1700 een 20-tal soorten naar huis en deze zijn
beschreven door Commelinus in zijn boek de Praeludia en de
Hortus Medicus Amstelodamensis in 1715, met zeer goede afbeel-
dingen. Men kan gerust aannemen, dat meerdere Aloësoorten,
die men thans nog algemeen in ons land gekweekt ziet, zooals
bijv. Aloë arborescens hiervan afstammen. Langen tijd komt er
dan weinig nieuws bij, totdat in 1772 Francis Masson van den
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Êngelschen koning opdracht krijgt om in de Kaapkolonie planten
voor den botanischen tuin van Kew te gaan inzamelen. Masson
bracht in totaal twaalf jaar in de Kaap door en verrijkte de ver-
zameling te Kew met tallooze nieuwe soorten. Behalve voor de
Aloë’s en hun verwanten interesseerde hij zich in het bijzonder
voor het geslacht Stapelia, waarover hij een schitterend plaat-
werk liet verschijnen (Stapeliae novae). * Omstreeks 1800 schijnt
de belangstelling voor allerlei vetplanten weer enorm groot te
zijn geweest, in den beginne vooral in Frankrijk en Engeland en
uit dien tijd stammen dan ook meerdere groote plaatwerken. Van
P. de Candolle en Kedouté verschijnt in 1799 Les Plantes gras-
ses.*  De platen zijn met de hand gekleurd en zeer fraai uitge-
voerd. In de jaren 1820-1830 komen er in Kew weer nieuwe
plantenzendingen uit Zuid-Afrika, ingezameld door den daartoe
uitgezonden plantenzoeker Bowie. Deze werden alle door Ha-
worth bestudeerd en grootendeels beschreven, de beschrijvingen
zijn niet gemakkelijk meer terug te vinden, doch het Herbarium
te Kew bevat uit dezen tijd een schat van waardevolle aquarellen.

Een tijdgenoot van Haworth was de vorst van Salm-Dyck,
welke op zijn slot de uitgebreidste sukkulentenverzameling be-
zeten heeft, welke ooit is bij elkaar gebracht. Zijn groot werk
over de Aloë’s legt getuigenis af van zijn onvermoeide verzamel-
en studielust . (Monographia generis Aloes  1836-1849) *

Weer zijn het dan de Engelschen, die in de jaren 1858-1862
een groot aantal nieuwe soorten laten verzamelen in de Kaap
en Oranje-Vrijstaat,  ditmaal door den botanicus Th. Cooper

Een deel van deze planten leeft nog heden ten dage te Kew
en vond van daar uit zijn verspreiding over de verschillende
plantentuinen van het vasteland. Zij vonden een nauwkeurige
beschrijver in J. G. Baker. In zijn Monographie (1880) somt hij
86 soorten Aloë’s, 45 Gasteria’s, 59 Haworthia’s en 7 Apicra-
soorten op. In zijn latere werken o.a. in de Flora Capensis en
de Flora of tropical Africa zijn deze getallen reeds veel grooter.
Ook uit tropisch Afrika zijn meerdere soorten bekend geworden
en het is in het bijzonder de Duitscher Schweinfurth, wiens naam
genoemd moet worden als een succesvol verzamelaar. Zijn plan-
ten bevinden zich nog grootendeels in den plantentuin te Berlijn.
Behalve Centraal-Afrika bezocht hij Abessynië en Sokotra. Nog
tal van namen zouden we kunnen noemen van de latere ontdek-
kingsreizigers, doch we volstaan met den directeur van den plan-
tentuin te Kaapstad Dr Marloth  en verder den man uit wiens
werk we de gegevens haalden voor dit artikel. Alwin Berger,
die zeker gerekend mag worden tot de allerbeste sukkulenten-
kenners van den tegenwoordigen tijd. Hij behandelt 178 Aloë’s,
43 Gasteria’s, 60 Haworthia’s en 9 Apicrasoorten. Over deze
geslachten hopen we een volgende maal een en ander te kunnen
mededeelen. v. D. H.

* Alle hier genoemde werken bevinden zich o.a. in de Bibliotheek der
Gemeente  Rotterdam en zijn aldaar te raadplegen.
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De Sonora-woestijn *,

De Sonora-woestijn, omvattende Zuidelijk Nevada, Arizona en
Sonora met een kustgordel naar het Zuiden, is rijk aan planten-
vormen met een groot watergehalte. Behalve meerdere soorten
Cereus, Echinocereus, Opuntia, Ferocactus, Neomamillaria, en
Coryphantha, vindt men er vooral in groot aantal de Sahuaro
(Carnegiea gigantea) en in mindere mate de Bisnaga  of Visnaga
(Ferocactus Wislizenii). In dit woestijngebied loopt een serie
bergketens, hoofdzakelijk van het Noorden naar het Zuiden, de
ruimten tusschen deze ketens vormen breede vlakten en valleien,
gevuld met materiaal, dat van de bergen afkomstig is en dat op
verschillende tijdstippen lagen gevormd heeft van honderden meters
dikte. De hellingen of bajadas zijn meestal van water ontbloot,
en slechts in de laagste gedeelten der valleien langs de water-
wegen, wordt water gevonden doch op zoo’n afstand van de op-
pervlakte, dat het nauwelijks bereikbaar is voor zelfs dtepgewor-
telde planten. De doornachtige en succulente xerophyten zijn de
bewoners van deze rotsachtige hellingen. De totale jaarlijksche
regenval bedraagt pl.m. 300 mM. ** voor die gedeelten, die lager
liggen dan 1250 M. Meer dan de helft van dit bedrag valt als
een hevige stortvloed in de maanden Juli en Augustus. Elke
plasregen verandert de kanalen in de steile berghellingen in wild
bruisende stroomen, die even spoedig verdwijnen als de regen
ophoudt. Het overblijvende gedeelte van den regenval is meer
gelijk verdeeld over de maanden Dec., Jan., Febr., met soms nog
iets in Maart en April en spaarzamer nog in Nov. De algemeene
uitwerking van deze neerslag is, dat de oppervlakkige lagen van
de bajadas tot een diepte van 1 M. of minder vochtig worden,
terwijl het wortelgestel van zelfs de grootste cactussoorten slechts
een halve meter diep den grond ingaat. Nemen we als voorbeeld
de Sahuaro, dan zien we dat deze cactus zuilachtige stammen
vormt van soms 25 meters hoog en meer, met dikke aftakkingen.
Het wortelgestel bestaat uit een korte pen- of raapwortel, en
meerdere horizontale wortels, die 20 tot 50 cM. onder de opper-
vlakte van de grond liggen. De Bisnaga  heeft een dikke, in den
aanvang bolvormige, later zuilvormige stam, die zelden 1 M. hoog
wordt met een diameter half zoo groot ***. Een groote menigte
wortels ontwikkelt zich aan de basis van de plant, die zich ver-
takken in de ondiepe lagen van den grond, niet dieper gaande
dan 12 à 18 cM., dus liggende boven de wortels van de Sahuaro,
wanneer ze in elkaars nabijheid staan. De Opuntia versicolor met
zijn korte basale stam, heeft zijn horizontaal wortelsysteem nog
dichter bij de aardoppervlakte uitgespreid. De temperatuur van
de grond op 12 à 15 cM. diepte heeft in de maand Februari,
wanneer hel natte winterseizoen ten einde loopt, een dagelijksche
schommeling tusschen 45°-57° Fht., die langzaam rijst in den
drogen voorzomer eind Juni. Op dat tijdstip variëert de dage-
lijksche grondtemperatuur tusschen 87° en 104° Fht. Op grootere
diepten is de temperatuur uit den aard der zaak meer gelijkelijk
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verdeeld. De luchttemperaturen laten grooter  schommelingen zien,
n.1. 28° -75° Fht. in Februari en 57° -104°  Fht. eind Juni. De
relatieve (betrekkelijke) vochtigheid van de lucht wisselt van
een verzadigingspunt in Juli en Aug. tot 10 à 12 pCt. hiervan in
de maanden Mei en Juni en wordt in Sept. en Oct. nog lager,
begint dan weer te rijzen met de winterregens.

De Cactussen nemen gedurende den winter zelfs nog vocht op
uit den grond, niettegenstaande de dan heerschende lage tempe-
ratuur en niettegenstaande dan een groot deel van het wortelge-
stel van zijn bast ontdaan en bruinachtig is. In Maart beginnen
de wortels van de Sahuaro zich te ontwikkelen, bloemknoppen,
die in het laatst van het vorige jaar gevormd werden, zetten door,
evenals de nieuwgroei, terwijl de vruchten ongeveer rijpen bij het
begin van de zomerregens. Het watergehalte neemt toe, ver-
gezeld gaande met  een lengte- en diktegroei. Deze
uitzetting bereikt zijn maximum tot dat de regens ophouden en
de planten weer kleiner in omvang gaan worden. Deze inschrom-
peling wordt onderbroken bij het begin van het natte wintersei-
zoen. Bij de prickly pears (Opuntia’s ) ziet men groei- en bloem-
vorming voornamelijk gedurende den drogen voorzomer, in Juni
en November beginnen de leden in te schrompelen. Groei- en
bioeiperiode van de Bisangaa vallen in het regenseizoen gedurende
den zomer, het daarna kleiner worden in omvang van die korte
dikke stammen is dan niet zoo opvallend zichtbaar als bij de
andere aangegeven voorbeelden.

In het woestijnlaboratorium op Tumamoc Hill zijn onder toezicht
van D. P. Mac Dougal en E. S Spalding meerjarige proeven en
opmetingen gedaan, betreffende het watergehalte der cactussen
van de Sonora-woestijn, die zich o.a. uitstrekken tot Carnegia
gigantea, Ferocactus Wislizenii en een Opuntia soort. Enkele
uitkomsten mogen hier vermeld worden. De gemiddelde groei
van een Sahuaro bedraagt 10 cM. per jaar, een stam van een
hoogte van 10 M. heeft dus een ouderdom bereikt van 100 jaar,
waarbij nog komt, dat jonge Sahuaro’s soms maar 2 cM. per
jaar in lengte toenemen. Een enkele stam of trunk, dus zonder
aftakkingen, hoog 5,60 M. en met een grootste diameter van 60
cM., woog 767.8 K.G. Ern dergelijke plant bevat na het einde
van het regenseizoen 91 pCt. aan water, waarvan de grootste hoe-
veelheid gevonden wordt bij den top en de kleinste hoeveelheid
bij de basis, waar de stam meer verhout  is

Nemen we nu planten van 12-20 M. hoog, dan bevatten deze
2000-3000 K.G. water. Zulke planten kunnen in een droge
periode 1000-1600 K.G. water afstaan. Over het algemeen kan
een Carnegia gigantea a 63 pCt. van zijn water verliezen zonder
af te sterven. Een dergelijk groot verlies aan vocht wordt hij
voldoende watertoevoer in zeer korten tijd weer aangevuld. De
samenstelling van het weefselvocht is ongeveer als volgt:
S. G. sap 1.023-1.0145
Zuur berekend als H2 SO4 O4 (zwavelzuur) G. p. 100 cc. 0.150-0.187
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Totale hoeveelheid vaste stoffen in ‘t sap p. 100 cc. 3.434-5.924 G.;
Aschbestanddeelen van het sap  ,, ,, ,, 1.002- 1.704 ,,

Het watergehalte van de Sahuaro vertegenwoordigt een be-
langrijke veiligheidsfactor, waardoor de plant in staat is, een heel
jaar door te komen zonder voldoende opname van vocht. De
aardlaag, waarin de plant verankerd staat, is van losse structuur
en veranderingen er in, die de opslorpingsorganen (wortels) los-
maken, komen herhaaldelijk voor. Het groote watergehalte
draagt echter zorg voor een bijna directe uitbreiding van het
wortelsysteem, waardoor in zoo’n  geval dus alleen de groei tijde-
lijk onderbroken wordt.

De dood van een Sahuaroo wordt menigmaal veroorzaakt door
  kleine wonden in het regenseizoen, waarbij in de zachte buiten-

weefsels direct rotting optreedt.
Hoewel bij de meeste Cactussen en Succulenten de vermeerde-

ring door stekken gemakkelijk gaat, is dat o.a. bij de Sahuaro
niet het geval. Alleen de basis van den moederstam is in staat,
na verwijdering van alle wortels, nieuwe te vormen. Deze on-
derstammen zijn menigmaal door konijnen en bergschapen rondom
afgevreten tot op het merg, zonder dat het schade schijnt te doen.

Woestijnplanten slorpen, volgens onderzoekingen van Prof. V.
M. Spalding in het algemeen betrekkelijk weinig waterdamp op
uit de lucht. De afgifte van water daarentegen kan soms een
groot bedrag bereiken. Bij de Sahuaro  worden de witte bloemen
in groot aantal in een krans rond de top gevormd. De allereerste
bloemvorming is aan de zonzijde, waar de temperatuur  in de
weefsels hooger is dan aan de tegenovergestelde kant. Deze
temperatuurverschillen bedragen 7,2°-0.9° Fht , al naar den tijd
van het jaar en het uur van den dag. Het aantal bloemen be-
draagt soms eenige honderdtallen, waarvan telkens enkele tegelijk
geopend zijn. In natte jaargetijden is de bloemvorming het grootst.
Een geopende bloem verliest bij blootstelling aan het zonlicht
per uur circa 851 milligram aan vocht. Zoo’n bloem weegt on-
geveer 40 gram, het droge gewicht hiervan is plm. 13.2 pCt.
Voor een 100-tal bloemen wordt gerekend op een watertoevoer
naar de bloemweefsels van 3.27 liter.

Twee ongeveer even groote Sahuaro’s werden gedurende een
jaar onderling vergeleken, De eene groeide in gewone omstan-
digheden, de tweede was gedurende de geheele proefperiode
overdekt door een beschutting van licht geweven  stof, waardoor
deze plant volkomen in de schaduw stond. Een temperatuurop-
name gedurende eenige dagen in Nov. deed zien, dat de gemid-
delde temperatuur op het midden van den dag 6° Fht lager was

onder de kap, dan er buiten. Het resultaat was, dat laatstge-
noemde plant belangrijk meer in lengte en dikte was toegenomen.

De lengtegroei van de Bisnaga is gemiddeld iets meer dan 2
cM. per jaar. Bij een hoogte van 1 M. heeft de plant dan een
ouderdom van ongeveer 40 jaar bereikt. De jonge plant groeit
in alle richtingen, is dan dus min of meer kogelvormig. Wan-
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neer de plant ongeveer 30 cM. hoog is geworden, komt de zuil-
vorm voor den dag. De lengtegroei vindt plaats aan den top,
de diktegroei  geschiedt  door  de vorming van nieuwe
ribben. De groeiwijze van de Bisnagaa geeft iets leerzaams.
Het wortelsysteem, waarvan de verankering ontbreekt, hoewel
zeer uitgebreid, ligt slechts circa 15 cM. onder de oppervlakte
van den grond, en een lichte ontwrichting door de hevige regens
of woestijnwinden veroorzaakt dat de plant met zijn wortels boven
den grond komt en omvergeworpen wordt. Geen voorbeelden
zijn bekend, waarbij nieuwe wortels werden gezien uit de zij-
vlakken van zoo’n omgeworpen plant, wel dat bij beschadiging
van den top meerdere jonge planten zich ontwikkelden, terwijl
fasciaties  of cristaatvormen, waarschijnlijk verootzaakt door be-
schadiging, niet ongewoon zijn bij de planten, die werden onder-
zocht ****. Een plant van 1 M. hoog en 50 cM. diameter, weegt
ongeveer 200 K.G. De topgroei van deze plant is niet symme-
trisch, doch meestal naar ééne zijde overgebogen, en zeer lang-
zaam. Deze dingen verklaren misschien het betrekkelijk spaar-
zame voorkomen op die plaatsen, waar ze nu gevonden wordt,
in dien zin, dat de hevige woestijnwinden deze planten van hun
oorspronkelijke groeiplaatsen naar andere streken hebben over-
gebracht. Dit zijn echter veronderstellingen, die later misschien
tot klaarheid kunnen worden gebracht, D e  groote lichamen van
deze Sonora-varieteit  hebben een dunne centrale houtcylinder,
die slechts weinig ruimte in de plant inneemt, en voornamelijk
issámengestelduit een zacht celweefsel met teere vaatbundelstrengen
welke uitgaan naar de knooppunten of areolen.

Het te voorschijn komende sap bevat minder opgeloste
bestanddeelen dan dat van andere cactussoorten. De
plant kan ongeveer 69 pCt. van zijn sappen afstaan, zonder zijn
groeikracht te verliezen. De cactussen van het Tucsondistrict en
waarschijnlijk alle van die vormen, zijn rijk aan calcium, opgelost
in het celsap. Deze sappen toonen een hooge osmotische druk,
variëerend van 5-12 atmosfeer bij gezwollen toestand tot mis-
schien atmosfeer wanneer de watervoorraad is uitgeput. De
korte stammen en relatief groote diameters van de Echinocacti,
te  samen met de gebogen of haakvormige doornen en de groote,
opgehoopte hoeveelheid water, welke ze bevatten, heeft deze soort
een aantal locale namen gegeven, zooals Bisnaga a of Visnaga , Bar-
rel cactus =vat- of toncactus, woestijnfontein , enz.

Bij het onderzoek van Opuntia’s bleek, dat deze twee periodes
hebben voor het opzwellen van de schijven. Na een droge peri-
ode schrompelen de schijven belangrijk in. De voornaamste op-
zwelling geschiedt in den regentijd, doch een tweede periode van
dikker worden der schijven ziet men in het eind van October,
die ongeveer eenige weken duurt. De grootste expansie bereiken
de schijven tijdens de knopvorming en het vormen der jonge
schijven (in lengte en breedte circa 7 en 5 cM. in 20  dagen).
Een Opuntia van gemiddelde grootte met 56 schijven bracht 247
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bloemen voort. Het waterverlies door verdamping voor één bloem
en één jonge loot bedraagt voor ieder in zonlicht p1.m. 267 mil-
ligram per uur.

Zonbestraling is een machtige factor, die evenals watertoevoer
meespreekt bij het opzwellen der plantlichamen, doch evenzeer
is het duidelijk merkbaar, dat na een droge periode het inschrom-
pelen der planten beduidend grooter  is met als zonder zon. De
meer samengestelde weefselstructuur van een Sahuaro  in verge-
lijking met een Opuntia maakt dat het verspreidingsgebied van
de eerste betrekkelijk beperkt is. Een Opuntiaschijf kunnen we
vergelijken met een vlakke rubberflesch, die krimpt of uitzet, al
naar de hoeveelheid water, die ze verliest of toegevoerd krijgt.
Door zijn eenvoudige weefselstructuur is de Opuntia geschikt een
veel grooter  verspreidingsgebied te omvatten dan menige andere
cactussoort. F. SWÜSTE.

* Uittreksel uit: The Water-Balance of Succulent Plants, bij D. F. Mac
Dougal and E. S. Spalding, Washington D. C.

** Ter vergelijking diene dat de gemiddelde jaarlijksche regenval in ons
land 691 mM. bedraagt. In het jaar 1925 viel 20 pCt. meer, dus circa 830 mM.

*** Volgens Britton en Rose kan Ferocactus Wislizenii een hoogte be-
reiken van 2 meter.

**** Ook Dr. D. F. Mac Dougal onderstelt, evenals andere kenners op
Cactusgebied de mogelijkheid dat fasciaties door beschadiging kunnen ont-
staan.Waar tot heden elk' positief inzicht omtrent het ontstaan van mon-
struosevormen ontbreekt, lijkt me bovenstaande gedachtengang zeer wel
aannemelijk. Misschien speelt over- of ondervoeding o o k  een rol.

Men neemt nu proeven om fasciaties en dergelijke te voorschijn te roepen
door inspuitingen met melkzuur en andere zuren en zouten, en als ik het
wel heb, ook alkoholen. Positieve resultaten schijnen tot heden niet be-
reikt te zijn.

Het Geslacht Echinopsis.
Onder de vele planten, welke de familie der Cactaceae  vormen,

zijn er maar zeer enkele, welke in breedere  lagen, dus niet alleen
bij speciale verzamelaars, worden aangetroffen. Het meerendeel
der menschen, zelfs plantenliefhebbers, gevoelt zeer weinig voor
die stekelige gezellen, die, naar men algemeen beweert, toch niet
of hoogst zelden tot bloeien te bewegen zijn, en waarbij, volgens
hen van een goeden groei al even weinig te bespeuren is. Voor
den liefhebber van deze familie, welke eenige ervaring daarom-
trent bezit, klinken die argumenten al heel zonderling en hij ver-
oordeelt ze als ten eenenmale onjuist; veeleer is zijn passie voor
deze planten juist gewekt door het feit, dat zij meer dan andere
kinderen Flora’s zijne aandacht en opmerkzaamheid vragen en
dat zij dan zijne moeite beloonen  met zeer schitterende bloemen.
Ontegenzeggelijk zijn de Cactussen nu niet bepaald planten, welke
door een eenvoudige verzorging uitmunten en kan men iemand,
die niet toegerust is met het noodige geduld en met volharding
niet aanbevelen zich met hen in te laten. Maar zijn deze eigen-
schappen wel voorhanden, dan zullen gunstige gevolgen voor-
zeker niet uitblijven en de voldoening bij het bereiken van eenig
resultaat is er des te grooter  om.
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Een tweetal geslachten van deze familie kan men nog wel eens

een enkele maal aantreffen en dat zijn dan Phyllo’s  (nu Epi-
phylum) en Echinopsis, al zal bij vele bezitters de naam wel niet
bekend zijn. Reden hiervan is, dat die planten, zelfs bij zeer ge-
ringe verpleging nog wel willen gedijen en dus hunne bezitters
vreugd bezorgen.

Het is aan de soorten van het geslacht Echinopsis dat ik mij
voorstel eenige artikelen in ons orgaan te wijden, daar het maar al
te vaak blijkt dat deze planten, trots hun fraaie vormen, prachtige
bloemen en gemakkelijke kweekwijze niet die waardeering vinden
waarop zij met recht aanspraak mogen maken.

Als wij ons de vraag stellen, waarom men niet meer Echinop-
sissen in de verzamelingen der liefhebbers aantreft en waarom
dan nog vaak de voorhanden zijnde exemplaren bij lange na niet
aan de eischen van schoongekweekte planten voldoen, is de be-
antwoording dier vraag niet gemakkelijk.

Over het algemeen houden vele verzamelaars niet van Echi-
nopsis  uit een zekere zucht tot minachting. Voor velen zijn ze
reeds te ordinair, want, zoo wordt er geredeneerd, zoo’n plant
die iedereen kan kweeken is nu niet je ware, n e e n ,  veel liever
heeft men de planten uit de geslachten Mammillari a of Echino-
cactus, die zijn veel mooier en edeler. Mocht het echter nog eens
zijn, dat zich onder hun exemplaren toch een Echinopsis bevindt,
dan kunnen wij er zeker van zijn dat het tien tegen één een
slecht gekweekt of nog een zeer klein exemplaar is, waardoor
zij meestal hun eigen stelling loochenen. Gewis, een goed ge-
kweekte verzameling van Echinopsissen zal niet nalaten effect te
maken en aangezien bij eenige opmerkzaamheid en goeden wil
van den kweeker  de planten niet ongenegen zijn vroegtijdig hunne
prachtige bloemen te vertoonen, zullen zij veel kunnen bijdragen
tot aanmoediging onzer liefhebberij.

Een tweede, zij het dan even denkbeeldige, oorzaak dat Echi-
nopsis  niet bijzonder in den smaak der verzamelaars valt zou
gelegen zijn in het feit, dat zij zeer zelden soortecht te bekomen
zijn, omdat de markt overvoerd is van allerlei bastaarden. Dit
argument moge nu wel eenigszins waar zijn, maar wij zouden
hetzelfde kunnen beweren van verscheidene andere geslachten.

Steeds is het gebleken dat bijna alle Cactussen in hunne vorm
en bedoorning zeer variabel zijn, waardoor o zoo vaak planten
als nieuwe soorten werden beschreven, die bij later inzicht niets
anders dan standplaatsvarieteiten bleken te zijn. Dit is nu bij
Eehinopsis om meer dan één reden ook het geval, ja bij onze
hedendaagsche kennis zijn er nog soorten in dit geslacht, waar-
van de verschillen uiterst klein zijn en moet men vaak zeer lang
zoeken om uit te maken, wat echt of wel bastaardis. Twee
zaken werken tot het verwarren der soorten bij Echinopsis
sterk mede, tenminste bij de meer algemeen verbreide.  1e. Het 
voorkomen van zeer veel spruiten ; ten 2e dat deze planten bijna
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alle dan slechts zaad geven indien de bloemen bevrucht worden
met het stuifmeel van een ander individu.

De eerste oorzaak behoefde nu juist niet tot verwarring der
soorten mede te werken, indien èn de liefhebbers èn de kwee-
kers, deze laatsten vooral, wat meer zorg aan die jonge spruiten
besteedden. Ging het hier toch om enkele spruiten zooals deze
voorkomen bij de Echinocactussen , dan zou het gevaar niet zoo
groot zijn, maar juist omdat er zoovele zijn en die jonge planten
zoo zeer op elkaar gelijken, heeft er maar al te vaak verwisse-
ling plaats. ‘t Komt er ook minder op aan, ‘t is maar een Echi-
nopsiss ! Later, bij meerderen groei, blijkt de vergissing en staat de
liefhebber welke de planten kocht voor teleurstelling.

Ook de 2e genoemde oorzaak heeft nadeelige gevolgen. Wel
geeft het tevens een middel aan de hand om vaak bastaarden
van schoonen  vorm of uitmuntende bloemen te verkrijgen, doch
het zuiver bewaren. eener soort wordt er niet mede in de hand
gewerkt. De groote kweekerijen behoeven met deze oorzaak
weinig rekening te houden, daar toch zijn meestal meerdere
bloeiende exemplaren van dezelfde soort voorhanden en als daar
dus de wil bestaat de soort echt voort te planten, kan daar wel
goed zaad gewonnen worden. Echter heel veel zal dit wel niet
gebeuren, bij een eenigszins goede bestuiving geven de Echinop-
sisse n in één vrucht zoo’n massa zaadjes, dat men al spoedig
een te veel heeft, daar gelaten nog dat het opkwceken  uit zaad
van deze planten een zeer langzaam verloop heeft en men dus
veeleer geneigd is dit aantal planten door het afnemen van sprui-
ten te verkrijgen, wat minder tijd en arbeid kost.

Echter zal men juist op kweekerij uit andere oorzaak de
bastaard-vorming in de hand werken ; daar toch staan ook steeds
verschillende soorten Echinopsis  in bloei en dan is de verleiding
zeer sterk om nieuwe vormen met misschien schoonere bloemen
te kweeken.  Moge dan ook het soortechte verloren gaan, de
winst is groot en de fraaiste bloemen zijn juist daardoor dikwijls
verkregen. Wie denkt hierbij niet aan de onderscheidene soorten
der Phyllo's s met hun schitterende bloemenpracht ?

Ze ontstonden op eenzelfde manier en wie zal het betreuren,
dat men nu nog bij uitzondering de echte stamvormen der Phyl-
lo's  krijgt ?

‘t Is een zeer wonderlijk verschijnsel bij de Cactusliefhebbers,
wat men bij de Phyllo's s niet wil bespeuren, ja zelfs zeer prijst,
wordt bij Echinopsis   veroordeeld, omdat de echtheid der soort er
mede verloren zou gaan.

Is niet elk goed gekweekte plant op zich zelve reeds een
prachtstuk en geeft niet elke ontluikende bloem ons nieuwe vreugd
en genot. Ware het dat wij als liefhebbers alleen slechts we-
tenschappelijke waarde hechten aan zuivere soorten dan zouden
de bastaarden voor ons onbelangrijk  zijn, doch nu bijna alle
verzamelaars hunne planten verzorgen voor hun genoegen zal
het niet zooveel uitmaken of de soort nu wel bepaald echt is.



EEN IDEALE ECHINOPSIS-BLOEM.
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Geenzins  willen wij het standpunt verdedigen om nu maar

alles bijeen te garen wat onder ons bereik valt, ons doel was
slechts aan te toonen, dat men bij sommige verzamelaars zeer
gezochte redenen aantreft, waarmede zij de Echinopsis veroor-
deelen,  terwijl toch deze groep der Cactussen zich in het bij-
zonder eigent voor die verzamelaars welke nog niet door jaren-
lange ondervinding in alle geheimen der Cactus-kultuur zijn
ingewijd.

De naam Echinopsis laat zich het best vertalen door het woord
,,egelachtigen"” ; want dit woord is een samenvoeging van de
Grieksche woorden Echino = egel en opsiss = aanzien. Bij de
benamingen der verschillende geslachten der Cactussen komt het
woord Echino meermalen voor, men denke slechts aan Echino-
cereus en Echinocactus, wat geen wonder is daar de planten
door hunne bedoorning eenige gelijkenis met die dieren vertoonen.

Echinopsis werd door de vroegere plantkundigen gerekend te
behooren  tot een groep die zij de ,,cerei"” noemden en in een
apart onderdeel gerangschikt, dat zoowel door De Candolle  als
Pfeiffer genoemd werd de ,,Cerei i globosi” . Eerst in 1837 wer-
den deze planten tot een onderfamilie bijeengesteld ; nu onder
den naam ,,Echinopsis” ,welke naam echter door Lemaire bestre-
den werd, die daarvoor liever ,, Echinonyctanthus ” wilde gesteld
zien. Reden hiervoor was dat Prof. Lemaire, die planten meer
bij de Echinocactussen dan bij de Cerei rekende, zoowel wegens
hun vorm als door hun bloem. Dat echter op den vorm nog

 al iets af te dingen is, behoeft voor ons, die nu beter weten hoe
deze planten zich vaak in hun vaderland ontwikkelen, geen be-
toog ; immers planten, zooals deze beschreven worden in 1905 door
Spegazzini, in welke tot de Echinopsi s gerekend worden, plan-
ten, die in de wildernis zuilen van p1.m.  1 Meter hoogte vormen,
kan men bezwaarlijk tot de bolvormige rekenen, alhoewel dit
zich ook voordoet bij de Echinocactussen , doch daar is de dia-
meter dan toch altijd grooter  in verhouding tot de hoogte.

Wij weten allen dat de naam door Zuccarini ingevoerd, tot o p
heden in gebruik is gebleven. In dien tijd waren nog niet veel
soorten van dit geslacht bekend ; slechts deze : Echinopsis Turbi-
nata, Eyriesii, tubiflora , multiplex en oxygona. Hierbij valt nog
op te merken dat de soort turbinata a door Förster slechts als een
varieteit van Eyriesii werd aangemerkt, want hoewel beide planten
verschillen in vorm en bedoorning, toch is het verschil niet groot.
Echter, daar ook Britton  en Rose, bij hunne jongste onderzoe-
kingen en classificatie beide soorten behouden hebben, zullen er
wel gegronde redenen voor bestaan.

Een tijd lang bleef de toestand zooals zij was, wel
werden verschillende nieuwe soorten Echinopsis bekend, maar
het systeem bleef. Een wijziging werd er in aangebracht door
den vorst Salm Dijck, wien het niet ontgaan was, dat van som-
mige toenmaals bekende soorten de ribben niet recht waren doch
dat deze zich tusschen de doornbundels bolvormig verhieven.
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Hij splitste
plaatste in

het geslacht Echinopsis weder in twee afdeelingen en
de eerste afdeeling Eps. obrepanda en E s i s  Pentlandii

terwijl de tweede afdeeling alle overige behield, welker aantal
inmiddels belangrijk was uitgebreid, zij het soms met als echte
soorten beschreven bastaarden. Lemaire maakte een gelijksoor-
tige verdeeling,  doch koos voor verschilpunten niet den vorm der
plant, doch de bloem. Hij splitste Echinopsis ook in twee af-
deelingen : le planten met witte bloem en lange bloembuis, 2e
planten met roode bloem en korte bloembuis. De tweede af-
deeling bevatte Echinopsis Cinnabarina en Pentlandii, terwijl de
2e afdeeling de overige planten bevatte. Vorst Salm Dijck be-
streed deze indeeling naar de bloem daar deze van vele soorten
nog niet bekend was.

Förster verdeelde Echinopsis eveneens in twee afdeelingen naar
de lengte der doornen. Van hem kregen wij als le afdeeling de
kortstekelige en als 2e afdeeling de langstekelige. De eerste af-
deeling omvatte Eps. turbinata, Eyriesii en oxygona,  benevens
de later als varieteiten bekende Schelhasei en Decaisneana, terwijl
de tweede afdeeling Echinopsis multiplex, tubiflora, rhodacantha,
campylacantha en Pentlandii omvatte.

Deze verdeeling heeft het langst stand gehouden, trots hare ge-
breken, want ook hier sluiten de beide afdeelingen in de vormen
Eps. oxygona  en multiplex zeer kort aaneen.

Zoo vond de in onze kringen zeer bekende Prof. Schumann in
1 8 9 0  den toestand, welke door het bekend worden van allerlei
nieuwe planten, nu niet bepaald ordelijk was te noemen. Be-
halve vele nieuwe echte soorten was het aan de kweekers  gelukt
vele kruisingen tot stand te brengen en alles wat maar eenigszins
afweek van het oorspronkelijke, werd al spoedig als nieuwe soort
in een of ander vakblad beschreven. Daarbij kwam nog dat deels
door gebrekkige beschrijving vele der vroeger gepubliceerde
soorten niet meer te herkennen waren en dan bij weder invoering
een nieuwen naam kregen ; ja het gebeurde meermalen dat één
piant door meerdere handelaren geimporteerd, evenveel namen
ontving. Ook was het nog niet zoo algemeen bekend, dat de
Cactussen in de streken waar zij groeien, zeer variabel zijn,
zoowel in vorm als bedoorning wat weder aanleiding gaf tot
nieuwe namen. Om bij dezen toestand een goed systeem te ont-
werpen was een reuzenarbeid, welke begonnen werd met het bij-
eenzamelen van alle mogelijke lectuur op dit gebied, waarna een
lijst van alle soorten der Cactussen werd opgemaakt en de dub-
belgangers zooveel mogelijk werden verwijderd. Als gevolg van
een en ander verscheen in 1894 een systeem der Cactussen waar-
bij Echinopsis als 6e geslacht der le groep Echinocacteae werd
gesteld met de volgende algemeene keumerken : Stam kort, bol-
of knotsvormig, later soms kort zuilvormig. Bloem zeer lang met
zich langzaam verwijdende bloembuis, ontspruitende uit oudere
deelen  der ribben. In de later door Prof. Schumann uitgegeven
"Gesamtbeschreibung der Kakteen”, werd dit geslacht naar het



- 2 1 -
voorbeeld van den vorst Salm Dijck gesplitst in twee afdeelingen,
uitgaande van den uiterlijken vorm n.l. le in soorten met inge-
kerfde ribben en ten 2e in soorten met recht voortloopende rib-
ben. In het geheel kende Schumann bij den aanvang van zijn
werk 24 soorten, waarvan slechts 3, n.l. Echinopsis obrepanda K. S.
Eps. Misleijii Lab. of Eps. Cristata S. D., Eps. Cinnabarina Hook
en Eps. Pentlandii S . D. in de eerste afdeeling en de overige
soorten in de tweede afdeeling werden geplaatst. Ontegenzegge-
lijk zijn er in den loop der laatste jaren vele fouten in deze op-
stelling bespeurd. Zoo werden als echte soorten beschreven Eps.
Decaisneana Walp en Schelhasei Succ. , welke beiden bleken va-
riëteiten van Eps. Eyriesii te zijn ; zoo was Eps. Ducis Pauli
Först.,  een soort welke slechts kort bekend bleef, daar deze slechts
in enkele exemplaren bestond, nimmer in Zuid-Amerika weder ge-
vonden werd en daar zij geen spruiten voortbracht,spoedig verdween.

De plaats van Eps. formossissima Lab. was ook zeer twijfel-
achtig daar deze beter bij de Cereën gerekend wordt, evenals Eps.
rhodacantha S. D. en E Yacutulana Web. Eps. tricolor Dietr. en
tuberculata  Niedt. zullen wei eveneens bastaarden zijn geweest,
daar van hun bestaan verder met geen woord is gerept.

Nu zijn er na de beschrijving door Prof. Schumann weder
vele soorten bijgekomen, waarvan door Spegazzini in 1905 niet
minder dan elf nieuw beschreven werden, terwijl ook van andere,
zijde acht nieuwe soorten haar intrede deden. Ook hier waren
planten bij waarvan de juistheid der indeeling zeer twijfelachtig
was daar zij te kort bij de Cerei stonden of meer naar de Echi-
nocactussen overhelden.

Het bleek meer en meer dat een scherpe begrenzing der ver-
schillende geslachten niet mogelijk was, iets waar Prof. Schumann
reeds bij herhaling op had gewezen. De plantenfamilie der Cac-
tussen vormt als ‘t ware één geheel en hoe men de scheiding
ook uitvoerde, steeds bleven er vormen over, welke zoowel tot
het eene als tot het andere geslacht konden gerekend worden.
Door Eps. Schickendantzii sluiten zich de Echinapsissen aan bij
de Cerei , door Eps. cinnabarin a grenzen zij aan de Echinocac-
tussen , terwijl bij het geslacht Mammillaria door de afdeeling der
Coryphanten de brug geslagen werd tusschen hen en de Echino-
cactussen.  

Het bekend worden van zoovele nieuwe soorten had echter
nog een ander gevolg. Er waren ook soorten bij welke de eerste
afdeeling van het geslacht Echinopsis verrijkten, zoodat het aan-
tal daarvan belangrijk werd uitgebreid. Reeds van den aanvang
af waren er liefhebbers geweest, die het geen gelukkige gedachte
vonden van Prof. Schumann om de Pentlandii-groep met inbe-
grip der Cinnabarina-soorten tot Echinopsis te rekenen. De bloe-
men toch waren in tegenstelling van die der andere groep zeer
klein, daarbij kort van bloembuis en meest helder rood van kleur.
De verschillen waren dus van dien aard dat zij gevoeglijk in een
andere klasse konden gerangschikt worden.
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Reeds de vorst Salm Dijck had aangaande de Pentlandii-soorten

getwijfeld en ook Schumann rekende deze kleine groep tot de
overgangsvormen. Daar echter Eps. Cinnabarina  in bouw over-
eenkomst vertoonde met Eps. obrepanda, welke een specifieke
Echinopsis-bloem  voortbrengt, deelde hij ze in bij Echinopsis.
Hierin werd hij gesteund door den kweeker  Hildmann, welke bij
deze groep nog meerdere punten van overeenkomst met Echi-
nopsis  opgaf. le. is de vruchtvorming gelijk aan die van de
planten der tweede afdeeling, terwijl de vrucht niet afvalt en ten
2e. was de innerlijke consistentie der planten gelijk aan die van
de overige Echinopsissen. Het was voor de toenmalige liefhebbers
ruim voldoende dat die planten in een aparte afdeeling waren
geplaatst.

Wat bij het kleine geslacht Echinopsis geschiedde was even-
eens bij de overige Cactus-geslachten het geval. Steeds stuitte
men op onderscheidene soorten, welke in verband met de toe-
nemende kennis van de Cactus-familie niet goed ingedeeld bleken.
Dit gaf bij de Cerei aanleiding tot een geheel nieuwe indeeling
welke door Berger werd ingevoerd ; waarbij dit geslacht in tal-
rijke afdeelingen gesplitst werd. Wordt vervolgd.

Cereus peruvianus monstruosa ?
Met groote belangstelling heb ik het artikel van den heer

J. M. van den Houten in het Decembernummer van ,Succulenta”
gevolgd.

Drievierde van de ware grootte,



- 2 3 -
Uit beschrijving, foto’s en vergelijking kom ik ook tot de con-

clusie  dat bedoelde zaailingen Cereus peruvianus zijn.
Bovenstaande foto is van een Cereus, gekocht bij een bloemist

in een van de ,,suburbs”  van New York City, die mij de ver-
zekering gaf, dat de naam Cereus peruvianus is. Hij bezat zelf
nog een ouder exemplaar, beduidend grooter  van omvang, doch
geheel denzelfden  indruk gevende als de gefotografeerde plant.

De kleur is donkergroen (geen spoor van rijp !) doornen ½  cM.
lang, 7 tot 8 per areool, kleur donkerbruin tot zwart. Jonge
doornen, aan de koppen geelachtig bruin.

De toppen bedekt met geelgrijze wol.
Van regelmatige ribben valt niet of weinig te bespeuren, het-

welk de foto duidelijk te zien geeft.
Deze plant heeft in het geheel een dertigtal koppen, ontsproten

uit zes vertakkingen.
Voor zoover  ik kan nagaan is dit een Ccreus peruvianus mon-

struosa nana  S. D.
Wie geeft me de zekerheid ?
Paterson  N 9, W. S. A. A. F. KAMSTRA.

Cactaceae
IN ,,ILLUSTRIERTE  FLORA VON MITTEL EU R O P A”. ‘)

Een ware verrassing bracht het dezer dagen verschenen ge-
deelte n.1, Band V, Teil 2, Liefer. 1-3 (Liefer. 77-78-79 van
het geheele werk) van bovenstaande uitgave.

Dit bevat van pag. 679 tot pag. 697 een artikel, van Dr. phil.
G. Hegi zelve, over de Cactussen.

Men weet dat in Midden Europa slechts 1 soort Cactus ver-
wilderd ,,eingeburgert"” voorkomt en wel Opuntia opuntia Karsten,
dit neemt niet weg dat de schrijver toch aanleiding kon vinden
een zeer interessante studie over de geheele Familie te geven.

Een 20-tal  afbeeldingen verduidelijkt den tekst, daaronder zijn
zeer fraaie, b. v. b. Carnegiea gigantea, Aporocactus flagelliformis,
Oreocereus celsianus, Cephalocereus euphorbioide s e.a.

Daarnevens valt op dat, niettegenstaande de betrekkelijke be-
knoptheid, van het artikel, op zoovele bijzonderheden de aandacht
wordt gevestigd.

Om enkele te noemen zij gewezen op fig. 2104 waarop, tus-
schen een 8-tal zaailingen, ais typen van verschillende geslachten,
ook een geval van polyembryonie , bij een zaaiiing van Opuntia
ficus indica,  wordt afgebeeld.

Polyembryonie zo u door ,,veelkiemigheid”,  ,,meerling-baring”
of ,,meerling-geboorte” vertaald kunnen worden, in het onderhavige
geval ontspringen uit 1 Opuntia-zaadje meerdere jonge plantjes,

Dan komen, in fig. 2107, nevens verschillende Cactus-onder-
deelen,  prolifeerende vruchten voor, dit zijn vruchten waaruit weer
bloemen voortkwamen die, na het verbloeien, ook weer vruchten
werden, waarmede opnieuw hetzelfde plaats greep enz.

Ditzelfde verschijnsel wordt in fig. 2109 nog eens, op grooter
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schaal, afgebeeld op Opuntia  vulgaris  (syn. Opuntia monacantha).

Van deze plant komt nog een afbeelding voor, fig. 2113, naar
een exemplaar, op Corsica, dat schuil gaat onder de tallooze
vruchten.

Een vrij uitgebreid literatuur-overzicht wordt eveneens gegeven.
Voor de nomenclatuur wordt, in hoofdzaak, het systeem van

Britton  en Rose gevolgd.
Zeer eigenaardig doet het aan dat Dr. Hegi zelfs nog een steen-

tje bijdraagt met betrekking tot de schrijfwijze van den geslachts-
naam Mammillaria.

In een noot lezen wij : ,,Lat. Mammilla  =  Brustwarze. Ver-
kleinerungsform von Mamma = Brust.

Voorburg, Februari 1925. J. J. VERBEEK WOLTHUYS.

1) Uitgave J. F. Lehmann’s Verlag te München.___---.
- Boekbespreking.

Ernst Schelle ,,Kakteen. Kurze Beschreibung nebst Angaben
über die Kultur der gegenwärtigen im Handel befindlichen Arten
und Formen. Mit 200 Abbildungen auf Tafeln. Alexander Fischer,
Verlag, Tübingen 1926”.

Het oude bekende werk van Schelle, dat als ,Handbuch  der
Kakteenkunde” in 1907 bij Eugen Ulmer te Stuttgart het licht
zag, was reeds jaren uitverkocht en zelfs antiquarisch niet meer ver-
krijgbaar. Ettelijke malen hebben verschillende onzer leden om
inlichtingen gevraagd, of ook nog een exemplaar van Schelle’s
handboek te krijgen was of wanneer een herdruk verscheen.
Telkens moesten wij teleurstellend antwoorden. Het verheugt
ons dus ten zeerste, dat wij thans onze lezers met het verschij-
nen van bovengenoemd werk in kennis kunnen stellen.

Het oude handboek van Schelle was het eerste grootere  werk
over Cactussen, dat wij tot ons gelukkig bezit mochten rekenen
en in de lange winteravonden hebben wij het toentertijd herhaalde
malen doorgewerkt. Inderdaad was het een ,,handboek”  in den
goeden zin des woords. Het gaf antwoord op tallooze vragen
welke uit de praktijk van het Cactuskweeken naar voren kwa-
men. Wilde men bijzonderheden betreffende een bepaalde Cac-
tussoort weten, of wenschte men uit de catalogi der kweekers
eenige aanbevelenswaardige soorten te bestellen, dan was het
handboek van Schelle steeds een betrouwbare gids. Populair,
bevattelijk geschreven, en toch wetenschappelijk, een boek voor
den beginneling en den ervaren verzamelaar, dat was in enkele
woorden de gunstige beoordeeling van Schelle’s handboek.

Nu ligt het nieuwe, zoo pas in Alexander Fischer’s Verlag te
Tübingen verschenen boek van Schelle voor ons. De algemeene
hoofdstukken : herkomst, bouw en behandeling der Cactussen,
zijn grootendeels gelijk aan die van de eerste uitgave. Alleen
zijn zoo hier en daar enkele zinnen tusschen  gevoegd.

Wat de indeeling der Cactussen betreft, hierin volgt de schrij-
ver, evenals in de eerste uitgave, het systeem van Prof. Dr. Kar1
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Schumann. Dit wordt als volgt gemotiveerd : ,,Hoewel l de in-
deeling volgens het Schumann’sche systeem zich wellicht in de
toekomst niet handhaven kan, zooals trouwens ook door Schu-
mann zelf meermalen erkend is, toch zal het nog wel geruimen
tijd aanhouden voor een ingrijpende verandering van het systeem
en een geheel nieuwe indeeling der Cactussen als noodzakelijk
moet worden verklaard”.

In tegenstelling met het streven van sommige botanici, die
vele Cactussen als nieuwe ,,soorten” betitelen en in nieuwe ge-
slachten onderbrengen, welke grootendeels allerlei kluchtige na-
men dragen, wenscht de heer Schelle op het voetspoor van
Prof. Schumann door te gaan met de vereenvoudiging der in-
deeling en het overzichtelijker maken van het systeem, een stre-
ven, dat wij niet anders dan toe kunnen juichen, en waarom
ook dit nieuwe boek van Schelle ons des te aantrekkelijker is.
Wij willen hiermede allerminst zeggen, dat wij krampachtig aan
het stelsel van Schumann wenschen vast te houden. Allerminst.
Het Schumann’sche stelsel heeft z’n leemten, maar evenmin wer-
pen wij ons vol enthousiasme op het stelsel van Britton &  Rose,
dat bij nuchtere beschouwing evenzeer de gebreken zijner  deug-
den heeft en over een tiental jaren misschienn ook al wëer heeft
afgedaan.

Bij de soortbeschrijving bemerken wij, dat de sedert het ver-
schijnen van de eerste uitgave ontdekte Cactussen zijn tusschen-
geiascht, zoodat het boek geheel ,,u p to date” is.

In tegenstelling met de eerste uitgave, waarbij de 200 afbeel-
dingen tusschen den tekst werden opgenomen, zijn in dezen her-
druk 199, waaronder vele nieuwe, afbeeldingen achter den tekst
op afzonderlijk kunstdrukpapier ondergebracht. Vele dezer af-
beeldingen zijn ons uit de enorme clichécollectie van den heer
De Laet bekend. Toch komt het ons voor, dat de afbeeldingen
niet zoo duidelijk zijn! als dit had kunnen wezen, wanneer wat
donkerder inkt gebruikt was. Dat neemt echter niet weg, dat
wij het nieuwe boek van Schelle warm aanbevelen .Het is onze
wensch, dat vele onzer lezers het zullen aanschaffen ; men kan
er in de nog lange avonden veel genot van hebben. De prijs
bedraagt ingenaaid d 9.50 en fijn gebonden 12 mark. Elke goede
boekhandel kan he t leveren, ook de uitgever van ,,Succu lenta”.

G. D. D.
~. -~

Mededeelingen.
NIEUWE LEDEN.

F. J , Ninck Blok  ‘s-Gravenhage 1 e Sweelinckstr. 46.
H. Steen Louise de Colignystr. 26.
Mej. S. C. Visser Gorinchem  Oude Vischmarkt A 217.
P. Verkerk  Amsterdam Tollensstr. 108.
Mej. E. J . van Heek Boekelo ,,Teesink”.
Erik Nienhuis  Bioemendaal Hooge Duin en Daalscheweg‘

Villa ,,‘t Helmoeld”.
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Mej. Netty Veltmann Bloemendaal

F. K. Friederich Voorburg
F. Sollie Leiden
J. v, Zanten  Amsterdam
Mej. M, Venhaeff ‘s-Gravenhage
D. Smit  Haarlem
K. Bourgonje Blerick
J. H. Beerling Nijmegen
Dr. J. H. 0. Heys ‘s-Gravenhage
H. C. Hamakers Amsterdam
J. M. de Munter
G. Jansen Lempens Tegelen
H. v. d. Vooren  Jr. Nijmegen
Zuster W. van Dee Utrecht
IJ. Sterkenburg Leeuwarden

 T. L. Verboom Numansdorp
E. Achttienribbe Amsterdam
Mej. H. P. de Meyere ‘s-Gravenhage
Mej. T. L. v. Gulik
J. P. G. v. Holthoon Voorburg
Mej. J. Coster »

Midden Duin en Daalscheweg
Villa ,,Varenberg”.

Laan v. Oostenburg 13.
Langegracht 83.
Corn. Springerstr, 30.
Klimopstr,  47.
Amsterd. Vaart 24.
Blariumplein 22.
Groenewoudscheweg 258.
Stadhoudersplein 14.
2e v. d. Helststr. 49 I.
Ten Katestr. 10.
Dwarsstraat.
St. Stephanusstr. 129.
Catharynesingel 101.
Roekstr. 30.
Havenstraat.
Transvaalstr. 96 bis.
Stephensonstr. 84.
Lubeckstr. 19.
Koningin Wilhelminalaan 426.

Prof. K. Dinter
Oranjelust 69.

Bautzen (Duitschl.) Jägerstr. 3.
RECTIFICATIE LEDENLIJST. Het adres van Mevr. Ulrich,

Rotterdam, is niet Rochussenlaan 269a , doch Rochussenstraat  2696;
het adres van den heer F. J. Togni is niet Cromvlietplein, doch
Molenaarstraat 59, ‘s-Gravenhage.

ADRESVERANDERING, Het adres van den heer S. Kruit is
thans : Burgemeester Lefève de Montignyplein 22, Hilligersberg,
van den heer Jos. van Geyn : 2e Jan Steenstraat 54, huis Am-
sterdam en van den heer C. Geursen  : Seringstr. 142, Utrecht.

CONTRIBUTIE 1926. Nog steeds bleef een groot aantal leden
  in gebreke de contributie op tijd te voldoen, Daar het ons niet

mogelijk is de bedragen als postkwitantie te doen innen, zullen
we ons moeten houden aan den gestelden termijn van 1 Maart.
Wie op dien dag nog niet betaald heeft krijgt een gedrukte kaart
als laatste waarschuwing en wordt voorloopig van de ledenlijst
afgevoerd. waar onze  vereeniging geheel uit liefhebbers bestaat,
ons maandblad zijn geld ten volle waard is en alle arbeid be-
langeloos geschiedt, meenen  we op de medewerking van al onze
leden in dezen te mogen rekenen.

J. M. VAN DEN HOUTEN, Rotterdam.
Postgiro 34088,

RUILRUBRIEK. In ruil aangeboden door A. van Dam, Lom-
bokstr. 19 Enschede: 1 ex. Cer. Spachianus 9 cM. hoog, 1 ex.
id. 5 CM. hoog, eenige Echinocereus Blankii, benevens eenige
kleinere Echinocactus Ottonis,  in ruil tegen andere Cactussen,
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Wie kan mij helpen aan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,  7, 8 en 9 van

,,Succulenta”  jaargang 1924? Adres : L. D. Hoebee Jr . ,  Ade-
laarstr. 35, Utrecht.

Wie kan mij tegen billijken prijs helpen aan eenige verschil-
lende Cactusstekken ? Opgave van soortnamen en prijs te rich-
ten aan Mevr. Engberts-Janssen te Dalfsen.

Uit de Afdeelingen.
Kring Rotterdam en omstreken.

Er is in Rotterdam gevormd een kring binnen de grenzen der landelijke
Vereen. De eerste bijeenkomst wordt gehouden op Zaterdag 6 Maart, des
avonds ten 7.30 uur, in het Geheelonthouderstehuis, Oppert 149 (Zaal 1).

Agenda : 1. Opening en mededeelingen over het doel. 2. Inschrijving van
leden. 3. Verkiezing van een bestuur. 4. Vaststelling der contributie. 5. Rond-
vraag en sluiting. N.B. Aan onzen ,,kring”  wordt verbonden een planten-
beurs, die reeds dezen eersten avond functioneert. Brengt dus ruilmateriaal
mee in den vorm van planten, stekken en zaden.

Nieuwe Crooswijkscheweg 21b . J. LE N O B L E. 
Kring ‘s-Gravenhage en omstreken.

De 2de bijeenkomst in 1926 van den Kring ‘s-Gravenhage vond plaats op
Zaterdag 6 Februari, in de aula van het stedelijk Gymnasium aan de Laan
van Meerdervoort. Deze bijeenkomst beloofde een zéér belangwekkende te
worden, daar de heer J. J. Verbeek  Wolthuys zich bereid had verklaard dien
avond eene serielichtbeelden te vertoonen van ons aller vrienden ,,de Cactussen”.

Dc zeer goed gevulde aula was een sprekend bewijs, dat de bereidwillig-
heid van den heer Verbeek Wolthuys om anderen iets van zijn groote kennis
der Succulenten mede te deelen, op hoogen prijs werd gesteld. De leden van
de Ned. Ver. v. Vetpl.verzamelaars  waren de gasten van de Kring ‘s-Gravenhage.

Nadat spreker in ‘t kort de onderverdeeling van de groote familie der
Cactaceae had uiteengezet, liet hij als eerste lichtbeeld een photo zien van
Pereskia cubensis, waarin niemand een cactus herkend zou hebben, zóó
geleek zij op onze gewone Europeesche loofboomen. Na er op gewezen te
hebben dat de bladeren nog op kleine steeltjes staan en de bloemen, in
tegenstelling van de andere Cactussen, ook van een steel voorzien zijn,
volgde Pereskiopsis velutina eveneens met beduidende bladeren, daarna
Opuntia subulata waar zij reeds gereduceerd zijn tot smalle priemvormige
voorwerpen, om met de Platyopuntias , ten minste voor het oog, te v e r -
dwijnen. De daaropvolgende, meerendeels schitterende lichtbeelden, ver-
toonden meer den gewonen cactusvorm. Zeer veel opzien verwekten de fraaie
afbeeldingen van geweldige Cereanae. Cereus candelabrum , p1.m.  10 M. hoog
en even zoo breed, deed met recht denken aan een monumentalen kandelaar
uit het land der reuzen. Wat een verbazend verschil, tusschen een Echino-
cactus ingens , zooals wij die als jonge planten in onze verzamelingen kwee-
ken en de forsche, stoere veteranen, die we in de woestijn zagen.

Een bijzondere goed geslaagde opname van Echinocactus pilosus, uit een
spleet tusschen de rotsen ontspringend, deed zien hoe schoon deze plant
kan worden op hoogeren leeftijd, terwijl Opuntia Diilenii overdekt met on-
telbare vruchten, die door de Indianen worden gegeten, (doch niet alleen
daar, ook op Sicilie en in het Noorden van Afrika worden Opuntia’s om
hun vruchten gekweekt) en een Cereus,  waarbij duidelijk te zien was dat de
spechten er gaten in hakken om er hun nesten in te bouwen, ons leerden
dat de Cactussen ook nog practisch nut kunnen opleveren voor mensch en
dier. Sommige Opuntia’s dienen als veevoeder, de koeien schijnen zich niet
aan de scherpe doorns te storen. Sommige soorten Echinocactuss worden
door de bewoners van Texas, Mexico enz. geoogst om in stukken gesneden
tot confituren te worden verwerkt.

Spreker vestigde in het bijzonder de aandacht op Lophophora Williamsii,
de Cactus, die bijna 500  jaar lang voor een paddestoel werd aangezien, en

t
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wier ware karakter door den Amerikaanschen  botanist Couler eenige jaren
geleden werd ontdekt. Bij meerdere Indianenstammen is Lophophora  Willi-
amsii in hoog aanzien. ter eere van de bedwelming. die volgt op nuttigen
van gedroogde stukken van deze plant. Men is nog steeds en juist in den
laatsten tijd zeer intensief bezig. de geheimen te doorgronden. die haar grijze
gestalte omhult en te onderzoeken welke invloed het werkzame bestanddeel
van deze plant op de hersenwerking heeft. Eene afbeelding van geënte
planten gaf  spreker  aanleiding tot  enkele mededeel ingen over  het   
enten en het mesten van ‘Cactussen.
eeniging of ieder op zichzelven

Het enten en het mesten in ver-  
toegepast ontneemt de planten le veel van

hun natuurlijke groeiwijze en doet afwijkingen ontstaan, die de planten in
hun vaderland nooit vertoonen. De ribben zwellen te veel, de areolen komen  
wijder uiteen te staan, de doornen verzwakken en missen de karakteristieke
kleuren en vormen. die iuist bii niet-geënte  en [niet-gemeste planten de
grootste. aantrekkelijkheid  uitmaken.  

 

Spreker eindigde met enkele mededeelingen omtrent de Ned. Ver. van
Vetplantenverzamelaars, welk propaganda-toespraakje ten gevolge  had, dat
de vereenîging enkele leden rijker werd; hij sprak ook de hoop uit, dat de
Kring ‘s-Gravenhage, welks ledental deze maand verdubbeld is, in groei en
bloei zou toenemen.

Hiermede had de leerrijke avond, waarbij veel schoons op het wittedoek
vertoond werd, zijn einde bereikt. Het was jammer dat de gebruikte lan-
taarn niet sterk genoeg was om de tinten der ontegenzeggelijk fraaie op-
namen in de natuurlijke kleur volkomen tot hun recht te doen komen. Den
20sten Maart zal de heer Verbeek  Wolthuys wederom in de aula van het
Gymnasium spreken over de ,,andere“ Succulenten

‘s-Gravenhage, Februari 1926. J.J. E. VAN DEN THOORN.
2de Lichtbeelden-avond.

Zij, die nog niet in hei bezit zijn van toegangsbewijzen voor den 2den
lichtbeelden-avond op Zaterdag 20 Maart, kunnen die afhalen of aanvragen
bij Mej. VAN DEN THOORN, Amalia van Solmstraat 80, Den Haag.

Kring  ‘s-Gravenhage en omstreken.
Op een nader te bepalen datum in April zal de Succulentenbeurs. van

den Kring ‘s-Gravenhage e.o., geopend worden. Den leden wordt verzocht
allen tegenwoordig te willen zijn en zooveel mogelijk ruil- of verkoop-
materiaal mede te brengen. HET BESTUUR.

Afdeeling ,,Utrecht”.
Dinsdag 16 Febr. is een lang gekoesterde wensch van vele leden van

,,Succulenta” in vervulling gegaan. Het is n.1, tot oprichting gekomen van
een afdeeling Utrecht e.o. Aan d e  oproep die door enkele dames en heeren
aan de leden gedaan was. werd door 14 gevolg Begeven. Na kennisma-
king werd besÏoten over te gaan tot verkiezing van een bestuur. Na stem-
ming werden gekozen Prof. Schornagel, Mej. Groenhuizen, de h.h. de Ring
en te Winkel en Mevr. de Groot. Zeer tot onze spijt had Dr. Mijs, die zich
voor de voorbereidende plannen veel moeite gegeven had, van te voren
verklaard, dat hij slechts tijdelijk te Utrecht is, niet voor bestuurslid in
aanmerkine te willen komen, Verschillende plannen die tot bloei van de
vereeniging  kunnen bijdragen werden besproken, o.m. ‘n plan-te Winkel tot
opzicht van een plantenbeurs, waar de eigenaars van dubbele exemplaren
hun planten kunnen ruilen of verkoopen. Plannen om bezoeken bij liefheb-
bers en kweekers te brengen en zoo mogelijk eenige lezingen per jaar te
doen houden. Verder een verzoek om dc overige leden aan te sporen lid
der afdeeling te worden. De contributie werd op een gulden per jaar vast-
gesteld. Staande de vergadering traden alle aanwezigen als lid toe, van
anders leden was bericht ingekomen van hunne instemming. Verder werd
overwogen of de eventueele a.s. alg. vergadering  niet te Utrecht zou kunnen
gehouden worden. Het Bestuur nam dit plan in-beraad.

De volgende biieenkomst zal in het Maartnummer van Succulenta  bekend
worden gemaakt. “De contributie van nieuwe leden wordt gaarne in ontvangst
genomen door den Penn. FRED. TE WINKEL,  Joh. Seb. Bachstr, 33 (oog in al).
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SUCCULENTA
Orgaan van de Nederl. Ver. van Vetplantenverzamelaars.

Secr. . G. D. DUURSMA,  LEEUWARDEN, Achter de Hoven 114bis

Het Geslacht Echinopsis
door F. Voorwinde. II.  (vervolg van pag. 22).

Wij naderen nu echter tot den tijd waarin een groote verande-
ring der indeeling van de geheele plantenfamilie ,Cactus" ” werd
voorbereid .Steeds was tot hiertoe zulk een indeeling geschied
door geleerden ,welke zich in Europa bevonden. Onder hen
mochten er al enkelen zijn welke door eigen aanschouwing
der planten op hunne groeiplaatsen een gedeelte goed konden
beoordeelen, zeer vele soorten waren echter niet anders ddn uit
zaad gekweekt bekend en dus bleef hun oordeel altijd meer of
minder onjuist .Dit was een fout, waarop Schumann telkens
weer wees, dus waarvan hij zich volkomen bewust was .Her-
haaldelijk drong hij er op aan alles wat van belang was voor
een goede indeeling te berichten of op te zenden en als gevolg
hiervan ontstond reeds toen te Berlijn een verzarneling doode , en
goed geconserveerde planten van allerlei soort. leder zal wel
begrijpen, dat, hoe nuttig zulk een verzameling voor de juiste
classificatie is, zij toch niet toereikend mag geacht worden, en
een studie ter plaatse oneindig meer nut zou afwerpen.

Zooietss uit te voeren was, afgezien van de reusachtige bezwaren,
wegens de daaraan verbonden kosten onuitvoerbaar .Doch wat
voor Europa niet kon, bleek voor Amerika zeer wel mogelijk.
Daar toch leefden mannen die een groot gedeelte van hun on-
metelijk fortuin disponibel stelden voor de wetenschap. Onder
hen bekleedde Carnegie weder een eerste plaats. Deze stelde
groote sommen beschikbaar voor allerlei onderzoekingen, Ook
onze Cactussen werden nu door de Amerikaansche geleerden on-
der handen genomen en zeer vele en groote reizen zijn ge-
daan ten einde alles te verzamelen wat op deze planten be-
trekking had. Als gevolg van jarenlange onvermoeide arbeid
ontstond nu, saamgesteld door de plantkundigen Britton en Rose,
een werk, waarin alle vorige systemen werden omgewerkt en alle
planten beschreven naar hun levenswijze en groei op de vind-
plaatsen .Zij maakten daarbij gebruik van veel wat door vroegere
geleerden was bijeengezameld, doch verwierpen ook veel wat
sedert jaren voor waar werd aangenomen. In één zin werkten
zij juist tegenovergesteld aan Schumann .Laatstgenoemde toch
had zich steeds beijverd om de indeeling der planten zoo be-
knopt mogelijk te doen zijn terwijl eerstgenoemden door het ver-
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heffen van vele afdeelingen tot geslachten ons verrijkt hebben

 

met een legio zeer moeielijk uit te spreken namen. Het moge  
wellicht voor de wetenschap van het hoogste belang zijn en wij
twijfelen niet of er zullen zeer grondige redenen voor hunne
zienswijze bestaa ; voor ons als leeken,  brengt het nieuwe systeem
een groote verwarring en het is te denken dat er nog wel heel
wat jaren zullen voorbijgaan, eer wij genoegzaam met deze
namen vertrouwd geraakt zullen zijn!

Ook het geslacht Echinopsis zag zich gesplitst in twee nieuwe
geslachten, n.l. Echinopsis en Lobivia. Tot het eerste geslacht
worden 28 soorten gerekend terwijl Lobivia een 20-tal soorten
kreeg. Deze laatste zijn de Pentlandi soorten met uitsluitingvan
obrepanda, welke weder bij Echinopsis is ingedeeld. Het is bij
Britton  en Kose niet de vorm der plant, welke als kenmerk wordt
aangenomen, doch de bloem, welke beslist.

Tellen wij nu die twee geslachten te zamen, zoo geven zij het
respectabel getal van 48 soorten, terwijl Schumann ongeveer 27
soorten bekend waren, waarvan nog 12 soorten bij later onder-
zoek òf tot de Cerei, òf tot de bastaarden moesten gerekend
worden. Wij wezen er reeds op dat de indeeiing van Schumann
goeddeels berustte op den vorm der planten en het is daarom

n ook dat de twee soorten Pentlandii en cinnabarina welke
hem bekend waren en waarvan de bloem aanmerkelijk afweek
van die van de vorige soorten niet door hem in een aparte af-
deeling of groep geplaatst werden. Was bij het samenstellen van
zijn systeem het aantal bekende soorten geweest als van (20
soorten) hij zou ze gewis wel afgescheiden hebben. Wij missen
ook in het systeem van Britton  en Rose nog een algemeen be-
kende en zeer eigenaardige Echinopsis, n.1,  Schickendantzii * 
welke door hen geschrapt is. Zoo op het eerste gezicht was de
indeeling dezer plant bij Echinopsis minstens even raadselachtig
als die van cinnabarina te meer waar Schumann op den vorm
afging. Weber, welke deze plant beschreef, plaatste ze dan ook
onder de Cerei, waaraan zij veel meer doet denken. Het raad-
selachtige werd echter opgelost, toen zij door Berger, welke de
plant in bloei zag, werd beschreven in 1905. Een afbeelding der
plant, geplaatst in die ,,Monatschrift für  Kakteenkunde”, geeft ons
echter een plant te aanschouwen welke geheel afwijkt van de
gewone voorstellmg en daar er niet aan valt te twijfelen dat ge-
noemde kenner de juiste plant voor zich had, te meer daar hij
ook wijst op den afwijkenden vorm, is dit geval zeer interessant.
Het doet ons één keer te meer zien hoe variabel de Cactussen zijn.

Om een goed overzicht te verkrijgen van de indeelingen volgens
Schumann en volgens Britton  en Rose diene onderstaand lijstje,
waarin men tevens kan zien welke planten op heden nog daartoe
gerekend worden :
Indeeling volgens Schumann. Indeeling volgens Britton  & Rose
Eps. apiculata (Linke)

n Bridgesii (S.D) Bridgesii (SD.)
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leucantha (Gil.), campylacantha

(Pfeif) salpingophora (Lem.)
catamarcensis (Web.)
obrepanda (S.0.) Cristata  (S.D.)

Misleiji (Lab.)
Decaisneana (Waip.)
Ducis Paulii (Forst.)
Eyriesii (Zucc.)
Forbesii (Dietr.) valida (Monv.)
formosa (Jac.)
formosissima (Lab.)
turbinata (Zuc.) gemmata (Schum.)
Huottii (Lab.)
multiplex (Zucc.)
oxijgona (Zucc.)
rhodacantha (S.D.)
Schelhasei (Zucc.)
Schickendantzii (Web.)
tricolor (Dietr.)

leucantha (Gil.)

obrepanda (S.D.)

Eyriesii (Zucc.)
Forbesii (Dietr.)

formosa (Jac.)

turbinata (Zucc.)
Huottii (Lab.)
multiplex (Zucc.)
oxygona (Zucc.)

tuberculata (Niedt.)
tubiflora (Zuc.) Zuccariniana (Pfeif.) tubiflora (Zucc.)
Yacutalana (Web.)
Pentlandii (S.D.)  
cinnabarina (Hook.)
albispinosa (Schum.)
calochlora (Schum.)
rhodotricha (Schum.)
Fiebrigii (Gürke.)
Meijeri (Heise)
ancistrophora (Speg.)
Baldiana (Speg.)
Cachensis (Speg.)
Cordobensis (Speg.)
intricatissima (Speg.)
melanopotamica (Speg.)
Minuana (Speg.)
mirabilis (Speg.)
molesta (Speg.)
Saltensis (Speg.)
Silvestrii (Speg.)
Hempeliana (Giirke)
lateritia (Gürke)
mamillosa (Gürke)
Tacuarembcnse (Arech.)
p i j g m a e a  ( T r e e s . )
caespitosa (Purp.)_

albispinosa (Schum.)
cafochlora (Schum.)
rhodotricha (Schum.)
Fiebrigii (Gürke)
Meijeri (Heise)
ancistrophora (Speg.)
Baldiana (Speg.)

Cordobensis (Speg.)
intricatissima (Speg.)

Minuana (Speg.)
mirabilis (Speg.)
molesta (Speg.)

Silvesirii (Speg.)

mamillosa (Gürke)

Volgens Britton  en Rose moesten er nog drie soorten, door
 

  * Deze heet bij Br. en R. Trichocereus.



i ---r--.  -._ ,.. _ ,, , _,pl _. _ . _ _i._$i,  . . . _.-_  ;, ._~~S . . ../ :; . . _\

Een veld met bloeiende Echinopsissen,
ongeveer 20 jaar geleden op de kweekerij van den heer De Laet

te Contich.

--- ,, Hoe zorgeloos ,hoe gemakkelijk, hoe schoon, hoe
rijkelijk zij bloeien”.  (De Laet).
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hen gevonden, van een naam voorzien en tot de Echinopsissen ge-
rekend worden. Deze planten ontvingen de namen E. aurea,a E.
Spegazziniana  en E. Shaferi,  terwijl zij uit de lijst volgens
Schumann de volgende zes soorten overbrachten in hun nieuw
geslacht Lobivia, n.l. Pentlandii, cinnabarina, Cachensis, Salten-
sis, lateritia en caespitosa.

Toch is er door Britfon en Rose nog aardig gesnoeid op de
  lijst der planten, zooals zij volgens het systeem van Schumann

moest zijn. Niet minder toch dan 15 soorten verdwenen. Daar-
onder zijn er zooals de E.sis rhodacantha, Schickendantzii en me-
lanopotamica welke een plaats bij de Cerei ontvingen, anderen
zooals d e E. apiculata, catamarcensis en Hempeliana bleken te
veel punten van overeenstemming met bestaande soorten te be-
zitten, zoodat zij als varieteiten moesten beschouwd worden, nog
anderen zooals E. Decaisneana, Schelhasei en tricolor waren vol-
gens hen kruisingen tusschen twee bestaande soorten, terwijl van
sommige beschreven soorten geen exemplaren meer bekend zijn.
Nu is echter de indeeling der planten, zooals deze door Britton
en Rose geschied is, nog in geenendeele gemeen goed gewor-
den, zelfs kunnen wij er aan twijfelen of dit wel ooit het geval
zal zijn, en dus voorloopig hebben wij, als cactusliefhebbers ons
nog meer te richten naar de indeeling volgens Schumann ; zij
het dan ook dat het toch wel zijn goede zijde heeft eenig over-
zicht te hebben over de verschillende systemen .En ook, al zou-
den wij de indeeling der Amerikanen nog geheel buiten beschou-
wing laten, bestaat er al verwarring genoeg. Neem maar eens
een prijscourant der kweeker s en handelaren ter hand, dan ziet
gij al direct dat het aantal der daarin aangeboden soorten van
het geslacht Echinopsis nog aanmerkelijk grooter is dan men ver-
moedt, ja vele namen staan daar zelfs zonder vermelding van
eenigen auteur. Het moge dan ook voor plantkundigen van zeer
veel belang zijn te weten welke planten als echte soorten moe-
ten aangemerkt worden, voor den liefhebber heeft elke plant zijn
waarde en hij zal gewis niet minder zorg besteden aan den bast-
aard dan aan de echte soort. Onze Echinopsissen zijn als plant
zeer mooi . Wij spreken natuurlijk niet over de spillig opge-
groeide of aan de onderzijde verkurkte exemplaren, doch van
planten zooals zij behooren te zijn. Goed gekweekte planten
behouden langen tijd hun ronden vorm  doch o ok wanneer zij
al meer zuilvormig geworden en nog in het bezit van hunne
geheele bedoorning zijn, blijven zij steeds een sieraad der ver-
zameling. Zij maken ais bollen van ongeveer acht centimeter
reeds een aangenamer] indruk en de ware liefhebber ziet met
vreugde dat deze vorm meestal tot een omvang van veertien
centimeter behouden blijft om daarna meer cylindrisch te worde n.
Zooals de Echinopsissen in hun vaderland groeien, zullen wij ze
wel bij zeer hooge uitzondering te zien krijgen. Vele soorten
worden daar wel tot 1 meter hoog en bestaan dan uit vele plan-
ten, welke òf kort bijeen staan òf één gemeenschappelijken wor-
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tel hebben, Krijgen wij nu reeds aan onze planten dikwijls een
massa bloemen gelijktijdig, men kan zich er een denkbeeld van
vormen, hoe schoon zoo’n plant moet zijn als zij daar uit meer-
dere stammen bloeit met hare talrijke schoone  en groote bloemen.
Dit kunnen wij eenigermate beoordeelen naar de foto’s. Doch
die platen leeren ons tevens nog iets anders. Zij brengen ons
eenigszins aan het verstand, hoe wij onze planten het best kun-
nen kweeken,  want wij zien daarop da t Echinopsis meest wordt
aangetroffen aan den zoom der bosschen of onder beschuttend
struikgewas. ‘t Is een plant die bij voorkeur op lager gelegen
plaatsen groeit en gaarne eenige beschutting tegen de brandende
zonnestralen heeft. Nu kunnen wij daar wel één en ander uit
afleiden voor onze teelt. In de eerste plaats toch blijkt hieruit,
dat onze planten van een voedzamen humusrijken grond houden
en dus zeer gemakkelijk te kweeken zijn. Is de grond te schraal
dan zal men nimmer de goede vorm zien optreden, daar de
planten zich dan niet voldoende ontwikkelen. In de tweede plaats
hebben wij een aanwijzing omtrent de standplaats. Een licht be-
schutte standplaats is hun ‘t aangenaamst en daar komen ook
de bloemen het best uit. Zoo’n plaatsje met een goed doorla-
tende niet te schrale grond zijn dus de voorwaarden voor flinken
groei en bloei. Gewis die eischen zijn wel in te willigen en
daarom is het kweeken  van Echinopsis zelfs voor eerstbeginnen-
den een niet te moeilijke taak.

Ook de winterbehandeling dezer planten gaat niet met veel
moeite gepaard. Kan men ze een plaatsje geven waar de tem-
peratuur schommelt tusschen 4 5 °  én 5 5 °  Far. d
mede tevreden. Water behoeven zij, evenals de
tussen slechts zeer weinig, juist genoeg om te voorkomen dat de
wortels geheel door droogte afsterven.

Komt het voorjaar in ‘t land, dan zullen zij door de meer fris-
sche kleur van het topgedeelte zelf wel vertellen dat zij meer
vocht behoeven, doch dan is het zaak dit met beleid te doen,
daar te veel ineens voor hen zeer schadelijk is. Dit is de moei-
lijkste tijd voor de liefhebbers. Bespeurt men nieuw ontluikend
leven dan is men veelal geneigd dit door bijzondere verzorging
aan te wakkeren. Men weet, licht, zonneschijn en water zijn zeer
voorname factoren voor het gedijen der planten en in geven van
het eén, zoowel als van het andere, is juist groote behoedzaam-
heid geboden. Zoowel aan zonneschijn als aan meer vocht moet
de plant wennen en wie daarmede  overhaast te werk gaat ziet
Vaak zijn moeite met ondank beloond, want de zon bezorgt spoe-
dig brandvlekken, zoo al niet erger ; terwijl te veel water de plant
spoedig doet afsterven. Op dit laatste kunnen wij niet genoeg
wijzen, ‘t ís iets wat meestal te laat gezien wordt en als men
het bespeurt aan de donkerder kleur welke de plant meestal aan
de onderzijde vertoont is alle hulp gewoonlijk reeds te laat, daar
het kwaad inwendig reeds veel verder voortgewoekerd is. Is de
plant aan zonneschijn en meer vocht gewend, dan behoeven wij
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zoo angstvallig niet mee

\
te zijn ; in den zomer kunnen zij aar-

dig wat water verdragen. Het is een liefhebberij: te zien hoe zij
zich ontwikkelen, en met belangstelling worden. de doornbundels
in ‘t oog gehouden. Hier en daar ziet men de’areolen verande-
ren en wordt het vilt als ‘t ware dikker. Ze zwellen en nu is
het de vraag; een spruit of een knop? Wordt het een spruit,
een jonge plant, dan blijft zij groen en vertoonen zich spoedig
nieuwe doornen ; wordt het een bloem dan blijft h e t  voorloopig
een haarachtige donkere massa, als ‘t ware boven de doornbundel
gelegd. Weken lang kan ze daar zitten, al naar ‘t weder is, doch
is er eenmaal schot in gekomen, dan gaat het vrij snel. Men
kan dan met den dag zien dat de bloemsteel ‘langer en dikker
wordt, om ons op een goeden avond te verrassen met een der
schoonste voortbrengselen der natuur, een wonderschoon gevorm-
de, meestal witte, doch soms ook roseroode bloem.

Zijn de planten groot en sterk genoeg dan herhaalt zich deze
historie in den loop der zomer verscheidene malen en toch staat
men altoos opnieuw voor dit wonder stil. Zoo’n stijve bol en
zoo’n wonderschoone bloem !

Cristata vormen komen bij Echinopsis niet bijzonder veel voor.

Een varieteit van Echinopsis tnrbinata. (Foto De Laet).

Heet sporadisch wordt daarvan gewag gemaakt en dan is het
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meest Echinopsis multiplex welke deze eigenschap vertoont. Her-
haaldelijk heeft men gepoogd deze vormen kunstmatig in ‘t leven
te roepen door verwonding van het topgedeelte der plant. Ja
men ging zoover  de planten op alle mogelijke wijzen in te snijden
en te verwonden, doch bijna altoos was de uitkomst negatief.
De snijvlakken werden hard, zij gingen verder van elkaar en een
groot aantal nieuwe spruiten kwam dan vaak te voorschijn,
doch van eenige cristata vormen was bijna nimmer iets te be-
speuren. Wel komt het bij verwonding van den top der plant
meermalen voor dat men als ‘t ware twee of drie planten op één
wortel kweekt daar dan elk gedeelte als aparte plant verder groeit
en als die verwonding bij jonge planten plaats heeft is dit ver-
schijnsel het meest bedriegelijk. Bij ouder worden der plant
verdwijnt het oarspronkelijke  geheel en voor ons oog is ‘t alsof
twee planten van jongs af uit één bron zijn ontsproten.

Onder de liefhebbers van cactusplanten worden er gevonden
die voor zulke vormen een bijzondere voorliefde gevoelen en zij
zullen dus bij Echinopsis wel niet veel van hunne gading vinden,
doch het meerendeel der verzamelaars is het te doen om flinke,
regelmatig gegroeide planten, welke bij goede behandeling de
moeite beloonen  met fraaie bloemen en voor hun is dit cactus
geslacht juist van zeer groot belang, daar het slechts een geringe
kans op teleurstelling en een groote op welslagen schenkt.

Wij willen nu trachten van de voornaamste soorte n Echinopsis
een korte beschrijving te geven, doch moeten voorop stellen dat
deze geenszins volledig zal zijn, daar vele soorten, vooral die
door Spegazzini, of door Britton  en Rose werden beschreven nog
ten eenenmale bij ons onbekend zijn.

Echinopsis turbinata Zucc. Een van de langst bekende soorten
welke in het systeem van Britton en Rose behouden bleef, waar-
door dus blijkbaar is uitgemaakt dat zij tot de echte moet gere-
kend worden. Niet altoos is dit het geval geweest, want Förster
meende in haar een zaadvarieteit van E. Eyriesii te zien. De plant
is reeds op betrekkelijk jeugdigen leeftijd bolvormig daar de
top sterker in omvang toeneemt. Zij heeft 13-15 rib waarop
de doornbundels ongeveer 2 cM. uit elkaar geplaatst zijn. Deze
doornbundels zijn aan den voet omgeven door wit vilt en steken
iets boven den rug der ribben uit . Van de doornen verschijnen
eerst de middelste, een zestal, welke slechts tot 5 mM. lang en
kegelvormig zijn, terwijl later ongeveer 10 dunne randdoorns ver-
schijnen, ongelijk van lengte  en van hoornachtige kleur.

De bloem is zuiver wit en riekt, vooral kort na het opengaan,
dat altoos des avonds geschiedt, naar jasmijn, Ze is ongeveer
10 cM. in doorsnede terwijl de bloem met bloembuis p1.m. 20
cM. lang is. Als bijzonderheid aan deze plant valt op te merken,
dat zij spoedig een gedraaide gestalte aanneemt, welke bij het
ouder worden sterker wordt,
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Eps. gemmata werd wegens kleine verschillen door Schumann

als aparte soort beschouwd, doch heeft veel overeenkomst met
Eps. turbinata en werd reeds lang als synoniem met deze soort
beschouwd. Haar vaderland is Uruguay, terwijl zij ook in na-
bijgelegene provincie Entre Rios (Brazilië), al is het dan ook
zelden voorkomen.

Bloemen der Cereus grandiflorus open in daglicht-
,,Sieh die ,,Königin der Nacht”.
Welch Aroma, welche Pracht!
Doch wie schon  ihr Name sagt,
Sie nur nachts zu blühen wagt.
Niemand hätte je gedacht,
Dass sie es mal anders macht . ..”

Mon. f. Kakt.kunde 1918, pag. 132,
De Cereus grandiflorus is niet geheel en al een ,,bloem der

nacht”, zooals tot nu toe gewoonlijk gedacht werd.
De jaarlijksche tentoonstelling van wetenschappelijk werk in

Carnegie Instituut te Washington D. C. bevatte o.m. twee foto-
grafieën van deze wondermooie bloemen, genomen terwijl ze
door, alleen bij daglichtvliegende, bijen bezocht werden.

Dr. D. T. Mac. Dougal van het-Carnegie Instituut verklaart,
dat de bloem zich niet sluit bij de eerste teekenen van den och-
tendstond, doch eenígen tijd open blijft, hierdoor de bijen gelegen-
heid gevende één of twee uren bij vroeg daglicht te kunnen
werken, zoodat het belangrijke bestuivingsproces niet geheel af-
hankelijk is van nachtvlinders. A. F. KAMSTRA.

(Uit de ,,New York Sun”,  17 Febr. 1926).

Korte wenken voor beginners.
1. Z A A I E N.

De tijd om te zaaien is weer daar en velen hebben reeds het
verlanglijstje bijeengezocht uit de catalogi, die ons van verschil-
lende zijden werden aangeboden. Zelf gaven we het voorbeeld
door bij onze gratis-stekken voor beginners ook zoo nu en dan
een pakje zaden in te sluiten, wanneer de voorraad stekken, waar-
over we op dat oogenblik te beschikken hadden, niet zoo groot
meer was. Nu begaan velen helaas bij hun eerste proefnemingen
in deze richting de fout, dat zij, afgaande op de fraaie afbeel-
dingen met de prachtigste bloemen, zich een uitvoerig sortiment
bestellen, van alles een beetje, maar heel veel soorten en liefst
ook heel wat duurdere daarbij. Deze danken hun kostbaarheid
natuurlijk aan het feit, dat ze zich heel lastig uit zaad laten cul-
tiveeren, want wat vlug groeit, is ook billijk te koop. Zoo zijn
dns voorbeelden bekend, dat een pas beginnend liefhebber Melo-
cactus, Leuchtenbergia en een aantal zeer zeldzame Mimicry-
Mesems uitzaaide en toen dit, wat te voorzien was, mislukte,
ons mededeelde : ,,Zaaien is toch niets gedaan hoor”. Begin
dus met wat goedkoope soorten, desnoods gemengd zaad, maar
dan afzonderlijk Cereus, Opuntia, Mamillaria etc._ “Men ziet dan
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 dann tevens de karakteristieke verschillen reeds bij de kiemplant-
jes. En neem vooral wat zaad van de overige succulenten er
bij, zooals Agaven, Aloë’s, Echeveria’s. Ook een paar schoon-
bloeiende Mesems, die geven reeds gauw veel voldoening en
men behoeft niet zo o lang op bloemen te wachten.

Hoe men dat zaadgoed d behandelen moet, kan men in de be-
kende handboekjes uitvoerig beschreven vinden en anders geven
de oude jaargangen van Succulenta , die men in elk geval in onze
bibliotheek aantreft, voldoende inlichting om de kans op succes
te waarborgen.  v. D. H.

* *

In verband met het bovenstaande e maken wij hierbij gaarne
melding van hetgeen de heer J. Philippo te Haarlem ons d.d. 10
dezer schreef over zijn succes met het zaaien:

Ik heb 14 dagen geleden gezaaid en ben weer best tevreden.
Ziehier het resultaat der eerste 14 dagen:

± 25 zaden Etus. muricatus 25 planten opgek. (Dit is eigen zaad).
10  Mam. camptotricha 10
10 i Etus. heterochromus 1
10 » Mes. opticum 0
10 ,, E t u s .  G i b b o s u s  0
10 , , Mam. Schelhasei 7
10 1, » radiosa 8
10 » » perbella 10
10 n elegans 3
5 » A s t r . Capri-

corne senilis 5
10 ,, Mam. Mölleri  0
10 » candida  3
10 ,, Etus. Sellowii 0
10  horizon thalon 0
10 i z saltilensis 2
10 » ebenacan thus 3
15 1, ,Y Ottonis 8

7 n ,, Mammulosus 0

1,

2,

n

»
n
»
>,
»

1,

E (Dit is gekr. zaad).
»
»
I>
»
11

1  (Dit is eigen zaad).
» » . n » 9, n. .

Enkele soorten zijn zelf gewonnen zaden , de andere e zijn van
Haage Jr. Het zaad van Mes. opticum is uit Z.-Afrika. Op het
oogenblik dus een kleine 50 pCt . opgekomen Er komen er na-
tuurlijk nog heel wat bij. Vooral me t Astrophytum soorten ben ik
steeds gelukkig. In 1924 van de 10 zaden 9 planten, welke thans
reeds flink groot zijn .In 1925 had ik 2 zaden Asteria  1 plant,
2 zaden Asteria  hybr. 1 plant en thans van de 5 zaden Astro-
phytum capricorne senile  5 planten. Ze zijn thans reeds ter grootte
van een erwt. Dit zijn mijn liefste planten evenals de aardige
Mesembr.

Ik had dit jaar ook een zelfgewonnen zaadbal van Phyllocactus
Aurora. Hier zaten een 1400 zaden in. Eenige zaden hiervan ge-
zaaid zijn nog niet opgekomen, doch ‘t vorig jaar kiemden ze
ook eerst na 28 dagen, dus ‘ t zal nog wel komen.
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Zaaien vind ik een leuke liefhebberíj, Van 1925 heb ik eenige

zaailingen van Mam. Parkinsonii . Van de 12 zaden bad ik 12
planten, doch de muizen haalden een aantal zaailingen weg. De
overgeblevene zijn thans echter zoo mooi en zoo leuk bedoornd
met witte doorntjes, dat men er telkens weer naar moet kijken.

Mijn vrouws kweekelingen.
‘n Mensch moet nooit meepraten over dingen waar hij geen

verstand van heeft, dat is een van mijn vaste principes.
Op het gebied van succulenten in het algemeen of van cac-

teeën in het bijzonder mis ik elke wetenschappelijks onderlaag;
aan systemen heb ik rein maling; de  keus  tusschen  Schumann
of Britton  and Rose kost mij geen minuut van mijn nachtrust  ;
op de etiquetjes bij mijn planten staan de namen, die de impor-
teur, verkooper of schenker mij opgaf : Echinocactus of Anha-
loniam, Zygocactus  of Epiphyllum ‘t is mij om ‘t even. ,,En
toch”, hoor ik zeggen, ,,zet ge uw vaste principe op stal en gaat
ge over cactussen schrijven, erger nog, laat ge het drukken ?”

Ja, toch! En dat wel om twee redenen.
De eerste daarvan is, dat mijn vrouw het mij opdroeg. Want

ik ben een gehoorzaam echtgenoot. Ben ik juist ingelicht, dan
komt dit méér voor.

De tweede reden - en nu scherts daargelaten  - is,
schrijver dezes, aanvankelijk tegenover  de gedoornde kweekelin
van zijn echtvriendin  ,,gematigd onverschillig” staande, zijn lauw-
heid heeft zien rijzen tot warme belangstelling. Als de meesten,
die de succulenten slechts kennen van hooren zeggen, hield ik
ze voor eenigszins zonderlinge, doch in elk geval vrij saaie kost-
gangers, die per jaar zoowat een centimeter groeiden en het
daarbij lieten. Dat mijn vrouw de stuk of wat planten in haar
kamerkasje koesterde  vond ik een onschuldige liefhebberij, die
ik haar gaarne gunde . Maar bij nader inzien kwam ik toch tot
de ervaring, dat haar kweekelingen voor die goede zorgen dank-
baar waren en dat er vooral onder de vetplantjes heel aardige
bloeiertjes waren. En niet groeien 3 Wel, er waren cereeën bij,
die in één zomer 15 centimeter de hoogte in gingen, o p u n t i a ' s
die vier, zes ,,schijven” ontwikkelden en al spoedig het hoofd
tegen het plafond van het kasje stootten. En waf bleken ze, bij
goed beschouwen, een groote decoratieve waarde te bezitten !
Wat is, gezwegen van de rijkbedoornde cacteeën, zoo’n e e n v o u d i g
rosetje van Sempervivum arachnoïdeum een juweeltje. Wat is het
,,vervellen” van zoo’n Mesem pseudotruncatellum een wonder, dat
je dagen en weken boeit.

Het kamerkasje werd te klein : de logés groeiden en namen
toe in aantal . Ik geef het iemand te doen, eens in de kassen
van een succulentertkweeker te neuzen en dan zonder aankoop
weg te gaan. Mijn vrouw tenminste kon he t niet en, eerlijk ge-
zegd, ik stijfde haar wat in ‘t kwade.

Zoodoende kwam er een grootere  kamerkas, waarin plaats voor
een vijftig, zestig planten. Maar de logés groeiden als kool, af
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en toe schaften we ons een “paradestuk”,  een mooie import, een
willige bloeier, een curieus exemplaar aan, en ook het tweede
hotel werd te bekrompen.

,, Wat nu ?” vroegen we, als bij een ministerieele crisis de
kranten. Een tweede kamerkas er bij ? ‘t gaf te veel rompslomp
in de kamer. Uitgegroeide planten insnijden ? ‘t ware vandalisme.
Niets meer bijkoopen ? Ook niet als ge die welgevulde catalogi
van de Laet of van Haage ontving of als ge een bezoek bracht
aan de kweekerij hier in den Haag van dien geschikten Jansen,
die zoo van zijn planten houdt? ‘t Ging niet, zie hier voren !

Toen hebben we in de bus geblazen en in onzen gunstig ge-
legen tuin een broeikasje van pl.m. 4 ½  M. laten zetten, dat, al
is het op vrij primitieve wijze, ook ‘s winters te verwarmen is.
Dit was nu een bijna ideaal verblijf voor mijn vrouws kostgangers.
Ze zwollen, glommen en wortelden dat het een lieve lust was.
En bloeien... neen, ‘t was een ware pracht.

Dat broeikasje is voor ons een bron van groot genoegen ge-
worden en gebleven. Het aantal kweekelingen bedraagt op het
oogenblik een ruime tweehonderd. ‘s Morgens is al haast het
eerste werk, eens te gaan kijken hoe de planten het maken. Zie
je dan in December zoo’n Epiphyllum rijk in bloem staan, ontdek
je, te gelijk met de crocussen buiten, de eerste knoppenaan Etus
minusculus,  Etus Haselbergii of Etus tetraxiphus, wel dat is een
haast prikkelend plezier.

En meent ge dat de niet-bloeiers niet interessant zijn? Niets
minder waar. ,,Een roos”, zegt mijn vrouw, ,,is prachtig in bloei,
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maar voor de struik voelt ge tien van de twaalf maanden weinig.
Die grillige succulenten met haar prachtige bedoorning, of be-
haring, haar curieuzen habitus, ze houden het gansche jaar door
je aandacht gevangen”.

Zoowaar , zó ó is het! Wat is het jammer, dat maa r zoo betrek-
kelijk weinigen dat weten.

,,Schrijf het op ”, oppert mij n alte r ego , ,,e n vraag of er in
Succulenta  een plaatsje voor is, dan draag je een steentje bij om
het meer bekend te maken”.

Aan welke dienstorder ik met het bovenstaande voldeed, wer-
kelijk niet tegen mijn zin. Een kiekje uit onze kas gaat hierbij.
Zijn er belangstellenden, die de origineelen willen zien, mijn
vrouw zal daartoe gaarne getegenheid geven.

‘s-Gravenhage, 10 Maart 1925. ED. BECHT.
~_ _-II--

Boekbespreking.
DR. W. VON ROEDER .  Der Kakteenzuchter, Gründsätze und

Ziele  neuzeitlicher Kakteenpflege nebs t Anhan g zur Pfleg e eini-
ger anderer beliebter Sukkulenten. Mit 32 Tafeln und 26 ab-
bildungen im Text. 2e auflage. Francksche Verlagsbuchhand-
lung,  Stuttgart (1925).

Alweer een nieuw boekje over onze ,,Gedoorade Vrienden”,
dat zich in een smaakvol bandje bij ons aandient. Bij onze
Oostelijke Cactuscollega’s gaat de liefde to t ,,die stachelige n Ge-
sellen Floras” zich na een tijdperk van zorg en druk weer hoop-
vol uiten.

Is het boek van Schelle, dat wij in ons vorig nummer bespra-
ken, meer een populair-wetenschappelijk handboek, doordat het
een beschrijving van de meest bekende cactussoorten geeft, dit
boekje van vo n Roede r is meer een populaire handleiding voor
he t kweeke n der Vetplanten . Men bemerkt het, hier is een
practicus aan het woord. Op dezelfde wijze als W. 0. Rother in
zijn bekende ,,Leitfaden”,maar toch nog bevattelijker. De hoofd-
stukke n : ,,Die Belichtungsanforderungen” , ,,Das Erdreich”,  ,,Die
Pflanzen ”, ,,Die Aufstellung” , ,,Die Winterpflege” , .Die Vermeh-
rungsarten” e n "Abwehrmassnahmen gegen  Krankheiten und
Schädlinge” geven op duidelijke, breedvoerige wijze antwoord
op tallooze vragen welke de beginneling en ook meer ervaren
liefhebbers zich bijna elken dag gesteld zien,

Behalve de 26 tusschen de tekst geplaatste afbeeldingen bevat
het 102 bladzijden druks tellende boekje nog 32 op kunstdruk-
papier uitgevoerde, meest alle door den schrijver zelf genomen
prachtfoto’s.

Wij wenschen dit werkje, ook in ons land, veel succes toe.
Men kan er veel uit leeren, terwijl de prijs (ingen. R.M. 1.50,
gebonden R.M. 2.40) niet hoog is . G. D. D.

Prijscouranten.
Catalogue general, Fr. de Laet, Contich. Als een vriendelijke

lentebode ontvingen wij bovengenoemden catalogus, die, als al-
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tijd rijk gesorteerd is .De cultures van den heer de Laet werden
in vorige jaargangen meermalen breedvoerig besproken en me-
nigeen onzer leden zal deze grootste Vetplantenkweekerij der
wereld, welke thans 19 lange kasseri en 158 broeibakken omvat,
wel eens bewonderd hebben .En voor hen zal het geen twijfel
overlaten, of alles, wat in dezen prijscourant aangeboden wordt,
is in groote hoeveelheden van kern gezonde exemplaren voorradig.

Behalve den gewonen prijscourant stelt de heer de Laet tegen
inzending van 10 Belg. francs of 1.25 gulden een rijk geïllu-
streerden luxe catalogus beschikbaar. Deze bevat 68 prachtige
meerendeels nieuwe foto’s waarvan pag. 2 (kas no. 9 gevuld
met bloeiende importplanten), pag. 4 en 5 (kiekjes uit de groote
winterbewaarkas no. 11) pag. 7 (gezicht in kas no. 7 met o.a.
5000 entstammetje s Cereus Spachianus), pag. 9, 12, 15 (foto’s
van de als een sprookjesachtig vetplantenlandschap aangelegden
groote tentoonstellingskas) , pag. 17 en 18 (hoe de kisten met
importplanten aankomen) en pag. 24 (twee foto’s van de kwee-
kerij in vogelvlucht) wel het meest interessant zijn. (Zie ook de
bijlag e in dit nummer).

Catalogus van de Kweekerij ,,Alpina” te Wassenaar. Hoewel
het onze gewoonte niet is in Succulenta ” van de prijscouranten
onzer vastee plantenkweekers melding te maken, toch willen wij
daarop voor ditmaal een uitzondering maken .In de eerste plaats,
omdat het ons bekend is, dat velen onzer leden er rotstuintjes
op nahouden. Nu, liefhebbers van alle mogelijke soorten rots-
plasten kunnen hier te kust en te keur gaan. In de tweede plaats
vestigen wij gaarne de aandacht op deze prijscourant, omdat
daarin ook vele winterharde succulenten worden aangeboden, o.a.
een viertal Opuntia soorte n (Op. camanchica, Op. fragilis,  Op.
brachyarthra en Op. Rafinesquei) een 20 tal Sempervivums
en een 30 tal Sedums.

Wij hebben een paar malen een kleine zendingg planten van
deze kweekerij gehad ; wij kregen mooie zware pollen en zij
waren niet duur, zoodat wij ,,Alpina ” met vol vertrouwen durven
aanbevelen.  G. D. D.

Friedr, Haage junior, Erfurt zond ons eveneens zijn catalogus
1926, Deze is evenals het vorig jaar aan de eene zijde met de
nomenclatuurr van Schumann, aan de andere zijde met die van
Britton en Rose voorzien, aldus een waardevol document wat de
naamgeving onzer planten betreft. Ook hierin treffen we heel
wat nieuwe opnamen aan, vooral betrekking hebbende op de im-
portzendingen dezer firma .Het ligt niet op onzen weg bepaalde
firma’s aan te bevelen, maar zeer zeker zullen onze leden ook
hierin iets vinden dat van hun gading is en voor ieders beurs
bereikbaar.

F. Sündermann Lindau-Bodensoo (Bayern) Botan. Alpengarten.
Deze catalogus is in zooverr voor ons van belang, dat er een

aantal mooie rotsplanten in voorkomen. Voor hen, die over een
tuin beschikken en hierin een aantal winterharde succulenten wil-



len kweeken, wijzen we op de Opuntia’s, die deze firma aanbiedt,
maar vooral op de schitterende collectie Saxifraga’s , zo o uitge-
breid als we ze nog nergens zagen aangekondigd. Verder een
groot aantal Sedumss en een eveneens uitgelezen aantal Semper-
vivums . Voor soortechtheid wordt ingestaan. v. D H.-.__.__..__-__  _~__ __-._
NIEUWE LEDEN.
J. Amsterdam
Mej. Brekelmans
C. v. Kerzen
Henri Staller
Mej. M. E. Langereis
G. D. Verweij
A. Veenhof
J. v. Daalen
J. G. Fukkink

J. Matteren
Mevr. Stibbe

_~__~  -._ _.--.__- _~_ -._ ..___.__  ~. _.
Mededeelingen.

Amsterdam Veeteeltstr. 55 boven
St. Michielsgestel Huize ,,Zegenwerp
Rotterdam Willebrordusstr. 100
Amsterdam Amstel 105
Zeist Fransen v,d. Puttelaan 14
Borculo Notaris
Amsterdam Jacob Catskade  49
‘s-Gravenhage Laan Copes 59
Utrecht v. Lennepstr. 89

G. C. Feuth Rotterdam Snellemanstr. 50 B
Arnhem v. Law.  v. Pabststr. 207.
Meppel Zuideinde.
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Mevr. H. C. v. Vessem-Meyer Zaamslag Postkantoor.
Mevr. E. C. Asel Rotterdam Voorschoterlaan 17.

Rectificatiee Ledenlijst ~Het blijkt, dat Mevr. J. v. d. Zande te
Gorinchem bij vergissing als lid geboekt werd, wat niet haar be-
doeling is, zoodat  dit adres moet vervallen,

 Inplaats  van K. Bourgonje, Blaricumplein, Blerick, leze men :
W. Bourgonje, Blaricumplein, , terwijl het adres van G. Flagel niet
is Beukenweg 11, doch Beukelsweg g 10, Rotterdam . Voor G. de
Groot leze men J. de Groot, Giessendam.

Algemeen e Ledenvergndering .Eerst was het onze bedoeling
geweest omstreeks half April de leden in algemeene vergadering
bijeen te roepen. Daar er heel wat arbeid aan vooraf dient te
gaan, en er inzake de verschillende punten van behandeling nog
geen eenstemmigheid is bereikt, moet de vergadering voorloopig
worden uitgesteld. Ook blijkt er onder de leden niet veel animo
voor te bestaan, althans slechts een drietal lieten op ons verzoek
in het Januari-nummer iets van zich hooren. G. D. D._~._l_l____  __.__~~  ._ _.._.  ___-.  .~..

Uit de afdeelingen.
 Kring Rotterdam en Omstreken.
Onder groote belangstelling had Zaterdag 6 Maart des avonds

ten 7.30 uur, in het onthouderstehuis aan de Oppert 149, de eerste
bijeenkomst plaats.

Nadat de heer J. M, Noble de vergadering geopend en het doel
dezer bijeenkomst besproken had, werd overgegaan tot het in-
schrijven van leden. Na telling bleek dat 23 Dames en Heeren
waren toegetreden als lid  der Kring. Daarna werden eenige plan-
nen te berde gebracht en het bestuur gekozen. Benoemd werden
de heeren  J. M. Noble, voorz, P. Peels, secr.,  en P. de Kok,
penningm. Deze heeren  stelden zich direct beschikbaar.

De contributie werd evenals elders bepaald op f 1,-- per per-
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soon per jaar. Ook de grenzen, waarbinnen onze kring geplaatst
is, waren spoedig vastgelegd .De plantenbeurs werkte reeds
aardig, en er werd druk gebruik van gemaakt. Daardoor zien
wij, dat in deze ook de liefhebberij groot is. Vreugde verwekte
het onder de leden, de toezegging gedaan door den heer v. d.
Houten, dat hij ons spoedig van een lezing zal doen genieten.

Na eenige discussie werd besloten dat de eerstvolgende ver-
gadering zal plaats hebben op Zaterdag 27 Maart, des avonds
ten 7.30 uur, in bovengenoemde zaal, waarde voorzitter den heer
J. M. Noble een inleiding zal houden over het onderwerp ,,aarde”.

Ook dan verwachten wij, dat de opkomst groot zal zijn, en de
leden tevens hun introduce’ s zullen mede brengen.

De plantenbeurs zal voor dien avond rijk voorzien zijn, tevens
zullen op dit gebied eenige nieuwe regelingen plaats hebben.

P. PEELS, Secr.
Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.

M ALTA -KLEI, UND KEIN ENDE.
Malta-klei is ,,het ” onderwerp van den dag, tientallen jaren hebben de

oude verzamelaars het Zonder gedaan doch de rapporten er over zijn zoo
buitengewoon gunstig dat er een ware wedloop om de ,,rood e aarde” ont-
staan is, daar ieder er gaarne zelve eens de proef mede wil nemen.

En nu verkeert de Kring ‘s-Gravenhage in het gelukkige geval dat een
der leden de beschikking heeft over een flink kwantum en dat gratis, onder
de leden van dien Kring, wil distribueeren!

Ter gelegenheid volgende vergadering zal meegedeeld worden waar en
wanneer ieder zijn aandeel kan bekomen .    J. J . VERBEEK WOLTHUYS.

N. B. Malta-kle i is niets anders dan het ook in Zuid-Limburg voorko-
mende löss’ (Limburgsche klei), waarvan wij eenige jaren geleden door be-
middeling van een onzer aldaar wonende leden eens een postpakket ont-
vingen. inderdaad is het een ideale Cactus-aarde, wat niet te verwonderen
valt als bedenkt, dat op vele groeiplaatsen der cactussen in Mexico deze
aarde ook aangetroffen wordt.  G. D. D.

Kring ‘s- Gravenhage en Omstreken.
Vergadering op 17 April a. s. des avonds 8 uur, bovenzaal Cafë Restaurant

,,la Reserve” Korte Poten 3 (b.h. Plein).
1, Opening.
2. Voorlezing notulen vorige vergadering,
3. De algemeene vergadering te Utrecht op Hemelvaartsdag 13 Mei a.s.

  (? ? Red.) *)
4. Rondvraag.
5. Sluiting.
6. Succulentenbeurs._-..-.-__--._-
*) Vergaderingsplannen voorloopig uitgesteld,  G. D. D.

Kring Utrecht en Omstreken.
Onder dank mocht ik weer eenige nieuwe leden inschrijven. Voor de

goede orde deel ik echter mede, dat alleen zij als lid worden ingeschreven,
die de contributie over het loopende jaar 1926 inzonden. Zij, die zich dus
opgaven als lid en hunne contributie nog niet betaalden, gelieven dit alsnog
te doen . Over het kleine bedrag (f l.- per jaar) kan niet worden beschikt.
De leden kunnen dit bedrag billijk overmaken, door dit te storten op mijn
Girorekening no. 41052. Zij die lid wenschen te worden, behoeven hiervan
slechts mededeeling te doen op het strookje van het postcheque- of Giro-
formulier. De leden, woonachtig te Abcoude, Amersfoort, Bussum, Culem-
borg, Groenekan, Hilversum, Holl. Rading , Laren en Rhenen worden in het
bijzonder attent gemaakt op de kring ,,Utrecht  en Omstreken”.

De penningmeester , F. TE WINKEL,
Joh, Seb. Bachstr. 33, Utrecht. (oog in al)
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SUC LENTA
Orgaan van de Nederl. Ver. van Vetplantenverzamelaars
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Secr. G. D. DUURSMA, LEEUWARDEN,  Achter de Hoven 1 l4bis

Het Geslacht Echinopsis.
door F. Voorwinde. III. (Vervolg van pag. 37.)

Echinopsis Eyriesii Zucc. Zooals  wij reeds opmerkten vertoont
deze soort veel overeenkomst met Eps. turbinata. De kleur
der bollen is lichter terwijl ook de vorm afwijkt, Deze is in het
eerste stadium meer platrond zoodat zij een kaasvorm aanneemt.
Bij toenemenden ouderdom verandert uit echter en krijgt zij meer
een cylindrische gestalte. Het topgedeelte, de schedel, is plat
en slechts weinig ingezonken. Het aantal ribben varieert
van 11 tot 15; deze zijn zeer regelmatig gevormd en op de
bovenzijde vrij scherp. De doornbundels slaan p1.m. 2 cM. uit-
elkaar en zijn voorzien van grauwwit vilt. Evenals Eps. tur-
binata heeft zij korte, hoogstens 5 mM. lange, scherpe kegvormige
middendoorns van donker bruine kleur. Om deze middendoorns,
3 of 4, zijn de randdoorns geplaatst welke dunner, ongelijk van
lengte en hoornachtig van kleur zijn. De bloem is zuiver
wit, riekt zwak naar jasmijn en wordt tot 12 cM, in doorsnede,
terwijl de geheele lengte 20 cM. bedraagt. Het vaderland der
plant is Brazilië, terwijl Spegazzini ze ook veelvuldig in Uru-
guay aantrof.

Echinopsis oxygona  Zucc. Een plant van donker groene, bijna
grauw groene kleur, welke eerst knotsvormig, later rond en ein-
delijk verlengd van gestalte is. De schedel der plant is weinig
ingezonken. Zij heett 13 tot 15 zeer scherpe ribben, welke ech-
ter aan de onderzijde der plant allengs flauwer worden en ver-
dwijnen. De doornbundels staan 2 tot 2½ cM. uitelkaar, al naar
de plant ouder is; ze zijn voorzien van geelwit  wolvilt,  dat later
meer en meer verdwijnt. Bij jonge planten bedraagt het aantal
middendoorns tot 5, bij oudere planten meer dan 3 van donker
bruine kleur en 1 ½  cM. lang. Evenzoo  is het met de randdoorns
waarvan men er eerst wel tot 14 telt, welk getal later ook tot
op de helft slinkt. Deze zijn 1 cM. lang, scherp stekend en
recht van de plant afstaand.

De bloem wordt tot 20 cM. lang en is 12 cM. in diameter.
Ze is van een prachtige zachte rose kleur, doch riekt niet.

Even als de vorige soort stamt zij ook uit Uruguay waar zij
veelvuldig bij Montevideo voorkomt.

Echinopsis multiplex Zucc. Lichtgroene plant, vaak bijna geel-
groen, welke zich aan het topeinde  verdikt en daardoor knots-
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 vormig wordt, Een plant welke voortdurend nieuwe spruiten
maakt en zich daarmede  bijna geheel bedekt. Deze spruiten zijn

in tegenstelling met die der andere Echinopsissen altijd cylinder-
vormig. De schedel der plant is ingezonken. Het aantal ribben
is 12 tot 15 en deze verloopen nog sterker als bij Oxygona,
zoodat de plant aan het ondergedeelte zonder ribben. dus rond
is. De doornbundels staan 2 à 2½ cM. uitelkaar en hebben
tamelijk veel wit vilt. Ze bezitten 3 à 4 middendoorns van vuil-
gele kleur waarvan de onderste het langste en vaak tot 3½ cM.
lang wordt. Zij hebben een donker bruinen top evenals de rand-
doorns, welke, 10 in getal, 1½ cM. lang zijn.

De bloem is zacht rose, riekt naar jasmijn, is ongeveer 10 cM.
in doorsnede terwijl de bloembuis 17 tot 19 cM. lang wordt.
Het is echter geen bepaald willige bloeier, want zelfs oude planten
hebben meestal nog nooit gebloeid. Vele liefhebbers schrijven
dit toe aan de abnormaal vele spruiten welke de plant voortbrengt,
doch al neemt men die geregeld weg het succes wordt niet grooter.
De meeste Echinopsissen maken vooral in hunne jeugd veel sprui-
ten, doch worden zij ouder, dan vermindert dit aanmerkelijk;
bij multiplex komen zij tot bijna aan de hoogste doornbundels
voor. Onder de, benaming Echinopsis Müllerii is nog een plant
in den handel, in alle opzichten gelijkend op Echinopsis multiplex,
waarvoor zij dan ook algemeen gehouden wordt. Daar deze plant



echter niet zooveel spruiten geeft en ook vroeger bloeit i s het
vermoedelijk een bastaard van Echinopsis multiplex.

Het vaderland dezer planten is het zuidelijk deel van Brazilië.
Echinopsis tubiflora. Zucc. Dez e Echinopsis vormt als zij

volwassen is een der schoonste van hare soortgenooten. Het is

ECHINOPSIS  M U L T I P L E X  V A R. MULLERIL

een lange groene bol welke lang dezen vorm behoudt om eerst
later meer cylindrisch op te groeien. Ze heeft 12 of 13 ribben
waarop de doornbundels met tusschenruimten van 1½  à  2 cM.
geplaatst zijn. De bundels zijn slechts spaarzaam met grauw
geel wolvilt  omgeven. De schedel der plant, welke slechts zeer
weinig inzinkt, is geheel ingehul d door de groote doorns .Elke
doornbundel bestaat uit 9 tot 12 randdoorns van 2 tot 2½  cM.
lengte, lichtbruin met donkerder spits, terwijl de 3 of 4 midden-
doorns van gelijke kleur, doch grooter , tot 3 ½  cM. lang worden.
De bloem is zuiver  wit, riekt naar jasmijn en heeft een diameter
van 10 cM.,  terwijl de bloembuis soms wel 22 cM lang wordt.
Een goed gekweekte Eps. tubiflora is een prachtstuk voor de
verzameling en heeft ook deze goede eigenschap dat zij zeer
bloeiwillig is.
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Echinopsis Zaccariniana (Pfeif) welke met haar synoniem is, is

ook nog beschreven onder de naam Eps. Paraguayensis. Ze
bezit alle merkteekenen van Eps. tubiflora, doch de doorns zijn

E C H I N O P S I S  Z U C C A R I N I A N A  ( =  P A R A G U A Y E N S I S )
(Foto De Laet).

lichter van kleur en iets korter. Eerst als deze plant ouder wordt
en de doorns beter uitgroeien blijkt de overeenkomst ten volle.
Nog een andere varieteit verscheen in den handel. Bij deze
waren de doorns donkerder, bijna zwart, en dit gaf aanleiding,
dat men haar var. nigrispina noemde, hoewel Dietrich ze als
zelfstandige soort beschreven had onder de naam Eps. melana-
can tha. Het vaderland der planten is Paraguay en de aan-
grenzende provincies van Brazilië. Wordt vervolgd.

De  Succulentenspiegel.
Een verzameling geboden voor den Vetplantenvriend. (Vrij naar

Dr. W. von Roeder ,,Der  Kakteenzuchter”.)
1. Hebt gij u op het verzamelen van vetplanten toegelegd,

wijd hen dagelijks eenige minuten. Dit is beter dan zich eens
per week een halven dag met haar bezig te houden.

2. Beschouw en behandel uw planten als levende wezens met
gevoel en verstand. Jammer genoeg is voor velen de Cactus maar
een speeltuig waarmee onnadenkend wordt omgesold.  
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3. Waardeer uw vetplanten naar haar schoonheid en niet naar

den prijs welke gij er voor betaald hebt. Evenmin omdat het een
zeldzame soort is; een gezonde Echinocactus Ottonis is mooier
als de mummie eener kostbare Melocactus.

4. Schaf u alleen soorten aan die voor de plaats, waar zij
moeten staan, geschikt zijn.

5. Begin aanvankelijk met weinig planten. Op deze wijze krijgt
men spoediger een mooie collectie dan wanneer men direct met
een groot aantal moeilijk te kweeken soorten begint.

6. Hebt gij een groote verzameling, denk dan ook aan, de
nieuwe liefhebbers. Gooi geen spruit of stekje weg, waarmee gij
een aanvanger nog van dienst kunt zijn.

7. Vergeet ook uw vetplanten-vereeniging en haar tijdschrift
niet. Zet uw licht niet onder den korenmaat, doch doe mede-
deeling van alles waarmee andere leden hun voordeel kunnen
doen.

8. Staat u naar uw oordeel geen geschikte aarde ten
dienste,  gebruik dan geen ,,alchimistisch”  samengesteld grond-
mengel, maar neem gewone tuingrond, mits deze maar goed ge-
zond is.

9, Giet niet met koud water, giet alleen dan, als het
noodig is, doch bedenk, dat besproeien en bestuiven met een
fijn broesje  het beste is.

10, Zorg voor een zonnige bewaarplaats gedurende den
winter en laat de aarde ook dan niet te sterk uitdrogen.

ll. Laat uw planten natuurlijk opgroeien ; haal elk klein
spruitje er niet direct af en ent alleen wanneer dit noodzakelijk is.

12. Bemoei u niet met het winnen van nieuwe soorten
door kruisen ; houd u niet te veel met importplanten op, koop
steeds goed gewortelde pianten en nooit anders dan in het voorjaar.

Echinopsis en Echinocactus Fiebrigii (Gürke).
Na de ontvangst van het voor kort verschenen werk van E.

Schelle over Cactussen deed ik, wat ik vermoed dat de meesten
onzer in zoo’n geval zouden doen, en bezag allereerst de daarin
geplaatste  afbeeldingen. Bij die beschouwing zijn mij enkele
feiten opgevallen, welke naar het mij voorkomt, niet in overeen-
stemming met de waarheid zijn en wensch ik deze onder de
aandacht onzer leden te brengen.

Eerst trok mijn aandacht plaat 120, voorstellende Echinocactus
platensis. In geen geval is bedoelde plant daar voorgesteld, en
leest men de beschrijving der Platensis, voorkomende op blz. 228,
welke beschrijving zeer juist is, dan valt de fout direct op, door
de op de afbeelding aanwezig zijnde groote middendoorn, welke
bij bedoelde soort absoluut ontbreekt.

Ook de plant, afgebeeid op plaat 114, Echinocactus Fiebrigii,
trok mijne aandacht en ik veranderde het onderschrift in Echi-
nopsis  Fiebrigii, doch bij deze kwam ik tot de ontdekking n.l.,
dat door Schelle ook de beschrijving van Echinopsis Fiebrigii
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werd gegeven voor Echinocactus Fiebrigii, wat tot groote
verwarring aanleiding kan geven. Eene beschrijving de r Echino-
cactus Fiebrigii ontbreekt ten eenenmale, en daardoor ontstaat
een leemte.

Door den heer Fiebrig werden in 1904 verschillende planten
gezonden naar Berlijn en van deze vreemdelingen uit Bolivia
verkreeg men aldaar in 1905 bloemen, zoodat Prof. Gürke in
December 1905 de planten kon beschrijven en namen geven.
Eén er van doopte hij Echinopsis Fiebrigii; zij was een plant in
bedoorning en bloem veel gelijkend op Echinopsis obrepanda,
doch in alle opzichten schooner, zoodat zij met recht tot de
fraaiste Echinopsissen gerekend wordt. De andere door hem be-
schreven plant verkreeg den naam Echinocactus Fiebrigii en is
van een geheel anderen vorm. Aanvankelijk bolvormig tot ten
groote van p1.m. 6 c M . neemt zij later een kort cylindrische ge-
stalte aan, waarbij het ondergedeelte der plant een meer ineen-
gedrongen grauwe tint verkrijgt. De top der plant is slechts
weinig ingezonken, en zij heeft 18 ribben, welke niet recht, doch
spiraalsgewijze voortloopen. Deze ribben vertoonen zich niet ais
een voortioopende lijn, doch daar elke doornbundel op een be-
trekkelijk vrij groote verhooging is geplaatst, krijgt de plant meer
het aanzien van sommige Mammillaria’s. Elke doornbundel be-
staat uit een groot aantal, 30-40 stijve witte randdoorns, welker
lengte varieert van 5 tot 10 mM en 2 tot 4 middendoorns van
dubbele lengte met donkerder spits. De bloemen ontwikkelen
zich niet aan de top der plant, doch beduidend lager in het
oudere gedeelte . Zij zijn 35 à 4 0 mM. lang en vol geopend
ruim 2 c.M groo t. Hun kleur is rood, juister gezegd, geelachtig rood.

Zoals uit deze beschrijving blijkt, vertoont Echinocactus
Fiebrigii  veel overeenkomst met de algemeen bekende minusculus,
vooral wat de vorm, kleur en plaatsing der bloemen betreft.

De meerder e grootte der plant, de veel sterkere bedoorning en
ook het aanwezig zijn van schubben op de bloembuis, welke bij
Minusculus glad is, zijn voldoende punten van verschil.

in den loop der jaren, vóór Echinocactus Fiebrigii bekend
was, waren er onder de liefhebbers al stemmen opgegaan welke
Minusculus uit het geslacht der Echinocactussen wilden ver-
wijderen en ze bij Echinopsts wilden onderbrengen, juist om-
dat hij in de n vorm, in de plaatsing der bloem meer naar dit geslacht
heen wees.

Ook wijlen Prof. Schumann wijdde aan dit punt zijn aandacht
en sprak het eerst van een apart geslacht n.l. Rebutia.  Had hij
Fiebrigii gekend en dus geweten dat er meer planten waren
die deze eigenschap gemeen hadden, zoo had hij gewisdaarvoor
wel de onderafdeeling Rebutia  in het leven geroepen, Bij de
indeeiing der Cactussen door Britton en Rose is zulks geschied
en zijn zoowel minusculus als Fiebrigii in het geslacht Rebu-
tia opgenomen, F. VOORWINDE .
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Korte wenken voor beginners. 

2. Opuntia’s . Het is met opzet, dat we met de Opuntia’s
beginnen, want voor den nieuweling in het vak ziin het gevaar-

lijke klanten met hun venijni-
ge weerhaakdoqrntjes (glochi-
den) die gemakkelijk in de huid
dringen en dan aanleiding
kunnen geven tot ontsteking.
Men vatte deze vrienden dus
met handschoenen of een lapje
beet om ze i n  den grond  te
zetten. Toch zouden we ze
niet graag missen in onze ver-
zameling, want door hun ka-
rakteristieke vormen maken ze
indruk. In hun vaderland Me-
xico kunnen de: Opuntia’s me-
ters hoog worden, hier stellen
we ons met wat geringere af-
metingen toch ook al tevreden.
Bloemen moet men er maar
niet te gauw ván verwachten,
want bij ons gebeurt dat slechts
op hoogen  leeftijd en dan nog
maar bij enkele soorten. Wel
worden er in den  zomer bloei-
ende exemplaren in den han-
del gebracht, bijv. van Opuntia
Bergeriana, maar dit zijn ge-
ïmporteerde schijven, die juisf
van de reis komen en nog
geen wortels hebben gemaakt.
Dit laatste gebeurt evenwel
vrij spoedig en zoo is het
dus toch niet onmogelijk, dat
men in het bezit van een paar
bloeiende Opuntia’s komt.
Ook de Op. albiflos bloeit vrij
gemakkelijk en herhaalt dit
als ze er eenmaal mee begon-
nen is ieder jaar. Maar in
hoofdzaak is het toch om de
grillig gevormde en gedoornde
schijven en zuilen te doen.
Heel mooi is Op. microdasys,
die geheel bezet is met kus-. .

O P U N T I A  A U R A N T I A C A. sentjes van goudgele doorntjes.
(Teekening v. d. Most, Rotterdam) Opuntia monacantha is een ste-
vige groeister. Als die ‘s zomers buiten kan staan, maakt ze groote
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schijven, en niet onmogelijk is het dan ook nog eens de gele
bloemen tegen het najaar te zien verschijnen. Opuntia leucotricha
is voorzien van lange grijze haren, zoodat de oudere exemplaren
ook wel grijsaard-opuntia’s worden genoemd.

Bij Opuntia aurantiaca zijn de doornen fraai goudgeel. Wat
de vorm betreft nadert deze soort het type van de cylinder-opun-
tia’s. Op de teekening kan men onder de doornbundels der
jonge takken nog de kleine eigenlijke blaadjes zien, die spoedig
afvallen.

Verschillende Opuntia’s zijn tamelijk winterhard en kunnen
eenige graden vorst verdragen. Onder de sterkste soorten noemen
we : Op. stenopetala, frutescens, puberula occidentalis, camanchica,
armatissima en tunicata, die het dezen winter in een totaal on-
verwarmden en niet afgedekten bak uitstekend deden en thans
alweer sinds half Maart buiten staan. Trouwens dit geldt voor
alle Opuntia’s, in den winter koud staan, maar droog. Ze schrom-
pelen dan weliswaar wat in, maar dit hoort er bij, we zouden
zeggen, daar zijn ze op berekend, en slechts een heel enkele
keer als het al tegen het voorjaar gaat, geven wij ze wat water.
Mochten er toch een paar schijven zijn weggerot, dan snijde men ze
tot op het leven in, late ze een paar dagen goed opdrogen en
behandelt ze verder als stekken. Ook uit zaad laten zich Opun-
tia’s heel gemakkelijk opkweeken en we zouden ieder beginnend
liefhebber wel willen aanraden, probeer dat eens met een pakje
gemengd zaad. Dat is zoo iets als een surprise, waar men jaren
lang plezier van heeft V. D. H.

Aarde.
Bij de beoordeeling van een grond heeft men op verschillende

dingen te letten. Bijv. op de korrelgrootte, op de structuur, op
het kalkgehalte, op de waterdoorlatendheid, op het waterhoudend  
vermogen, op de bodemlucht, op het humusgehalte, op de kleur.
Naar al deze dingen zijn gronden in soorten te verdeelen, maar
meestal is uitgangspunt van verdeeling de korrelgrootte. Men
verdeelt de gronddeeltjes naar de grootte der korrels in

grint - doorsnede boven 2 mM.
grof zand - n 2 tot 0.2 mM.
zand  - n 0.2 tot 0.05 mM.
meelzand - n 0.05 tot 0.02 mM.
stofzand - n 0.02 tot 0.002 mM.
klei - minder dan 0.002 mM.

In verband met bovengenoemde verdeeling naar de korrelgrootte
staat een verdeeling der gronden in :

2. lichte
zware kleigrond, met meer dan 6 0 %  klei.

3. zandige z
n minder dan 50% klei.

4. echte zandgrond, E 1
30% klei.

n 1 0 % k l e i .
Als absoluut ongeschikt voor allen plantengroei zijn nu direct

uit te schakelen :
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1e; gronden, die bestaan uitsluitend uit zand.
2e. klei.
O v e r  het algemeen is als meest geschikt te beschouwen een

grond met een korrelgrootte van 0.2 tot 0.02 mM., mits daarbij
wat klei aanwezig is.

Het zal u duidelijk zijn, dat menging ons in staat stelt, een
zeer groot aantal grondsoorten samen te stellen, alleen reeds door
bij de menging acht te slaan op de korrelgrootte. Nòg grooter
zal dit aantal worden, als wij daarenboven nog onderscheid maken
tusschen :

a. kalkrijke, kalkarme en kalkvrije gronden.
b. humusrijke en humusarme gronden.
Zéér humusrijk is veengrond, die uit organische resten is op-

gebouwd.
Het zal u óók duidelijk zijn, dat eik dier vele grondmengsels

zijn bijzondere eigenschappen bezit, dat dus de praktijk spreekt
van voor- en nadeelen  van een grond ten opzichte van de er
op staande gewassen.

Het is onmogelijk, van al die te maken grondmengsels een
beschrijving te geven. Dit zou trouwens verder gaan dan de
bedoeling van dit artikel. Maar het karakteristieke van enkele,
die voor onze Cacíusteelt belangrijk zijn, moge hier toch volgen.

Zware klei. Neemt le veel water op in een groot aantal ca-
pillaire vaten, 2e water, dat om de deeltjes heen zit, vastgehou-
den door adhaesie, 3e water, dat in het inwendige der deeltjes
wordt vastgehouden, (colloïd-water).

Klei houdt dit vele water lang vast, is dus nat en dientenge-
volge koud. Immers, de soortgelijke warmte van water is 4 maal
zoo hoog als die van grond. X caloriën verhoogen de tempera-
tuur van drogen grond meer dan van een natten grond. Bijv.:

Wij voegen 1 K.G. water op 1 K.G. grond.
Wij stellen de begintemperatuur op 0 °  C.
Wij’ voegen toe, zeg 8, caloriën warmte.
1 K.G. grond is gelijk te stellen met ‘/4 K.G. water.
1 K.G. grond + 1 K.G. water = 1i/4  K.G. water.
Deze l’/, K.G. benutten samen 8 caloriën warmte, 1 K.G. be-

nut 8 : l’/, = 62/, calorie.
Stijging der temperatuur = 62/,o C.
2e voorbeeld :
Wij voegen toe l/* K.G. water op 1 K.G. grond.
Wij stellen de begintemperatuur weer op Oo C.
Wij voegen weer toe 8 caloriën warmte.
1 K.G. grond is weer gelijk te stellen met ‘/4 K.G. water.
1 K.G. grond + 1/4 K.G. water = */2 K.G. water.
Deze ‘/2 K.G. benut 8 caloriën warmte, 1 K.G. stijgt 16° C.

in temperatuur.
Het oppervlak bij klei wordt na uitdrogen steenhard en scheurt

met diepe, breede scheuren. Plantenwortels dringen in den zwaren
kleibodem moeilijk door en breken af in de droogtescheuren,
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Er is een soort omgekeerde evenredigheid tusschen de hoe-

veelheid water en de hoeveelheid lucht, die in aarde zit. Omdat
klei water sterk vasthoudt is ze dus luchtarm. Klei is rijk aan
voedende bestanddeelen.

Zandgrond is grofkorrelig.
Bevat daarom weinig capillaire vaten, dus weinig water. Boven-

dien verkeert zand niet in colloidalen toestand en bevat het in-
wendige der zandkorrels geen water.

Zand bevat des te meer grootere, dus luchtholten. Zandgrond
laat water snel doorzakken, dus is gauw droog. Gauw warm,
maar ook gauw weer koud. Zand bevat weinig voedsel.

Veengrond is te nat, dus te koud, erger nog dan klei, omdat
de poreuse veenmassa op water in zekeren werkt als een spons.
Door een teveel aan water is veengrond vaak zeer luchtarm.
Veen bevat van sommige voedingsstoffen veel, van andere steeds
te weinig.

Wat valt uit dit theoretisch overzicht nu te leeren voor de
praktijk onzer  Cactus-teelt ?

Wie voor zijn planten een goed grondmengsel wil samenstellen,
zal dit zóó moeten doen, dat:

le. de gunstige factoren worden benut.
2e. de schadelijke zooveel mogelijk worden weggewerkt.
Waarnaast men dan nog moet zorgen, dat het mengsel voor

een bepaalde plant geschikt is. Want elke plantensoort stelt
naast zekere vrij algemeene eischen nog haar bijzondere.

Zoo  vragen onze Cactussen in het algemeen:
le. veel bodemlucht.
2e. ‘s zomers rijken watertoevoer, zonder dat de aarde lang

nat mag blijven.
3e. voedzamen, maar toch lichten grond.
Bloemisten nu hebben aan sommige der meest gebruikte aard-

soorten namen gegeven. Zij spreken o.a. van : bladgrond, bosch-
grond, heigrond, veengrond, mestaarde, graszodenaarde, bagger-
aarde, compost en houtaarde.

Het zou ons te ver voeren, van elk dezer aardsoorten iets te
vertellen. Ik kan volstaan met een korte bespreking van die,
welke wij voor onze Cactussen en Vetplanten noodig hebben.

In zijn handig boekje voor Cactussen uit de serie ,,Weten  en
kunnen” geeft de heer Verbeek Wolthuys een soort recept voor
de bereiding van cactussen-aarde. Dat is : goedvergane bladaarde
als hoofdbestanddeel, plus 1/3 grof zand, plus riB klei en kalk-
puin samen.

In zijn ,,Handboek over Bloemisterij” noemt de heer S. Bleeker,
directeur der Van Swieten-tuinbouwschool te Frederiksoord een
mengsel van vezelige graszodenaarde, fijn verdeelde mestaarde,
scherp zand en kalkpuin.

Van bladaarde, klei, graszodenaarde en zand meen ik iets meer
te moeten zeggen.
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Bladaarde mààkt men. In het najaar veegt men in een hoek

een grooten  hoop afgevallen bladeren bijeen. Zoo  nu en dan
werkt men dien rottenden hoop met een schop eens goed door-
een, ’ Het hangt van de bladsoort af, of hieruit in één of in twee
jaar een goedverteerde bladaarde ontstaat. In den regel duurt
het twee jaar. Bij vermenging met beer wordt het tempo der
omzetting weliswaar aanmerkelijk versneld, maar wordt tevens
de verkregen bladaarde zwaarder, - voor ons doel mogelijk te
zwaar.

Gelukkig  vormt zich ook in de vrije natuur bladaarde, overal,
waar men het in den herfst vallende blad ongestoord laat liggen.

Klei is meestal grijs-blauw van kleur. Klei voelt vettig, zee-
perig aan bij verwrijving. Ze is overal langs onze rivieren te
bekomen. Soms is ze zuur en kleurt een blauw lakmoespapiertje
rood.

De natte kleikluiten breekt men in kleinere brokjes, die na
uitdroging, fijn geklopt moeten worden. Ze is dan poederfijn. Het
is noodig, langdurig te roeren, als men deze kleipoeder goed
door de bladaarde wil mengen.

Graszodenaarde staat vooral bij de Engelschen hoog aange-
schreven. Bij ons minder. Maar dat meen ik als volgt te kun-
nen verklaren. Er is namelijk graszodenaarde èn graszodenaarde.
Als men de graszoden steekt van veengrond krijgt men immers
iets heel anders, dan wanneer men hetzelfde doet van kleigrond.
Wat in Rotterdam b.v. in het voorjaar op handwagens per emmer
langs de huizen wordt gevent, is in zekeren zin ook graszoden-
aarde. Maar het is zeer de vraag, of ze voor onze Cactussen niet
geheel ongeschikt is. Het is bijna zuiver veen.

Ook graszodenaarde kan men zelf maken. Klei-graszoden, ter
dikte van 5 à 8 c M . worden opgestapeld en nu en dan met
vloeimest overgoten. Later werkt men den hoop eenige malen
goed dooreen, ze tevens stuk stekende. Zoo  bekomt men soms
reeds na 3 maanden een vruchtbare aarde, die voor onze cactussen
misschien wel wat àl te vruchtbaar is en dus ruim gemengd
moet worden met zand, ruimer dan bladgrond.

Kunnen in sommige streken van ons land de bloemisten u niet
of zeer moeielijk bladgrond leveren, graszodenaarde kunt u in
den regel voldoende bekomen.

Cactusliefhebbers maken soms gebruik van houtaarde, die men
put uit de holten in oude knotwilgen en populieren. Deze aarde
had vooral vroeger, maar heeft ook nu nog wel den naam van
een zeer goede, vruchtbare aardsoort te zijn, terwijl zij inderdaad
zeer weinig voedsel bevat. Ze moge misschien haar waarde heb-
ben voor op die boomen  groeiende varentjes, voor onze Cactussen
durf ik ze niet aanbevelen.

Grof zand  dient in ons aardmengsel niet tot het aanbrengen
van voedende bestanddeeleen ; integendeel, het maakt den grond

Maar naast waterhoudende capillairen



- 5 6 -
zorgt het zand voor een voldoend tal grootere  luchtholten.
Daarom is grof zand, bijv. het grintza der betonwerkers beter
dan fijn zand. Ook ruw metselzand is geschikt.  

In den eersten zin van dit opstel noemde ik de structuur van
den grond. Het zal u duidelijk zijn, dat het niet voldoende is,
de samenstellende deeien van ons aardmengsel goed te mengen.
Wat wij krijgen, moet niet alleen een mengsel zijn, maar opzich-
zelf ook weer een eenheid. Anders gezegd, het mengsel mag
niet weer uiteen kunnen vallen in zijn samenstellende deeien.
Het moet samenkleven tot brokjes. Uit de praktijk zal het u
wellicht bekend zijn, dat het kan gebeuren, bij het gieten, dat
het water boven op de potkluit  blijft staan. Ook komt het voor,
dat al het water, dat we bovenop geven, weer net zoo hard on-
deruit wegloopt. In deze beide gevallen deugt de structuur van
den grond niet.

De leer der grondkennis spreekt van de eenkorrelstructuur en
van de kruimelstructuur. Van eenkorrelstructuur is sprake, als
elk aardkorreltje los naast zijn buren ligt, zooals dat het geval is
bij droog zand. Iets dergelijks doet zich voor bij zuivere klei,
waar juist alle korrels samenkoeken tot één stopverfachtige brok.
Ook hier is sprake van een-korrelstuctuur. Het was in verband
hiermede, dat ik (boven) voor allen plantengroei ongeschikt achtte
zoowel zuivere klei als zuiver zand. Anders nu is het bij de
kruimelstructuur. Dáár zijn de millioenen aarddeeltjes groepsge-
wijze samengekleefd tot kleine kluitjes. Hiervoor is noodig een
kleefmiddel, een bindmiddel. Als zoodanig kan water dienst
doen. Grond, als uit de bloempot, waar evenveel water
onder uitliep, als er boven op gegoten werd, heet doode  grond.

In hoeverre beantwoorden nu de grondmengsels van de heeren
Verbeek  Wolthuys en Bleeker  aan de te stellen eischen ?

Beide goed !
De bladaarde is een lichte en toch vrij voedzame grondsoort.

Het grove zand zorgt voor voldoende ruime poriën, die als lucht-
kamers dienst doen. De klei verhoogt de voedzaamheid van het
aardmengsel, bindt tot de kruimelstructuur. Het zand zorgt voor den
afvoer van elk waterteveel, de klei houdt daarentegen ook weer
voldoende water vast. Bij dit grondmengsel is mesten overbodig,
tenzij voor misschien enkele soorten;

In dit grondmengsel worden Cactussen niet te los opgepot :
deze aarde is veerkrachtig genoeg om er tegen te kunnen, dat
ze een weinig wordt aangedrukt.

Mengsel A : Mengsel B:
10 deelen

4 1:

gezeefde  bladaarde 11 ,, kleigraszodenaarde
7 grof zand 10 n grof zand

klei 2 kalkpuin
kalkpuin 2 ;: oude koemestvezels
oude koemestvezels J. L E N O B L E
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Boekbespreking

Kakteen. Die grosze Mode. Ullstein Sonderhefte No. 27-28
1.25 Mark. Door zijn kleurige kaft trok het reeds van verre mijn
aandacht, toen een der leden me had aangeraden eens naar de
kiosk te gaan kijken, waar een der pas verschenen Ullstein-Hefte
voor het raam hing. Slechts 75 cent behoefde ik er voor neer
te leggen en in de tram op weg naar huis had ik het reeds half
doorgekeken. Was mijn eerste belangstelling gewekt door de
fraaie buitenkant, ook de inhoud bleek bijzonder mee te vallen.
Wie eigenlijk de schrijver van dit alleraardigste werkje is, heb
ik nergens kunnen ontdekken, doch stellig is het een ter zake
kundige, anders zou het hem nooit gelukt zijn zoo degelijk en
tevens zoo populair dit ontwerp te behandelen. In een aantal
korte hoofdstukken wordt over de kweekwijze een en ander mee-
gedeeld en een aantal aanbevelenswaardige soorten voor den be-
ginnenden liefhebber besproken. Het mooist van alles zijn echter
de vijftig prachtige foto’s, die het werkje verluchten en die op
zich zelf reeds den prijs waard zijn. Van zulke plaatjes heeft
men niet spoedig te veel. We zullen het in onze bibliotheek
opnemen. V. D. H.

Dr. Friedr . Vaupel . Die Kakteen. Zooeven  verscheen de 2e
aflevering van Dr. Vaupel’s Monographie van de Cactussen.

Hierin worden behandeld  de verdere species van Rhipsalis
van welk geslacht in totaal 84 soorten worden beschreven.

Daarna volgen Wittia met 2, Epiphyllum met 6 species, en
wordt een aanvang gemaakt met Aporocactus waarvan 1 soort,
Aporocaetus flagelliformis,  nog wórdt besproken.

Zeer eigenaardig doet tusschen Rhipsali s de groep ,,Roseae”
aan. Daartoe behoort Rhipsalis rosea Lagerh,  met eindstandige,
vrij groote, bloemen en Dr. Vaupel heeft daar eveneens bij on-
der gebracht Epiphyllum Gaertner i welke plant, nu, volgens dezen
Auteur, Rhipsalis Gaertneri moet heeten.

Men verwijt Britton  en Rose wel eens een al te breed opge-
zette decentralisatie, hier ontmoeten wij een waardigen tegenhan-
ger, want dit lijkt mij een wel wat al te veel, op den spits
gedreven centralisatie.

Afgezien van de zeer bijzondere groeiwijze, de bekende korte
leedjes, wijken de bloemen zeer sterk van Rhipsalis af.

Zooals bekend hebben Britton èn Rose, voor Rhipsalis rosea
alléén, een nieuwen geslachtsnaam, Rhipsalidopsis,  ontworpen op
grond van de grootte en den vorm der bloemen welke beide van
Rhipsali s belangrijk afwijken, en bij dat geslacht nimmer eind-
standig geplaatst zijn, zoodat inderdaad een ander geslacht voorligt.

Dat Dr. Vaupel nu Schlumbergera gaertneri met Rhipsalidopsis
rose a in één groep vereenigt zou misschien geen verwondering
behoeven te wekken, echter ware het, mijns inziens, juister ge-
weest indien die groep dan gelijk tot een geslacht was verheven
met een der beide namen van Britton en Rose, want tusschen
Rhipsali s behoort géén dezer beide planten.
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Ook Pfeiffera ianthothele is door Dr. Vaupel bij Rhipsalis in-
gelijfd en heet dus, bij onze Duitsche medeliefhebbers , voortaan
Rhipsalis ianthothele.

Deze aflevering bevat 13 afbeeldingen, naar officiëele  teeke-
ningen of naar levend materiaal uit den Botanischen tuin, te
Dahlem bij Berlijn, vervaardigd.

Bij het bezien dezer afbeeldingen trof mij weer de groote vorm-
verscheidenheid van d e Rhipsalissen en drong zich sterk aan mij
op hoe groot ongelijk zij hebben die deze planten uit hun ver-
zameling blijven bannen, want slechts weinig andere geslachten
bieden een dusdanige afwisseling.

Wel is hun bloei niet overweldigend, doch een bloeiende plant,
van Rhipsalis Houlletiana (syn . Rhips Regnellii)  bijvoorbeeld, be-
hoeft heusch niet onder te doen voor het meerendeel der Mam-
millaria’s e.d.g. , integendeel.

Druk en uitvoering zijn weer uitstekend verzorgd en ook thans
weer viel mij op de rustige indeeling.

Een gemakkelijke nieuwigheid is dat telkens groepsgewijze, het
verbreidingsgebied der species afzonderlijk wordt opgegeven.

Ik meen er goed aan te doen met er op te wijzen dat deze
Monographie, als  alle afleveringen verschenen zullen zijn, een
vrij kostbaar werk zal wezen, zoodat zij, die zich een exemplaar
willen aanschaffen, verstandig doen, reeds thans te bestellen.

Wanneer men telkens, bij verschijning, een aflevering betaalt,
voelt men het totaalbedrag niet zoo erg als wanneer men dat
ineens moet uitgeven.

Bestellingen kunnen door middel van den boekhandel plaats
vinden of direct gericht worden aan Dr. Fried Vaupel, Botanisches
Museum, te Berlin-Dahlem.

Voorburg, April 1926.  J. J. VERBEEK  WOLTHUYS .

NIEUWE LEDEN. Mededeelingen.
Dr. A. Norde n Jr.  Amsterdam,  Prins Hendrikkade 122.
J . Lansing,  Utrecht,  Seringstr. 49.
Mej. M. Duizend,  Amsterdam,  Oudeschans 90.
Lindeboom,  Rhoon,  H. d, R. K. Bijz. School.
Mevr. R. P. Alo, Zutfen,  Sprongstraat 16.
J. C. Noorlander,  ‘s-Gravenhage, 2e Calandstraat 32.
Mevr. S. Wildschut-Lindahl, Wormerveer , Wandelweg 66.
H. ten Brink,  Maastricht,  Elizabeth Strowenstr. 33.
Dr. A. Ojemam,  Amsterdam,  N. Baerlestr. 144.
C. Alberti,  Overveen,

P
ulianalaan 291.

J. A. Valks,  Pretoria,  lantkundeleeraar H.O.E.school

Uit de Afdeelingen.
Kring ‘s-Gravenhage en omstreken

Den 20sten  Maart had de 2e lichtbeelden avond van den Kring
‘s-Gravenhage en Omstreken plaats. De heer Verbeek Wolthuys
behandelde dien avond ,,de andere Succulenten” daarmede be-
doelende de planten, die men gewoonlijk als vetplanten aanduidt.
Hij had dezen eenigszins vreemden titel gekozen, omdat er nog
altijd menschen zijn, die Cactussen geen vetplanten noemen of
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meer plezier hebben in Cactussen d in de ,,andere Succulenten’“.
Dit laatste toch is volgens spreker isplaatst. De vetplanten zijn
buitengewoon interessant . Ze behooren  tot zéér verschillende
families o.a. tot de Amaryllidaceae, de Liliaceae, de Crassulaceae,
de Compositae ,de Euphorbiacea e en zijn over de geheele aarde
verspreid. Ze komen in de poolstreken voor, zoowel als in de
tropen. In ons land zijn ze te vinden in de duinen (muurpeper,
Sedum acre ) en op zandgronden (Hemelsleutel, Sedum purpureum).
Verwilderd treft men de vetplanten aan in geheel Zuid-Europa,
in Spanje, rondom de Middellandsche Zee en in Griekenland.

Agave s worden aangekweekt in het Zuiden van de Vereenigde
Staten, in Centraal Amerika en in onze Oost en als vezelplant
voor het vervaardigen van touw, zakken en matten gebruikt.

(Agave sisaliana, Americana e. a.)
De bladen worden door een stuk hout met een rond gat erin

getrokken, om de stekels langs de randen te verwijderen ; daarna
geknokt en in water gelegd en na eenigen tijd wordt het weefsel
tusschen de vezels met stokken weggeslagen ; deze bewerking
doet denken aan de bewerking van vlas.

Van de Agave S; Manfred a worden de wortelstokken, in stuk-
ken gesneden, als zeep gebruikt.

De inboorlingen van Mexico kweeken  meestal eenige, soms
manshooge Agaves bij hunne woningen, omdat, wanneer het hart
uit de plant is weggesneden in de daardoor gevormde kom, zich
een vocht verzamelt, waarvan een bedwelmende drank bereid
kan worden.

Agaves bloeien op ‘t eind van hun leven. Ze kunnen bij ons
een ouderdom van 40-50 jaar bereiken ; in hun vaderland wor-
den ze pl.m.  7 jaar oud ; de honderd jarige Aloë behoort in de
sprookjeswereld thuis, Een lichtbeeld liet duidelijk zien, dat een
bloeiende Agave ten doode opgeschreven is, de bladeren zijn in
‘t hart weggezakt en hangen slap neer.

De Aloë is de naaste verwante van de Agave. Ze behoort tot
de Lilliaceae . Achtereenvolgens zagen we mooie photo’s van
Aloë Variegata met 2 en 3 bloemstengels, van Aloë saponaria en
Aloë concinna. Daarna kwamen de Stapelia’s aan de beurt met
haar vijftallige met wuivende haren bezette bloemen en vreemd-
gevormde vruchten, gevolgd doo r Ceropegia’s, Kleinia’s, Mesem-
brianthemums, Echeveria’s en andere vertegenwoordigers van de
verschillende families in enorme verscheidenheid. De Ceropegia
pronkte met haar lantaarntjes, Kleinia a tomentosa droeg haar
wit vilten jasje, een Mesembrianthemum was op de
photo niet van de haar omringende steenen  te onderscheiden.
Alle bijzonderheden en merkwaardigheden van de vetplanten ver-
schenen op het witte doek. Een mooi beeld van Cissuss crame-
riana met trossen vruchten als druiven, het is dan ook een Vitacea,
en van enkele Euphorbia’ s waarbij niet alleen dorens, doch ook
schijndorens voorkomen, welke laatste feitelijk de bloemstengels
zijn, verdienen afzonderlijk vermelding. De heer Verbeek Wolt-



huys  gaf den raad met het behandelen of verplanten van Euphor-
bia’s voorzichtig te zijn, daar het melksap der wolfsmelkachtigen
giftig is en ontstekingen kan veroorzaken.

De cultuur van de vetplanten is dezelfde als die der Cactussen;
mesten en enten is ook hier weer uit den booze. ‘s Winters
verlangen ze meer licht dan de Cactussen , daar ze anders licht
rekken en de bladeren te ver van elkaar komen te staan.

Het kan niet anders of deze lichtbeelden avond heeft er veel
toe bijgedragen om de belangstelling voor ,,de andere Succulenten”
te verdiepen en op te wekken.

De heer Verbeek  Wolthuys verdient dan ook den hartelijken
dank van den Kring ‘s-Gravenhage voor de moeite, die hij zich
voor deze en voor de vorige lezing heeft getroost. Tot het slagen
hebben veel bijgebracht de fraaie lantaarnplaten van den heer
van den Houten, waarvan het meerendeel den eersten avond op
het doek kwam. Voor den tweeden avond is veel dank ver-
schuldigd aan de heeren  de Smit, Becht  en van der Velde, die
voor de tweede lezing verschillende plaatjes beschikbaar stelden.

J. J. E. VAN DEN THOORN.
Kring Rotterdam en omstreken.

Zaterdag 27 Maart hadden wij weder een gezellige en leerrijke
avond. Er was een flinke opkomst, tevens mochten wij 5 nieuwe
leden inschrijven, zoodat ons ledental  is uitgebreid tot 28.

In deze bijeenkomst heeft onze Voorzitter een lezing gehouden
over ,,aarde”. Behandeld werden achtereenvolgens grint, grof
zand, fijn zand, klei en humus. Ook het gebruik van verschillende
aardsoorten werd besproken. Daar echter deze lezing in zijn ge-
heel in Succulenta  geplaatst is, behoeft er hier niet verder over
uitgeweid te worden.

Een der leden had een monster importaarde mede gebracht,
waarin de Melocactussen  groeien. Het bleek een vette, kleiach-
tige toch zeer losse grond te zijn. Ook had deze beer eenige
vruchten van Melocacti mede gebracht, voorzien van rijpe zaden,
welke onder de leden werden verdeeld. Zooiets  is altijd zeer
welkom. Eenige vragen werden nog gesteld, waarna de planten
ter tafel kwamen. Dit waren er echter niet veel, en kan beter.
Wanneer allen wat mede brengen ter ruiling dan kan ieder zijn,
verzameling op de minst kostbare wijze uitbreiden.

Tenslotte schonk een lid, die zijn naam niet bekend gemaakt
wil zien, als verrassing ten bate van onze kas, 2 Mammillaria’s
met knoppen, en 3 Urbinia’s.  Jammer dat reeds eenige leden
waren vertrokken, deze konden dus niet meer mededingen. De
opbrengst van dit buitenkansje bedroeg f 7.60, wat direct aan den
Penningmeester werd afgedragen. Den ongenoemden gever zeggen
wij hartelijk dank.

Op deze wijze kan het niet anders of de kring Rotterdam en
Omstreken zal een goeden tijd tegemoet gaan.

Precies 10 uur gingen wij uit elkander, zeer voldaan. om Za-
terdag 24 April wederom bijeen te komen. P. PEELS, Secr.
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SUCCULENTA
Orgaan van de Nederl. Ver. van Vetplantenverzamelaars.

I Secr.  G. D. DUURSMA,  LEEUWARDEN, Achter de Hoven 114bis

Het Geslacht Echinopsis
door F. Voorwinde. IV. (Vervolg van pag. 48).

Echinopsis formosa (Jac.). Onder de grootste zeldzaamheden
in een verzameling behoort ongetwijfeld Echinopsis formosa,
Wegens hare gestalte en groei heeft men lang in twijfel gestaan
of zij niet tot de Cerei behoorde, daar zij de ronde vorm spoedig
vaarwel zegt om op te groeien tot een statige cylindrische zuil,
welke niet aan Echinopsis doet denken. Er zijn planten be-
kend, welke in de Europeesche culturen een hoogte bereikten
van 60 cM. bij een diameter van 20 cM. De plant is donker-
groen van kleur en is op den schedel niet ingezonken, doch deze
is geheel in doorns verborgen. Ze heeft 17 tot 20 ribben, welke
rechtstandig omlaag gaan. De rug der ribben is niet scherp, wel
echter de voeg tusschen de ribben. De doornbundels staan 1 ½
á 2 cM. uit elkaar en zijn slechts spaarzaam met geelwit  wolvilt
bekleed. Ze bezitten 12 tot 16 randdoorns van 2 ½  tot 3 cM.
lengte, waarvan de bovenste lichtbruin, de overige glasachtig wit
zijn. Meestal staan er 4, soms 3 middendoorns in van licht-
bruine kleur met donkere top welke tot 5 cM. lang worden.

Over de bloem kunnen wij weinig zeggen, zelfs de grootste
planten brachten deze bij ons niet voort, doch ze moet 8 cM,
lang en even zoo veel  in diameter zijn, terwijl de kleur als
goudgeel wordt aangegeven, een kleur, welke bij de Echinopsissen
zeer zeldzaam is. De plant is ook niet voor groote vermeerde.
ring vatbaar, want spruiten geeft zij bij ons niet. Een der groot-
ste Duitsche liefhebbersnammdaarom het koen besluit en deelde
de plant in twee helften. ij had bijzonder geluk, het bovenstuk
sloeg goed aan, terwijl de onderste stomp twee spruiten
kwamen. Goed beschouwd dus een zeer mager resultaat, waarbij
men de risico loopt, alles in eens te verliezen. Voor de bloemen
behoeven wij dus deze soort niet te verkiezen, doch de goed
gekweekte plant vormt ontegenzeggelijk een schoonheid van de
eerste soort. Wij zien dit meer bij de Cactussen door ons ge-
kweekt, men denke slechts aan Cer. Peruvianas en Ets. Grusonii,
waarvan wij ook wel geen bloemen zullen zien, doch die wij er
niet minder hoog om schatten.

Het vaderland dezer plant is Argentinië in de provincie Mendoza.
Echinopsis Forbesii Dietr. = valida Monv. De plant waarvan

is wordt over het algemeen niet bij den eerstgenoemden
T - &-_lI f; ~ ,,( ’ _ Is :; I‘ ,P, i >Y I ^ ”
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naam, doch steeds Eps. valida genoemd, omreden Monville deze
plant veel eer beschreef en de door Dietrich benoemde een ge-
heel andere zou zijn n.1. een der vele varieteiten der Pentlandii-
soort, welke nu in het nieuwe geslacht Lobivia  thuis behoort.
Britton  en Rose kiezen echter den naam Eps. Forbesii, om welke
reden dan ook, terwijl zij den naam Eps. valida lieten vervallen;
Evenals de hiervoor genoemde, behoort deze plant tot de grootste
zeldzaamheden, en is ook uitteraard slecht voor vermeerdering
vatbaar, daar ze slechts in hoogen  ouderdom nieuwe spruiten
voortbrengt. ‘t Is een echte reuzenvorm, zij bereikt een hoogte
van p1.m. 80 cM. bij een diameter van 20 cM.

Haar vorm is eerst als een knots, doch gaat geleidelijk over
in een cylindrische zuil. De plant heeft 10 tot 14 ribben welke
vrij rond op den rug zijn en daar de tusschenliggende groeven
wel 2½ cM. diep zijn, aan haar een statig voorkomen verleenen.
De doornbundels staan niet op de ribben, doch meer er in, waar-
door bij elke bundel een kleine inzinking ontstaat. Zij staan 2 à
2 ½  cM. uitelkaar en zijn voorzien van geelwit  wolvilt.  Elk dezer
doornbundels bevat 7 tot 8 randdoorns van roode kleur mat don-
kerbruinen top en 2 tot 2 ½  cM. lang, waarin zich één midden-
doorn bevindt van 4 cM. lang en donkerder kleur. De bloem is
niet zoo lang als bij de vorige Echinopsis, slechts 10 cM. Ze is
wit van kleur en 8 cM. in doorsnede. Het vaderland dezer plant
is het Noordelijkst gedeelte van Argentinië.

Echinopsis Bridgesii S. D. Deze Echinopsis is van bijzonder
tragen groei, zoodat exemplaren van 10 cM. hoog bijna tot de
uitzonderingen behooren. Ze geeft ook zeer weinig spruiten en
nog veel  zeldzamer bloemen. De gestalte der plant is omgekeerd
eivormig en hare kleur is glanzend groen. Nog sterker dan bij
Echinopsis Forbesii zijn de doornbundels in de ribben gezonken,
zoodat tusschen 2 doornbundeis een bolvormige verhooging ont-
staat. De ruimte tusschen twee doornbundels bedraagt slechts 1
c M en elke bundel bestaat uit 9 randdoorns en 4 (soms minder)
middendoorns, welke echter betrekkelijk kort zijn, daar hunne
lengte maar 1 cM. bedraagt. Slechts de middendoorns zijn een
weinig forscher. De kleur van allen is lichtbruin met donkeren
top. Het heeft vrij lang geduurd eer men eenige aanwijzing had
omtrent de bloem, daar de plant deze hoogst zelden doet zien.
Ze is zuiver wit van kleur en hare lengte is ongeveer 20 cM.
Het vaderland dezer plant is Bolivia.

Voor ons als liefhebbers heeft deze Echinop  weinig aantrek-
kelijks. Niet alleen, dat zij zeer slecht bloeit en zich slechts bij
hooge uitzondering vermeerdert, ook het uiterlijk der plant kan
geenszins bogen op bijzondere schoonheid.

Echinopsis leucantha Walp = campylacantha Pfeif = sal-
pingophora Lem. Wanneer één Echinopsis ons kan bekoren èn
door de vorm en door de bloem, dan is het voorzeker de Eps.
leucantha. Ze behoort tot de edelste vormen welke dit geslacht
ons oplevert en boeit het oog telkens opnieuw. De planten
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blijven bijna altoos bolvormig en zijn donkergroen van kleur.

Zij hebben 12 tot 14 scherpe ribben, welke naar beneden iets
verflauwen. De doornbundels zijn hierop met tusschenruimten
van 1 à l ½  cM. geplaatst, terwijl het grijswitte wolvilt, dat er
aanvankelijk rondom was, later zeer vermindert, ja vaak geheel
verdwijnt. Elke doornbundel bestaat uit 7 tot 10 randdoorns,
van lichtbruine kleur, welke stralend ontstaan, zoodat ze als ‘t
ware een ster vormen. Ze zijn bijna altijd gebogen. De toppen
der doorns zijn donkerder van kleur, terwijl hunne lengte tot
3 cM. bedraagt. Te midden van deze randdoorns staat de mid-
dendoorn, die aanmerkelijk dikker en langer is dan de overige,
en zich ombuigt in sikkelvorm naar den top der plant. Daar
van sommige planten ook de randdoorns min of meer gebogen
zijn, gaf dit aanleiding tot nieuwe namen (campylacantha) ter-
wijl de derde naam salpingophora haar oorsprong vond in de
zuiver witte trompetvormige bloem, een geringe afwijking in kleur
en vorm, daar leucanthaa niet zuiver wit is.

De bloem wordt 10 cM. in doorsnede en 17 à 18 cM, lang.
Ze heeft een witte kleur, doch elk bloemblaadje is ann den top
zeer zwak rose getint. Daarbij heeft ze ook de eigenaardigheid
dat ze meer gesloten blijft dan die van de overige Echinopsissen.

Het vaderland der plant is Chili en het geheele middenge-
deelte van Argentinië.

Brengen de overige Echinopsissen ons nog al veel nieuwe
spruiten, Ep. leucanthaa volgt dit voorbeeld niet, ze is daarmede
bepaald spaarzaam.

Echinopsis obrepanda S. D., = cristata S. D., = Misleij Lab.
Deze Echinopsis, welke eerst bolvormig, doch later cylindrisch

groeit heeft een glanzend donkergroene kleur. De schedel der
plant is ingezonken en zij bezit van 15 tol 18 ribben. De doorn-
bundels staan ongeveer 2½ cM. uit elkaar en tusschen elke twee
bundels is de rib zeer sterk bolvormig gebogen, waardoor zij in
uiterlijke vorm meer met Eps. Pentlandii en cinnabarina over-
eenkomt, reden waarom zij meestal met die planten in een af-
zonderlijke klasse geplaatst wordt. Ze bezit 10 randdoorns van
pl.m. 2 cM. lengte, waarvan de zijwaarts ontstaande alle eeniger-
mate naar de plant toegebogen zijn. De eenige middendoorn is
tot 3 cM. lang, recht en van bruine, later meer grauwe kleur,
terwijl de randdoorns meer lichtbruin tot geel zijn.

Moge de plant in hare uiterlijken vor eer tot de Pentlandii
groep naderen, in hare bloem zeker die is van het echte
Echinopsis type. Ze is 12 cM. lang en bij volle opening tot 10
cM. in diameter, wit van kleur, doch niet welriekend. Bij het
opengaan der bloem, als de lucht het sterkst is, verspreidt zij een
geur als peterselie. Het vaderland der plant is Bolivia

Echinopsis Huottii Lab. Geheel verschillend van de vorige soort,
is deze Echinopsis, welke reeds als zij een kleine bol van onge-
veer 5 cM. is, in de lengte gaat groeien en dus een cylindrischen
vorm krijgt. Zelden wordt zij meer dan 9 cM. dik terwijl hare
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lengte dan ca. 50 cM. bedraagt. Het topgedeelte is afgerond en
is in doornen gehuld, zooals wij waarnemen bij Cer.  Spachianus.
De plant heeft 9 tot 11 ribben, welke rechtstandig omhoog gaan,
doch aan het ondereind zijn zij zoo weinig hoog dat de plant
bijna rond is. De doornbundels staan pl.m. 2 ½  cM. uitelkaar
en hebben aanvankelijk veel geel wolvilt, wat later aschgrauw
wordt. Een l0-tal randdoorns van 1 tot 1 ½ cM. lengte, van
lichtbruine kleur met donkerder top zijn in elke doornbundel in-
geplant ; hier binnen staan de vier krachtige middendoorns, waar-
van de bovenste een lengte van 4 cM. kan bereiken, doch de
overige korter zijn.

De bloem wordt tot 18 cM. lang en is 8 cM. in diameter. Zij
heeft een witte kleur, zacht rood overwaasd, doch is zonder eenige
geur.

Het vaderland der plant is Chili.
Echinopsis rhodotricha Schumann. Wanneer wij deze Echinopsis

in haar vaderland Paraguay konden gadeslaan, zouden velen onzer
een geheel andere gedachte omtrent de plant verkrijgen, als zij
tot nu toe hadden. Daar toch groeit zij dikwijls in groepen op
één wortelstelsel, waarbij zich vaak tot 10 spruiten van 80 cM.
hoogte en 12 cM. doorsnede bevinden. Daar komt eerst de ware
aard der Echinopsissen voor den dag en zien wij dat een mooi
gekweekt exemplaar van 14 cM. hoogte en 12 cM. diameter toch
nog eigenlijk slechts aan het begin van haar leven staat. De plant
is donkergroen van kleur en heeft een zeer uiteenloopend aantal
ribben n.1. van 8 tot 13, waartusschen zich vrij scherpe voegen
bevinden. De doornbundels staan vrij ver uitelkaar, tot 3 cM.
en even varieerend als het aantal ribben is ook het aantal doorns,
ja aan één plant is dat aantal slechts zeer moeilijk te bepalen.
Hier ontbreekt de middendoorn, daar telt een bundel weder meer
of minder randdoorns. Dit varieeren der plant gaf dan ook aan-
leiding tot het aannemen van eenige varieteiten, zooals de var.
Argentiniensis, welke naam ontleend werd aan het feit dat zij in
Argentinie gevonden werd en de var. robusta naar haar iets groo-
tere bloem en sterker bedoorning. Gewoonlijk bestaat elke doorn-
bundel uit 4 tot 5 krachtige randdoorns van welke de onderste
het langst, tot 2 cM. zijn. De kleur is bruin met bijna zwarten
top. De middendoorn wordt tot 3 cM. lang is van dezelfde kleur
en is somtijds flauw omhoog gebogen. De bloe 15 cM. lang,
9 cM. in diameter en wit van kleur.

Echinopsis calochlora Schum . Een plant van geelachtig groene
kleur welke zeer lang den bolvorm behoudt, doch met een platte,
weinig ingezonken schedel. De ribben, 13 in aantal, hebben geen
recht verloop, doch zijn tusschen de doornbundels, welke kort
bijeen staan, van 10 tot 15 mM. zwak gewelfd. Elke doornbun-
del bestaat uit 10 tot 14 stralend uitstaande, dunne doorns van
nog geen cM. lengte, terwijl de 3 à  4 mtddendoorns slechts wei-
nig langer zijn. De kleur der randdoorns is geel tot zeer licht-
bruin, terwijl de middendoorns iets donkerder van tint zijn.
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De bloem wordt ongeveer 16 cM. lang en 10 cM. in diameter.

Ze is wit van kleur In het wild groeit dez e nt in Bolivia.
Echinopsis albispinosa Schumm..Deze     e sis, waarvan

het vaderland evenals van de vorige Bolivi  ft tot zij een
diameter van p1.m . 8 cM, bereikt heeft, bolvormig, om daarna
meer den cylindrischen vorm aan te nemen, waarbij ze slechts
weinig in omvang toeneemt. Ze is van donkergroene kleur, heeft
12 zeer zwak gebult e ribben, welke scherp zijn, doch aan de
onderzijde der plant flauwer worden. De doornbundels staan
slechts 1 cM. uit elkaar en hebben 12 à 13 randdoorns, welke
onregelmatig geplaatst zijn .Deze doorns zijn ongeveer 1½ cM.
lang, terwijl de eenige middendoorn tot 3 ½  cM. lang wordt en
recht vooruit steekt. Meestal zijn de twee bovenste randdoorns
en de middendoorn bruin, terwijl de overige een lichtere kleur
hebben.

De bloem wordt tot 19 cM. lang, is zeer groot, wel tot 15 cM.
in diameter, en zuiver wit.

Echinopsis mammilosa Gürke. Zeer veel overeenkomst met de
vorige door ons beschreven soort vertoont deze Echinopsis, doch
er is toch één zeer belangrijk verschil. Zijn toch bij albispinosa
de ribben  tusschen de doornbundels slechts zwak gewelfd, bij
deze plant zijn de verhevenheden veel groote r en bij elke doorn-
bundel is ook een insnijding, waardoor zij, wat den vorm betreft,
veel gelijkt op Echinopsis cinnabarina (volgens Britton en Rose
Lobivia cinnabarina). In Europa is deze plant slechts sporadisch
ingevoerd en het exemplaar, waarnaar zij beschreven werd had
slechts een hoogte van 6 cM. en een doorsnede van 8 cM. Van
de eigenlijke vorm valt dus niet veel te zeggen. De plant is
donkergroen van kleur met ingezonken schedel. Ze bezit 17
ribben, welke door diepe inkervingen gescheiden zijn. De doorn-
bundels staan ongeveer 1 cM. uit elkaar en hebben een bekleeding
van grauw wit wolvilt. Acht tot tien dunne randdoorns, 5
tot 10 mM. lang, zijn aanwezig, terwijl de middendoorns 1 tot 4,
slechts weinig langer zijn . Alle doorns zijn geel van kleur met
bruinen top, doch worden later grauw. De bloem is 17 cM.
lang, 12 tot 14 cM. in diameter en wit van kleur, doch aan den
top der bloemblaadjes zwak rood getint .Het vaderland der plant
is Bolivia.

Echinopsis Meyerii Heese . Bij eenn import van planten uit Pa-
raguay, welke de verzamelaar Heese liet overkomen, bevondene
zich verschillende soorten Echinopsis, voor het meerendeel tubiflora
doch ook enkele anderen van afwijkende vorm en kleur. Nadat
de bloemen te voorschijn waren gekomen en gebleken was dat
ook deze van een zeer zonderlinge afwijkende vorm waren, be-
greep men een geheel nieuwe soort voor zich te hebben en gaf
Heese de volgende beschrijving. De plant is bolvormig, met in-
gezonken schedel, heldergroen van kleur en geeft slechts weinig
spruiten. Ze bezit 14 tot 16 ribben, welke vaak iets gedraaid
zijn en dus spaakvormig flauw gewelfd. De doorns, 7 tot 8 in
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aantal, welke geel zijn met rood bruinen top, staan stralende als
een sterretje op eenig grauw wolvilt.  Als de plant oud genoeg
is ontwikkelt zich een middendoorn. Deze doornbundels staan
1 tot l½ cM. uit elkaar.

De grootste eigenaardigheid vertoont echter de bloem. Als wij
deze zouden vergelijken met de andere Echinopsissen, dan blijkt
er weinig overeenkomst te zijn. Zij heeft een lengte van 15 tot
20 cM., doch opent zich slechts zeer weinig, tot 2 cM. in door-
snede. Daar binnen zijn de vuil witte bloemblaadjes tot ineen
geschrompelde draden vergroeid en staan kris en kras doorelkaar.
Voor dat men eigenlijk nog kan zeggen dat de bloem volgroeid
is steken de meeldraden al buiten de bloemblaadjes uit, wat een
zeer eigenaardigen indruk maakt. De bloem verspreidt een aan-
gename geur, als van oranjeappelen. (Wordt vervolgd).

Zeldzame Mesembrianthemums.
door C. A. Maass, Hamburg. (Met 5 foto’s).

Op de foto in Succulenta  van 27 Mei 1925, no. 5 (welke hier

fig. 1.
nogmaals is opgenomen) komen 9 afbeeldingen voor van ver-
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schillende Mesembrianthemums uit de verzameling van den heer
De Laet te Contich, waarvan de beide eersten (no. 478 en 479)
als onbekend, met het verzamelnummer 11879, zijn aangeduid.
Deze plantjes waren zaailingen, die evenwel groote moeilijkheden
boden, wat het herkennen en bepalen van de soort betrof. De
verdere ontwikkeling maakte het mogelijk met tamelijk groote
zekerheid de verwantschap dezer soort aan te geven. De eer
hiervan komt toe aan den grootsten Mesembrianthemumkenner
van den tegenwoordigen tijd, den heer N. E. Brown te Kew-
London, wiens uitgebreide onderzoekingen over kennis en syste-
matiek van dit geslacht het eerst in 1922 en sinds 12 September
1925 wekelijks in onafgebroken volgorde in ,,The Gardeners
Chronicle” worden gepubliceerd. Een arbeid van ontzaglijken
omvang, welke op een geweldige hoeveelheid studiemateriaal is
gebaseerd. Brown deelt de Mesembrianthemums in 43 geslachten
in, waarvan er tot heden 5 behandeld zijn en wel : Conophytum
82 soorten, Oöphytum 1 soort, Lithops 19 soorten, Rimaria 4
soorten en Gibbaeum 11 soorten.

Onder deze laatste beschrijft hij in no. 2047 van ,,The Garde-
ners Chronicle” (20 Maart 1926 pag. 216) de Gibbaeum molle N.
E. Br. welke zonder twijfel de soort is, waartoe ook de in den
aanhef genoemde onbekende zaailingen behooren. Aan de buiten-
gewone vriendelijkheid van den heer De Laet dank ik een der
toenmaals onbekende zaailingen, waarvan de verdere ontwikkeling
gedurende 12 maanden tijds aan de hierbij gevoegde foto te zien
is (foto no. 2 ) .  Toen het plantje in mijn bezit kwam, had het

r

Gibbaeum molle N. & Br. 18 maanden oud
Foto C. A. Maass. Maart 1926.
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de grootte en den vorm van een kleine groene pruim. Later
spleet deze vorm open op dezelfde wijze als dit te zien is op
foto no. 1 afb. 479. Uit de gevormde spleet schoof een tamelijk
gelijksoortige vorm naar buiten, welke evenwel iets beneden den
top een kleine inkeeping vertoonde, welke klaarblijkelijk de schei-
ding van twee bladeren vormde. De vorm van dit lichaampje
gelijkt zooals dit door N. E. Brown zeer treffend vergeleken
wordt, op een haaienkop (waarvan ook de bovenkaak grooter  is
dan de onderkaak). Het is week en zeer sappig, matgroen, het
oppervlak effen, kleverig en niet gestippeld. Gebloeid heeft dit
plantje, bij een hoogte van 4½ cM. en een doorsnede van 4 cM.
nog niet. In hun vaderland vormen vele van zulke lichaampjes
een klomp, welke gezamenlijk ontspruiten uit een krachtigen en
diepgaanden wortelstok. Meestal worden deze eigenaardig ge-
vormde planten tusschen de spleten van overeindstaande lagen
der droge, gemakkelijk afbrokkelende, dunbladige leisteen (Bok-
keveld-leisteen) gevonden, een bewijs, dat ook bij deze vorm
aanpassing (mimicry) is waar te nemen. Dr. Muir heeft deze
soort in de Kleine Karroo (Ladismith-Division) op heuvels bij
Adamskraal op 1200 tot 1400 voet hoogte en tusschen Towns-
fontein en Allmorgensfontein (Montagu-Division) eveneens in
Riversdale Division bij Martinuskloof gevonden en gelijktijdig
heeft Dr. Marloth in de Karroo (Ladismith Division) deze plant
onder de ais No. 11879 ingezonden vormen ontdekt. Bij deze
laatste zijn ook nog geen bloemen waargenomen, daarentegen
waren bij Dr. Muirsche exemplaren bloemresten aanwezig van
dof roode-rose kleur met witte of geelachtig-witte meeldraden.
Het plantenlichaam is zoo week en teer, dat het heftig neerval-
lende waterdruppels nauwelijks verdraagt, zelfs vaak daardoor
opensplijt. De jaarlijksche regenhoeveelheid in deze Karroo-
districten bedraagt minder dan 17 Engelsche duim. Het bestaan
van deze zeldzame plantensoort wordt wegens zijn sappige be-
standdeelen ten sterkste bedreigd door voedselzoekende dieren,
zooals hazen, antilopen enz.

Wat de derde afbeelding betreft (no. 480 van de reeds meer-
malen genoemde plaat) valt op te merken, dat deze vorm niet
tot het geslacht Conophytum, doch tot Rimaria behoort. Het
stelt dus Rimaria Heathy N. E. Br. voor. Deze soort hoort
thuis in dezelfde streken als de voorgaande en werd in 1906
door Mr. N. S. Pillans en later door Dr. Muir naar Engeland
gezonden.

Deze planten zijn echter alle gestorven, slechts uit een enkele
doosvrucht, welke Dr. F. H. Rodier Heath ontvangen had, zijn
de thans aanwezige planten voortgekomen.

De andere afbeeldingen 481-486 stellen Lithops-soorten voor
en wel:481 en 483 Lithops Leslei N. E. Br., 482, 484, 485
Lithops pseudo-truncatellum N. E. Br. en 486 Lithops Karasmon-
tanum N. E. Br. Deze laatste soort werd door Mevrouw Jutta
Dinter in de Karasbergen van het vroegere Duitsch Zuid-West-
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Afrika ontdekt en door Kurt Dinter  als nieuw erkend, doch is
later omgedoopt. Volgens den zaadcatalogus 1926 van de firma
Haage en Schmidt  te Erfurt, die den verkoop der Dintersche
zaden behartigt, heet deze soort thans Mesembrianthemum (Lithops)
summitatum Dr. De naam Mesembrianthemum (Lithops) Karas-
montanum is overgegaan op een vorm, welke voordien als ,,Ka-
rasmontanum Flächenform”  bekend geworden is.

Van zeer groote beteekenis zijn verder de voor het eerst na
langeren tijd weer ingevoerde (Mesembrianthemum) Argyroderma
testiculare (Ait.) N.E.Br., afb. no. 491 en afb. 1496 A. (foto no.
3), die tot dezelfde soort behoort, evenwel als ,,small-variety”

Argyroderma testiculare N. E. Br. ,,small  variety” (kleine vorm)
fig. 3.  met origineele aardkluit. (Foto De Laet),

bestempeld wordt. Deze vormen zijn zoo zelden teruggevonden,
dat in de laatste decennia alleen nog maar de laatste soort be-
kend, d.w.z. in de verzamelingen aanwezig was. Dank zij diens
uitmuntende betrekkingen met het Kaapland  is het den heer
De Laet-Contich in den laatsten tijd wederom gelukt deze zeld-
zaamheden benevens een groot aantal andere, meest nog geheel
onbekende Conophyten, Lithopssoorten enz., voorloopig alleen
nog maar voor wetenschappelijke doeleinden, te verkrijgen. De
zeer schoone  plant van afbeelding 1491 (zie foto no. 4) die er
in de natuur met haar zilverwitte kleed nog schooner  uitziet als
op de foto, is helaas in tamelijk hopeloozen toestand, wat de
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kans op verder kweeken  betreft, aangekomen. Gelukkig even-
wel schijnt het in stand blijven der soort, gezien de op de foto
zichtbare zaaddoos, wel verzekerd te zijn. Volgens het oordeel
van den besten kenner betreft het hier waarschijnlijk de testicu-
lare var. roseum N. E. Br., wat echter pas bij het verschijnen

fig. 4. Argyroderma testiculare var. roseum N. E. Br.
echt zilverkleurig. (Foto De Laet).

der bloem definitief kan worden uitgemaakt. In de Gardeners
Chronicie van 10 April j.l. geeft Brown juist de beschrijving der
Argyrodermae en daarbij is een voortreffelijke afbeelding van
testiculare var. roseum.

De bloem wordt hier beschreven als ,bright  magenta purple”,
wat wij zouden vertalen door “paars met schitterend helroode
weerschijn” 1). Ze komt dus in kleur overeen met de bloemen
van Conophytum Wettsteinii, alleen is de kleur intenser.

De tweede vorm, waarvan de bladeren meer eivormig zijn,
heeft het in de verzamelingen langer uitgehouden en wordt er
meest als testiculatum var. grande” genoemd. Beide soorten
golden tot nu toe voor dezelfde, de naam testiculare had men
laten schieten en de benaming van Jacquin ,,testiculatum” over-
genomen. Bij het weder opduiken der eerste vorm bleken nu
de meeningen daarover verdeeld. Het is nauwelijks dan te ne-
men, dat de tegenwoordig als testiculare smal1 variety (Marloth ?)

‘1)  Magenta = Fuchsine, door de Engelschen zoo genoemd, omdat’het
ontdekt werd onmiddellijk na den slag bij Magenta in 1859. v .  d._H,
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aangeduide soort slechts een jeugdvorm der breede (Margaretae-
achtige)  of een standplaats-varieteit zou zijn. Het zich op de
foto aan de rechterzijde bevinde aanhangsel stelt een klomp leem
voor van den oorspronkelijken bodem. N. E. Brown heeft bij
de opstelling van geslacht 6 in zijn nieuwe systeem een zeer
treffende uitdrukking gebezigd, waar hij deze klasse doopt als
de Argyrodermae d.w.z. die met de zilverachtige huid. Het zijn
stamlooze, lage planten, met stompe, dikke bladeren, van boven
vlak en van onderen zeer bol, en zilverwit tot matgrijs van kleur,
Bij de breede vorm, ook bij volwassen exemplaren, slechts twee
tegenoverstaande, aan de basis vergroeide bladeren, aan den top
kinvormig met scherpkantige bladranden. De opperhuid is fijn
gerimpeld, in overeenstemming met de barsten en adertjes in
omringende gesteente, aldus ook mimicry vertoonend. Bloemen
kortgesteeld, bijna zittend, gedeeltelijk geel, deels rose-rood, welke
laatste kleur vooral wondervolle contrasten geeft met de zilver-
kleur der bladeren. Het vaderland dezer planten is de Karroo
in het Kaapland, Ladismith Division (Marloth), aan de Olifants-
rivier (Thunberg), tusschen Droogekraal en Houriver, Gamkariver
(Zeyher).

Een tamelijk zeldzame vogel heeft De Laet verder in de op
afb. 495 voorgestelde plant opgevangen. Het is de echte Me-
sembrianthemum simulans Marloth (zie foto no. 5). Sinds ge-

Mes. simulans Marloth ,,echt”. Met gele bloem.
fig. 5. _ (Foto De Laet),
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ruimen tijd toch worden onder dezen naam planten en zaden
verhandeld, welke met de oorspronkelijke soort vrijwel niets meer
gemeen hebben. Het zijn bastaarden, waaraan men soms zoo
min de bladvorm als de bloemen der stamouders terug kan kennen.
De bladeren hebben meest eenige gelijkenis met die van Mes.
Bolusii Hook fil., vaker evenwel nog met die van Mes nobile
Haw. of zelfs met magnipuctatum Haw. Deze typische vlakke,
breede, toegespitste bladvorm is bij geen enkele der bastaarden
terug te vinden. Zooals de naam reeds zegt, is deze soort een
prachtig voorbeeld van mimicry, ze weet zich aan haar natuur-
lijke standplaatsen, in de door den regen uitgespoelde holletjes,
of in de door zandstormen in den loop der eeuwen ontstane
gaten in het gesteente zoodanig aan te passen, dat slechts het
daarin geoefende oog ze van hare omgeving weet te onderschei-
den, althans zoolang niet de groote heldergele bloemen, welke
op die van Mes. Bolusii gelijken, hare standplaats verraden. De
heer De Laet dankt deze aanwinst aan den auteur der plant
Marloth, zoodat met volle garantie voor de echtheid der soort
wederom kan worden ingestaan. Het vaderland dezer soort is
eveneens de oostelijke Karroo, district Graaf Reinet, op steen-
achtige heuvels bij Klipplaat.
Mr. E. Pillans.

Ze is het eerst gevonden door
Deze soort heeft onder haar verwanten de grootste

bladeren. Deze zijn in omtrek driehoekig, toegespitst,van boven
vlak, van onderen verdikt. aan den top zwak teruggekromd, meest
bruingriis, naar de kleur van het omringende gesteente ruw ge-
korreld, 5-10 cM. lang, 4-5 cM. breed en 2-3 cM. dik. De
bloemen verschijnen meest van 1-4, zijn ongesteeld en geel
van kleur. Bloemblaadjes in meerdere rijen, langwerpig 20-21
mM. lang.

In de kultuur moeten alle opgesomde soorten gedurende den
winter met zorg behandeld worden. Ze verlangen een lichte
standplaats en zoo mogelijk een temperatuur tusschen 8-12

  graden Reaumur. Volkomen droog mogen ze niet gehouden
  worden, doch als de temperatuur in de overwinteringsruimte

onder. de 8 graden R. daalt, is de grootste voorzichtigheid met
watergeven geboden. Besproeid mogen zij nimmer worden, het
beste is wat water op de bakjes te geven. Er mogen zich echter
geen zuren in de aarde vormen, zoodat dikwijls luchten eisch is 2).

2) Zelf houden wij onze mimicry-Mesems in kleine potjes, ingegraven
in een zaaischotel en geven slechts nu en dan een weinig water opdezich
tusschen de potjes bevindende aarde. v. d. H.

Het zaaien van Cactuszaad.
Meermalen heb ik in ,,Succulenta” gelezen over zaaien van

Cactuszaad en telkens kwam het mij voor, dat de resultaten wel
beter hadden kunnen zijn. Ik zelf heb namelijk veel cactuszaden
gezaaid en schitterende resultaten gehad.

  Ik had het boekje aangeschaft van F. Thomas, getiteld : ,,Kurze
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AnIeitung  zür Zimmerkultur der Kakteen” (Verlag von J. Neumann
te Neudam).

In dat boekje staat dan, dat men om goede resultaten te be-
reiken, de zaai-aarde moet verhitten boven een vuur of gasvlam
om de dierlijke en plantaardige organismen te dooden.  Als zaai-
tijd geeft men aan de maanden Maart, April en Mei. Ik deed
het in Maart. Met dat verhitten wordt niet bedoeld, dat de aarde
verbrand moet worden, want dan is meteen het voedsel ook
verbrand ; ik deed dat heel omzichtig.

Ik haalde bij een bloemist wat aarde ; gewoonlijk is deze
vochtig genoeg, is dit niet ‘t geval, dan moet men ze vochtig
maken, doe het in een ijzeren of emaille bak en zet het op ‘t
vuur en steeds roeren met een lepel ; men laat het zoolang  ver-
hitten, totdat ongeveer de helft van het vocht verdampt is, Dan
strooit men het uit op couranten of ander papier om het verder
koud te laten uitdrogen. Is ze zoo goed als uitgedroogd, dan
gaat men ze ziften in een vergiet of zeef met niet te kleine
gaatjes. Heeft men dat gedaan, dan gaat men ze weer aan-
vochten, om te kunnen zaaien.

Nu kan men zaaipannen nemen, maar ik nam altijd een nieuw
kistje. langwerpig, ongeveer 50 cM. lang, 20 cM. breed, de voor-
kant p1.m. 7 cM. hoog en de achterkant p1.m. 12 cM. hoog,
zoodat ik zoo’n soort broeibak had.

Nu doet men de aarde in de bak, gaat het aanplatten met een
plankje of glaasje; heeft men dat gedaan, dan gaat men indee-
Eíng maken. Heeft men nu tien soorten te zaaien, dan maakt
men met de kant van een glaasje 10 akkertjes en die indeeling
maakt men net zoo op papier, maar daarop de namen er bij ;
zoodat men altijd kan zien wat er op zoo’n akkertje staat.

Nu neemt men een houtje met een punt, maakt de punt
vochtig en neemt telkens een zaadje, dat men even in een klein
kuiltje drukt, niet te diep en p1.m. 1 cM. afstand van elkaar,
zoodat het nog zichtbaar is.

Is men klaar met zaaien, dan neemt men een bloemenspuit
en spuit de heele boel flink nat, doch zoo, dat de zaden niet
van plaats veranderen en dat het geen modderpoel wordt, ‘t is
hoofdzaak dat de zaden vochtig zijn om te kunnen ontkiemen.

Nu neemt men een ruit  ter grootte-van de kist, besmeert die
bovenop met fijngemalen krijt of z.g. slibkrijt aangemengd met
water, zoo’n soort papje. Dat aansmeeren doet men het beste
met een prop van linnen of zooiets,  als de streepen  maar niet
te grof worden en het krijt niet te dik.

Is dit klaar, dan zet men de bak voor een zonnig venster
(binnenshuis). De eerste dagen moet men goed toezien dat
de aarde niet uitdroogt.

Komt er na verloop van tijd groen op de aarde, dan neemt
men dat voorzichtig met een houtje weg.

‘t Is wel aan te raden, het eerste jaar de plantjes in de bak
te laten staan, ‘t volgend jaar kunnen ze wel in versche aarde



gezet worden, de kleinen in een bak met glas er over, de groo-
ten in potten. Ze kunnen dan wel vanaf Mei tot September
buiten staan, zooveel  mogelijk in de zon.

Als men op deze aangegeven manier zaait, geloof ik dat iedere
cactusvriend ‘t met mij eens is, dat er niets prettiger is dan ‘t
zaaien van cactuszaden.

(Tusschen twee haakjes vermeld ik nog dat ik het zaad betrok
van Haage en Schmidt  uit Erfurt). P. K OOIJ,  fotograaf,

v. Ostadestraat 50III, Amsterdam.~-. -
Uit de Afdeelingen.

Kring Amsterdam en Omstreken.
Zoo is dan de lang gekoesterde wensch van eenige Amsterdamscheleden

in vervulling gegaan.
Een tweetal vergaderingen ten huize van Mej. Druyvensteyn waren noodig

om plannen te ontwerpen en een circulaire samen te stellen, welke aan alle
leden werd toegezonden. Het resultaat was boven verwachting Niet min-
der dan 32 bewijzen van instemming kwamen binnen. Zoodat wij vol
goeden moed naar de vergadering zijn gegaan met de vaste overtuiging
dat het slagen zou.

En wij zijn niet teleurgesteld. Het was een succesvollen avond dien
23sten April in het gebouw  Kon. Wilhelmina, Prinsengracht 1015.

Nadat de voorzitter den heer J. v. Beek alle aanwezigen verwelkomd had
en hulde was gebracht aan het groot aantal opgekomen leden werd het doel
en streven uiteengezet, hierbij zeer sterk naar voren brengend, dat de on-
derlinge band door dergelijke vergaderingen zeer wordt versterkt.

Nadat een paar leden eenige opmerkingen hadden gemaakt welke ten
genoegen waren beantwoord, werden een tweetal lijsten de leden voorge-
legd ter teekening als lid der kring en tevens het bedrag der contributie in
te vullen welke intusschen was bepaald op minimum 1 gulden,

Het blijkt dat 31 leden hebben geteekend (in de loop der week traden
nog 3 leden toe) zoodat wij begonnen met respectabele aantal van 34 leden.

Het was intusschen 9 uur geworden en werd een half uur pauze gegeven
teneinde kennis met elkaar te maken en wat het voornaamste was, de plan-
tenbeurs in werking te zien. Het was een aangenaam half uurtje.

Menige plant of stek verwisselde van eigenaar of werd tegen matigen
prijs verkocht.

Ook werden verschillende afspraken gemaakt om elkanders collectie te
bezichtigen zoodat wij zonder overdrijving kunnen spreken van een succes
in alle opzichten.

Zelfs stelden een tweetal leden amateurfotografen zich beschikbaar om
bloeiende cactussen of vetplanten te fotografeeren waarvan onmiddelijk door
een lid gebruik werd gemaakt.

Tevens zal van de gemaakte foto’s een archief worden aangelegd zoodat
wij nu reeds een oproep doen om van eventueel gemaakte foto’s aan on-
dergeteekende een exemplaar toe te zenden welke tevens kunnen dienen
voor de te houden lichtbeelden avonden.

Om 9.45 heropende de voorzitter de vergadering en werden nog eenige
zaken van huishoudelijken aard besproken, o.a. om de bestuursverkiezing
nog eenigen tijd ult te stellen en om het voorloopig bestuur mandaat te
geven tot handelen, wat met algemeene stemmen wordt aangenomen.

Met een woord van dank aan de aanwezigen sluit de voorzitter dezen
wel geslaagden avond.

H. WITTE, Secretaris,
Kring Amsterdam en Omstreken.

Als eerste resultaat heeft het bestuur gemeend de leden uit te noodigen
tot een bezoek aan de vetplantenkweekerij van den heer Kloezeman in
Watergraafsmeer.



Dit bezoek is bepaald op Zondag 20 Juni ‘s morgens 10.15. Plaats van
samenkomst 10 uur eindpunt lijn 5 Weesperzijde nabij Schollenbrug. Van-
daar ongeveer 15 minuten wandelen, fietsen kunnen worden meegenomen.

H. WITTE, Secretaris.
Kring Amsterdam en Omstreken.

Vergadering op 4 Juni ‘s avonds 8 uur in gebouw Koningin Wilhelmina
Prinsengracht 1015.

Agenda.
1. Opening.
2. Voorlezing notulen vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken.
4. Pauze van 9 tot 9.30 tevens plantenbeurs.
5. Causerie over Phylocactus en Mammilaria met lichtbeelden van d e n

heer H. Witte.
6. Rondvraag en sluiting.
Het bestuur spreekt hiermede de hoon uit dat nog meerdere leden tot de

kring zullen toetreden, de kosten zijn ‘gering en worden ruimschoots ver-
goed door gezellig samen zijn en anderzins.

Brengt alle ruilmateriaal mede zooals stekken, zaden, potjes enz., enz.
Alle inlichtingen worden gaarne door ondergeteekende verstrekt.

Namens het bestuur,
Wijk 16, Sloterdijkstr. 7, Amsterdam.

Kring Rotterdam.
H. Witte, Secretaris.

De vergadering van den kring R’dam e.o. van 24 April 1926, stelde na
eenige discussie de grenzen van dien kring definitief vast, loopende over
Dirksland, Dordrecht, Gouda, Hilligersberg, Hoek v. Holland, Numansdorp,
Ouddorp, Overschie,  Poortugaal,  Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen.

Den leden is het recht van introductie gegeven, met de bedoeling, dat
hiervan een zoo ruim mogelijk gebruik zal worden gemaakt,

Na een interessante inleiding van den heer P. Peels over de behandeling
onzer planten in den zomer bleek niet alleen uit het applaus, maar ook en
vooral uit de geanimeerde gedachtenwisseling, dat het gebodene werd ge-
waardeerd.

Vooral met de eenvoudige praktische wenken kunnen inzonderheid de
beginners, zóózeer hun voordeel doen, dat de wegblijvers inderdaad iets
gemist hebben.

De heèr Joh. Pronk toonde een schitterend geslaagde enting van Mam,
Wildii op C. Spachianus.

Mej. J. H. Mijs vroeg en ontving raad voor een ziek uitziende plant.
De heer P .  L. Slis verraste de vergadering met het aanbod. eventueel

voorkomend rondschrijven gratis in druk te vermenigvuldigen.  
Staande de vergadering werd het ledental door acht inschrijvingen ge-

bracht op 37. Deze uitbreiding maakt het uitzien naar een andere verga-
derzaal, die zich dan tevens beter zal leenen tot het houden van de plan-
tenbeurs, noodig. Om die beurs geheel tot haar recht te doen komen, is
besloten, de volgende bijeenkomst, die bepaald is op Zaterdag, 5 Juni, half 8,
a.d. Geldersche kade 14 (boven Kortman) - geheel aan dit instituut van
onzen kring te wijden. Het bestuur  doet een beroep op uw medewerking,
die noodig is, om dezen avond te doen slagen. J. LE N O B L E .

Rectificatie.
In het art. over ,,Aarde” in het April nummer van Succulenta  is een hin-

derlijke drukfout geslopen. Op pag. 53 regel 28, staat : soortgelijke. Dit
moet zijn soortelijke. LE N.

Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.
Vergadering, gevolgd door succulentenbeurs op Zaterdag 19 Juni, des

avonds 8 uur in Café la Réserve, Korte Poten 3.

Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.
De vergaderingen van 17 April en 15 Mei verheugden zich beiden in een

opkomst van 30 leden. De Kring telt op ‘t oogenblik 461eden. Het karak-



ter van de vergaderingen was .huishoudelijk”  ; ze vormen een band, een
cactusvriendschapsband tusschen menschen, die anders niet in de gelegen-
heid zijn elkander te bereiken. De succulentenbeurs was ,,levendig”.  De
voorzitter, als altijd bereid anderen met raad en daad bij te staan, was een
vraagbaak voor velen.

Wereldkundig dient alleen gemaakt te worden, dat op de Iste vergadering
bleek, dat vele leden in de meening verkeerden, dat er van de vergaderingen
convocatie-biljetten gezonden zouden worden. Dit kan om redenen van
financiëelen  aard niet geschieden. Op iedere vergadering wordt de datum
van de volgende bijeenkomst vastgesteld, die daarna in Succulenta wordt
bekend gemaakt. Bovendien stelt ondergeteekende zich gaarne beschikbaar
voor het geven van inlichtingen aan hen, die eene vergadering niet konden
bijwonen, (Tel. 71038).

Op de 2de vergadering werden plannen besproken om propaganda te
maken voor de groote vereeniging en wat meer bekendheid te geven aan
de Ned. Ver. van Vetplantenverzamelaars. Den Haag telt hoogstwaarschijn-
lijk veel vetplantenliefhebbers die nog nooit van de Ned. Ver. v. Vetplan-
tenverzamelaars hebben gehoord. Door middel van eene kleine brochure
hopen we die te bereiken.

Amalia van Solmsstraat 80, Den Haag.
J. J. E. VAN DEN T H O O R N .

Secr.-Penningm.

Mededeelingen.
Nieuwe leden.

W. A. de Graaff Delft Westerstraat 8.
André Verhorst Vught Kunstschilder.
Ch. Pilaar Rotterdam Oostzeedijk 104.
Mej. N. Hoos Terbregscheweg 28 (post Hillegersberg).
G. H.H. Zandvoort Amsterdam ac. Marisstr. 40.

N. B. v. d. Vring
O. Netze Gorinchem Molenstr. 440.

Wijk bij Duurstede H. d. Sch.
Mej. J. C. Schüller Rotterdam Persoonsstr. 22 B .
J. L. de Slegte Zestienhovenstr. 41 B.
Mej. T. Reiziger Hoogeveen Bentincksdijk.
F. L. Verster Amsterdam Kalverstr. 95.
Mevr. H. van Dijk-Buscop ‘s-Gravenhage Meidoornstr. 142.
Adriaanse Utrecht Berkelstr. 51.
Mevr. G. J. Stoop ,,Rijnlust” Alphen a. d. Rijn.

Rectifcatie. In ons vorig nummer vermelden wij onder de nieuwe leden :
Lindeboom te Rhoon, dit moet zijn: J . A. D. Lindeman.

Onbrekende nummers. Wie kan mij nog helpen aan de nummers 1, 8 en
9 van jaargang 19247 adres: L. D. Hoebéé Jr., Utrecht, Adelaarstr. 35.

Aangeboden door S. P. C. van Romunde te Heesch bij Oss: ruim 40 ver-
schillende Mesrmbr. soorten en vele andere verplanten, W.O. Arenaria, Bryo-
phyllum, Crassula, Echeveria, Gasteria, Haworthia, Kalanchoë, Kleinia,
Othonna, Portulacaria, enz. Men wordt beleefd verzocht eerst ruillijst te
zenden.

Aangeboden stekken van verschillende Cactussen en Vetplanten. Verzoeke
eerst ruillijsten te zenden aan W. Brandsma te Thezinge (Gr.)

Wie kan mij helpen aan vergelijkend studiemateriaal (mits zuiver op
naam van:  

a. Op Salmina  Parm., Op. Schickendantzii Web. en Op. Spegazzinii  Web.
(= Op. Albiflora K. Sch.);

b. Op. crinifera Pheiff (= 0. senilis Parm.) en Op. leucotricha  P. D. C.
c. Cereus flagelliformis  Mill. en C. Martianus Zucc.
d. Mam. missouriensis Sw. en M. pusilla.
Bij voorbaat  vriendelijk dank.

G. D. D. UUURSMA, Achter de Hoven 114 bis, Leeuwarden.
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Orgaan van de Nederl. Ver. van Vetplantenverzamelaars.

Secr. G. D. DUURSMA, LEEUWARDEN, Achter de Hoven 114bis

Het geslacht Echinopsis.
door F. Voorwinde. V (Vervolg van pag 66).

Echinopsis Fiebriegii Giirke. Wanneer deze Echinopsis naast
een Echinopsis Obrepanda wordt gezet, dan valt het op dat beide
planten, ofschoon er verschillen zijn, toch zeer sterk op elkaar
gelijken. Het kon niet anders of dit moest wel eenigen twijfel
omtrent de echtheid der nieuwbenoemde soort verwekken bij de
liefhebbers, wat eerst opgelost werd, toen men er in geslaagd
was zelf jonge planten uit zaad te kweeken,  en deze in geen
enkel opzicht van de moederplant afweken. Daarmede  was dus
bewezen dat de soort echt was en als zoodanig  kon aangemerkt
worden. De plant is plat, bolvormig van gedaante met een hel-
der glanzend groene kleur. De schedel is ingezonken en het
aantal ribben zeer varieerend. Bij importplanten komen tot 24
ribben voor, bij de uit zaad gekweekte is dit getal meest 13 tot
16. De ribben hebben stompe ruggen en kleine scherpe voegen.
Zij zijn tusschen de doornbundels sterk gebult. Tusschen twee
doornbundels is een ruimte van ongeveer 3 cM. en elke bundel
is omkleed met grauwwit wolvilt. De 8 à 10 randdoorns zijn
meestal zoo verdeeld dat er 4 naar iedere richting uitsteken, zij zijn 2
cM. lang en van geel witte kleur, terwijl zij meestal gekromd
zijn. De eenige middendoorn,  welke dikker is en tot 3 ½  cM.
lang, is eveneens geel en naar boven gekromd.

Het is een goede bloeier, die klokvormige witte bloemen voort-
brengt van 9 cM. in diameter en tot 18 cM. lengte.

Het vaderland dezer plant is Bolivia.
Van de nu volgende acht soorten Echinopsis is, zoover wij

weten nog geen exemplaar naar Europa gekomen, Ze werden in
1905 door Spegazzini beschreven, welke deze soorten alle in
Buenos Aïres bestudeerde. Wij kunnen dus niet anders doen
als zijne beschrijving volgen, tot bij gelegenheid exemplaren er-
van geïmponeerd worden.

1. Echinopsis Silvestrii Speg. De plant groeit op de bergen
tusschen de provincies Tucuman en Salta (in het N. van Argentinië).
Ze is langwerpig rond en wordt tot 10 cM. hoog bij een dikte van 5 cM.
De schedel is vlak, bijna niet ingezonken. De frisch tot donkergroene
bol is verdeeld door 12 tot 14 samengedrukte en zwak gebulte rib-
ben. De doornbundels, welke 1 cM. uit elkaar staan, zijn saam-
gesteld uit 5-9 iets gekromde randdoorns en één rechte midden-
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doorn. De bloem, welke zonder geur is, bereikt een lengte van
20 cM. en is wit.

2. Echinopsis Minuanaa Speg. Een Echinopsis van cylindri-
schen bouw, welke tot 80 cM, hoog wordt bij een diameter van
15 cM. en die op de velden langs de rivier Parana in de pro-
vincie Entre Rios groeit. Ze heeft 12 rechte, scherpe ribben van
3 cM. hoog. De doornbundels staan l½ à 2 cM. uiteen en be-
staan uit 4 tot 7 randdoorns van 2-3 cM. en één middendoorn
van 5 à 6 cM. lengte, welke alle licht geel van kleur zijn met
iets donkerder gekleurden top. De bloem is wit met zacht roo-
den schijn en is 20 cM. cM. lang.

3. Echinopsis Cordobensis s Speg. Plant van verlengde bol-
vormige gestalte welke zeldzaam voorkomt (in de provincie Cor-
doba) en een hoogte bereikt van 50 cM. bij een doorsnede van
35 cM. Ze is voorzien van 13 krachtige, scherpe ribben, waarop
de doornbundels met tusschenruimten van l ½  tot 3 cM. zijn ge-
plaatst. Elke doornbundel is samengesteld uit 8 tot 10 rand-
doorns en 1 tot 3 middendoorns, waarvan eerstgenoemde een
lengte van 2 cM. de andere een van 5 cM. bereiken. Alle doorns
zijn zwart van kleur, terwijl de plant zelve matgroen is. De
bloemen verschijnen meestal aan het topgedeelte der plant, zijn
20 tot 22 cM. lang en wit van kleur.

4. Echinopsis ancistrophora Speg. Wordt zeldzaam aange-
troffen op de bergen der provincies Tucuman en Salta. Een plant
van frisch groene kleur, rond van vorm en niet groot, daar zij
slechts tot 8 cM. hoogte en dikte voorkomt. De schedel is in-
gedrukt, gebult,  doch zonder doorns. De bol is verdeeld door
15 tot 16 sterke, recht verloopende ribben, welke tusschen de
doornbundels sterk gewelfd zijn. De doornbundels staan dicht
opeen, slechts een ruimte van 6 tot 12 mM. houdt hen gescheiden.
Drie tot zeven randdoorns, welke rechtuit staan, slechts 5 tot 15
mM. lang en soms flauw gebogen zijn, zijn aanwezig, terwijl daar
tusschen één middendoorn geplaatst is van 1 à 2 cM. welke aan
den top haakvormig omgroeit. De bloem is 12 tot 16 cM. lang
en wit van kleur.

5. Echinopsis intricatissima Speg. Komt veelvuldig voor op
rotsachtige, dorre plaatsen in de provincie Mendoza, heeft een
verlengd bolvormige gedaante, waarbij de afmetingen 20 bij 15
cM. bedragen. Ze is vuil donkergroen van kleur en bezit 16
ribben, welke stomp zijn en eenigszins spiraalvormig loopen. De
doornbundels staan hier 10 tot 15 mM. uiteen. De randdoorns,
8 tot 13 lang zijn vuil rood van kleur, en op allerlei wij-
zen verbogen en door elkaar gevlochten, zijn ongeveer 4 cM.
lang, terwijl van de 4 tot 6 middendoorns de onderste een lengte
bereikt van 10 cM. en daarbij ook sterk gebogen is. De bloem
is wit, 20 tot 22 cM. lang en riekt zwak.

6. Echinopsis mirabilis Speg. Eene Echinopsis welke vrij
zeldzaam voorkomt in de wouden der provincie Santiago del
Estero, door de inwoners ,,Flor dela oracion” genaamd. Het is
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een plant van geheel denzelfden vorm als wij ons de Cerei voor-
stellen en daarbij zeer dun, daar zij bij een lengte van 12 tot 15
cM. slechts 2 cM. dik is. Ze is donker blauwgroen van kleur
en voorzien van 11 ribben, waarop de doornbundels met afstan-
den van 4 tot 5 mM. zijn ingeplant. In het witte wolvilt  dier
bundels staan 9 tot 14 randdoorns van 3 tot 5 mM. lengte en 1
middendoorn, welke tot 15 mM. lang wordt. Alle doorns zijn
recht en bruin van kleur. De bloemen verschijnen bij meerderen
tegelijk aan den top der plant. Ze bereïken een lengte van 11
à 12 cM., zijn wit van kleur, met toegespitste bloemblaadjes, de
vorm is slank, trechtervormig.

7. Echinopsis molesta Speg. Komt verspreid voor in de pro-
vincie Cordoba. De plant vormt een bol van 20 cM., welke be-
zet is met 13 scherpe, krachtige, ribben. De met grauw wolvilt
bekleede doornbundels staan 2 à 2½ cM. uiteen en bevatten 6
tot 8 randdoorns van 1 tot l½ cM. lengte, benevens 4 midden-
doorns, waarvan de bovenste een lengte van 2 tot 2½ cM., de
onderste een van 3 cM. bereiken. De middendoorns zijn zwak
gebogen. De bloemen verschijnen bij meerderen tegelijk, zijn 22 tot
24 cM. lang en wit van kleur.

8. Echinopsis Baldianaa Speg. Een plant van zeer verlengd
bolvormige of cylindrische gestalte, welke tot 30 cM. hoog en
15 cM. dik wordt en groeit op rotsachtige plaatsen in de provin-
cie Catamarca, Ze heeft 13 of 14 rechte ribben, waarop de
doornbundels met tusschenruimten van 15 tot 18 mM. voorkomen.
De slanke randdoorns zijn zwartbruin van kleur en 15 mM. lang
staan in grauw wolvilt; daartusschen staan nog 3 of 4 midden-
doorns, waarvan de bovenste tot 4, de onderste tot 5 cM. lang
wordt. De bloem is groot en de bloemblaadjes zijn zeer spits.
Kleur wit.

Van de drie door Britton  en Rose nieuw beschreven Echinop-
sissen n.1. aurea, Spegazzinianaa en Shaferii, ben ik niet in staat
eenige beschrijving te geven en moet dit overlaten aan de ge-
lukkige bezitters van het werk over de genoemde planten. Van
een n.l. Echinopsis Spegazziniana  a gaf Succulenta  no. 4 (1924)
ons een afbeelding, terwijl bij de toelichting in no. 5 (b1.z.  91)
van hetzelfde orgaan gezegd wordt, dat deze plant eigenlijk de
van ouds bekende Eps. leucantha Walp is. Reeds in 1905 en
later nog eens (1910) poogde de Duitsche Echinopsiskenner , K.
Meijer, aan te toonen door vergelijkingen, zoowel uit beschrijvin-
gen als naar planten, die in zijn bezit waren, dat Eps. leucantha
Walp in geenen deele overeenstemde met de planten, welke als
Eps. campylacantha of Eps. salpingophora bekend waren. Hij
gaf de volgende verschillen op. Eps. leucantha groeit kegelvor-
mig, bij “een lengte van 20 cM. is zij 9 cM. dik, terwijl E p s .
salpingophora bolvormig is (bij 20 cM., 15 cM. dik). Bij eerst-
genoemde zijn de randdoorns rechtuitstaand en is de langere
middendoorn slechts flauw gebogen ; bij laatstgenoemde zijn de
doorns veel langer; de randdoorns iets gebogen, de middendoorn
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zeer krom, omhoog wijzend. De beschrijving door Meijer gege-
ven en de afbeelding in Succulenta passen op elkaar en wij
kunnen wel aannemen dat dit de door Gillis voor ‘t eerst inge-
voerde en door Walpers  beschreven plant is. Het komt met de
benaming dan niet al te best uit, daar Britton en Rose toch een
andere plant, waarschijnlijk Eps. salpingophora, als Eps. leucan-
tha Gil. beschrijven, terwijl dan Eps. Spagazziniana  toch zoo
zou moeten heeten, daar immers de beschrijving door Walpers
gegeven veel ouder is. Ook Spegazzini vermeldt Eps. leucantha
Walp. en Campylacantha K. Meij. afzonderlijk.

Wij poogden tot nu toe de vaststaande Echinopsissoorten te
beschrijven en zijn daarmede  aan het eind gekomen, toch lijkt
het ons of er nog iets ontbreekt. In den loop der jaren zijn de
liefhebbers der Cactussen met een aantal namen vertrouwd ge-
raakt, welke thans gemist worden, ofschoon de planten, met
deze verdwenen namen ons nog zeker zeer lang zullen aange-
boden worden. Deze groep is in drie afdeelingen te splitsen.
le. De planten welke òf door hunne vorm, of door hunne bloem
in eene andere ouderafdeeling der Cactussen werden overgebracht;
2e. De planten welke sedert lang als echte soorten werden be-
schouwd, doch  nu ò f  niet meer te vinden zijn, òf groeiplaats
varieteiten, òf zaad varieteiten bleken te zijn, en ten 3e de plan-
ten ontstaan door opzettelijke kruisingen met soortgenooten. Tot
de eerste groep behooren  niet alleen die welke nu in het geslacht
Lobivia zijn gebracht, doch ook nog eenige andere, n.1. de vroegere
Eps. formosissima, Rhodacantha en Schickendanzii, benevens de
door Spegazzini beschreven E. melanopotasnica. Hun twijfelach-
tige plaats bij Echinopsis hebben zij nu verlaten, om òf geheel
te verdwijnen, òf om bij een der verschillende geslachten Cereus
enz. te worden ingelijfd, altijd volgens de indeeling van Britton
en Rose. Eene opmerking moet mij dien aangaande van het hart
en wel deze ; was het te voorzien dat dit systeem binnen eenigen
tijd algemeen zou ingeburgerd zijn, iets wat op zijn zachtst uit-
gedrukt, hoogst twijfelachtig is, dan zou het, afgezien van de
reeks onuitspreekbare namen, voor de liefhebbers van Cactussen
te aanvaarden zijn, nu- echter brengt het een matelooze verwar-
ring, zonder eenig ander nut dan dat sommige soorten der plan-
ten plotseling verdwenen zijn, terwijl men kans loopt dezelfde
plant tweemaal te betrekken, zij het onde anderen naam. Daarbij
dit bezwaar, geen onzer kent nog maar in de verste verte alle
benamingen van Britton  en Rose, de een vangt er hier één op,
de andere daar en waar gaat het nu heen met het juiste etiket-
teeren der planten, waarvan elke liefhebber het groote nut inziet?

Doch genoeg hierover, willen wij niet te uitgebreid worden,
dan is het zaak tot ons onderwerp terug te keeren.

De groep planten welkeke ons nog steeds aangeboden worden
als echte Echinopsissen, doch nu als standplaats of zaad varieteiten
worden aangemerkt, bevat verschillende soorten, welke onze be-
langstelling wekken en daarom zal het wenschelijk zijn ons iets
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meer met hen in te laten. Het zijn de navolgende soorten Eps.
Decaisneana, Schelhasei, apiculata, Salmiana, pudantii, Hempeliana,
Catamarcensis, Misleyi en gigantea. Nu mag dit lijstje geen
aanspraak maken op volledigheid, daar er nog meerdere soorten
worden aangeboden, maar van de vele overige ontbreekt gewoon-
lijk de beschrijving, zoodat het niet doenlijk is daar op in te gaan.

De derde groep, die der kruisingsproducten, bevat ook nog
enkele zeer fraaie soorten. Het zijn natuurlijk voortbrengselen
van de oudst bekende planten, zooals Eps. Eyriesii, oxygona,
tubiflora, e n z . , doch als resultaat verkreeg men naast veel
dat niet noemenswaard afweek, ook enkele vormen, die òf
door gestalte òf door bloem uitblonken en dus het verder voort-
teelen waard waren. Daarom kan het zijn nut hebben hierover
het een en ander mede te deelen.  Eigenlijk loopen vaak beide
groepen ineen, want bij de meeste bestaat toch slechts dit on-
derscheid dat men van de eerste groep niet bepaald weet hoe
de afwijkende vorm ontstond, terwijl men bij de laatste, door de
kennis der vader- en moederplant daaromtrent alle gegevens heeft,

Wordt vervolgd.

Twee Echinocactussen.
Broederlijk staan ze in mijn kleine verzameling al een heelen

tijd naast elkaar de hierbij gereproduceerde Etus caoricornus se-
nile en Etus denudatus. En toch kreeg ik dikwijls‘ het gevoel,

dat die twee daar samen een
zwijgend duel uitvechten.

ETUS CAPRICORNUS SENILE.
Foto: Ed. Becht, Den Haag.

 

De capricornus, een import-
plant, is een bijzonder mooi,
gaaf exemplaar. Ze heeft die
onbeschrijfbaar fraaie, grijs-
grauwe tint, die voor impor-
ten kenmerkend is. Ze staat
daar als een leeuwin in ge-
vangenschap en schijnt, in
gesloten hoogheid, te droomen
van de wildernis.

,,Ziet ge wel”, schijnt ze
de denudatus voor te hou-
den, ,,ik ben een aristocrate,
in mijn wapen is geen balk.
In mijn geboorteland had ik
mijn eigen hofhouding en
voor ik, voor overmacht zwich-
tend, gevangen genomen werd,
had geen kweeker  de hand
aan mij geslagen.

Daar kan de denudatus niet
tegen op. Want ze  is . . . maar
‘n hybride. En, ze is ... niet
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wortelecht, maar op een stompje C. Spachianus geënt. Maar
wal ze aan adel van origine magi tekort- schieten, -vergoedt ze

door ongemeene lieftallig-
heid. Ze zet in dit opzicht
inderdaad haar beste beentje
voor. De foto is van ver-
leden jaar zomer, toen ze
in totaal elf schitterende
bloemen bracht, zijde-achtig
wit. En al schaamt zij er
zich wat voor, dat de blaad-
jes in het hart rood getint
zijn (de ,,echte”  denudatus
bloeit immers heelemaal wit)
ik vind de bloemen daardoor
des le mooier. Op he t
oogenblik tel ik alweer niet
minder d a n  t i e n  veelbelo-
vende knoppen, die op zich
zelf al prachtstukken zijn.

ECHINOCACTUS  DENUDATUS  HYBR.
Foto : Ed. Becht, Den Haag.

De capricornis is niet
zoo toeschietelijk. Ze is
wel goed aan den groei
gegaan, maar bloemen bracht
ze tot dusverre niet. Als
ze maar in ‘t leven blijft,
dan misschien ?

Zou ze . . zou ze niet?
Ziedaar de tribulatiën va n een amateur succulentenverzamelaar.

Mei 1926. ***

Iets over bemesting.
Over het algemeen zal men het er wel over eens zijn, dat

men de planten door het toedienen van meststoffen kan helpen,
zoowel in hun groei als in hun bloei. Bij cactussen en vetplan-
ten wordt, voor zoover,mij bekend, vrijwel geen bemesting toe-
gepast, behalve bij die liefhebbers, die als bestaansbedrijf andere
gewassen kweeken,  en bij diegenen, die het van hen hebben
afgekeken. En de resultaten zijn, mits de bemesting op oordeel-
kundige wijze wordt toegepast, goed te noemen.

De in den handel te verkrijgen kunstmest bevat ongeveer 4
pCt. stikstof in den vorm van ammoniak, 5 pCt. fosforzuur en
9 pCt. kali (koolzure kali, kalicum carbonaat of potasch, K2

C 0,). Dit laatste komt ook voor in de asch van onze huis-
brand, waarover verderop nog even wordt teruggekomen.

Alle planten, ook de cactussen en vetplanten, hebben voor hun
opbouw bovengenoemde stoffen noodig. Waar vele planten dik-
wijls zelf door hun bladerenafval enz. voor een groot deel voor
de noodige voedingstoffen kunnen zorgen, is dit bij de cactussen
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geenszins het geval en dienen we dus voedende bestanddeelen
aan den grond toe te voegen.

Koemest, dat ook bij cactussen met succes wordt toegepast,
bevat ongeveer 0.66 pCt. stikstof, 0.25 pCt. fosforzuur en 0.33
pCt. koolzure k a l i . Deze meststof kunnen we op twee wijzen
toedienen, n.l. in den vorm van gier en als vast bestanddeel met
den grond vermengd. Het eerste is het gemakkelijkste, maar
minder aanbevelenswaard. Het stroo, dat zich in de stalmest
bevindt, heeft de eigenschap eenige malen zijn eigen gewicht
aan urine te kunnen opnemen. In deze urine komt een groot
kwantum van stikstofhoudende bestanddeelen voor in den vorm
van ureum, dat dus een waardevolle meststof is. Wanneer deze
urine als vloeistof aan de lucht wordt blootgesteld, heeft er een
bacteriologische omzetting plaats, waarbij ammoniakgas en dus
ook stikstof verdwijnt en de gier dus in waarde achteruit gaat.
Brengen we de mest echter in den grond, dan wordt het am-
moniakgas door bacteriën omgezet in salpeterzuur, dat een ver-
binding aangaat met de in den grond aanwezige kalk en zoo
salpeterzure kalk vormt, welke door de plant kan worden opge-
nomen. Deze voedselopname geschiedt altijd in vloeibaren toe-
stand, die verkregen wordt door de inwerking van micro-orga-
n i s m e .  Het beste is nu de aarde eenigen tijd voor het gebruik
gereed te maken en met koemest te mengen. Het daarin aan-
wezige stroo doen we niet weg, doch we maken het klein, want
niet alleen is dit stroo een waardevol mestmiddel, doch het ver-
betert ook de structuur van den grond. Het omzettingsproces
in den grond vordert geruimen  tijd, en wil men zich tijd en
moeite sparen, dan kan men beter kunstmest gebruiken. Dit
voert vlugger tot het doel, vooral als we de kunstmest in vloei-
baren vorm toedienen. In vasten vorm gebruikt, wil de opper-
vlakte van den grond wel eens hard worden. De meestentijds
bijgevoegde gebruiksaanwijzing dienen we stipt op te volgen,
daar anders licht verbranding van de wortels optreedt.

In Succulenta  no. 5 van 27 Mei 1925 kwam in het artikel
van Prof. A. J. F. Janse iets voor over de gunstige resultaten,
verkregen met asch van steenkolen, hetgeen ik gaarne even zou
willen toelichten. Als regel maakt men de kachel aan met hout
of turf. De verbrandingsresten van hout bedragen 1 ½  à 2½,
van turf is het iets hooger, tot 5 pCt. Deze aschbestanddeelen
bestaan voornamelijk uit koolzuur calcium en koolzure kali
of potasch. De asch van steenkolen, al naar de gebruikte soort,
ten bedrage van ½ - 2 0  pCt., bestaat in hoofdzaak uit kiezel-
zuur aluminium en kiezelzuur calcium. In allen gevalle  wordt
dus in de koolasch van onze huisbrand wel een bepaald kwan-
tum potasch aangetroffen en het is dus in zekeren zin als mest-
stof te beschouwen,

P .  SWÜSTE.
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Twee decoratieve vetplanten.

Een enkele blik op beide eenvoudige afbeeldingen doet ons
reeds zien, van hoe groote decoratieve waarde de hier bedoelde
planten zijn.

De eerste, Dasylirion gracile Hort. Berol (= D. acrotrichum
Zucc.), draagt haar naam ,gracile”  met het volste recht. Als
kuipplant ziet men ze nog al eens op buitenplaatsen en als zo-
merstoffeering der plantsoenen in onze steden.

Dasylirion gracile behoort tot de Mexicaansche Liliaceae.
Uit den dikken wortelstok ont-
wikkelen zich de lange, smalle,
lederachtige,  doornig gerande
bladeren, welke aan den top in
een doornig rosetje eindigen.

Gracieus buigen deze bladeren
zich naar alle zijden over, zoo-
dat een volwassen plant in een
kuip op het gazon geplaatst, een
prachtig gezicht oplevert. Eerst
op hoogen leeftijd ontwikkelt
zich uit het hart der plant, even-
als bij de Agaves,  een drie tot
vier meter hoogen bloemstengel,
welke m e t  kleine, groenachtige

bloempjes dicht bezet is.  Op
zichzelf zijn deze bloempjes vrij

onbeduidend, doch zoo’n machtigen
bloemstengel, met  haar duizenden
bloempjes, geeft toch” een imposan-
ten aanblik. Na den bloei sterft
de plant af, doch aan den voet ont-
wikkelen zich meestal ernige zij-
scheuten, welke tot vermeerdering
dienen.

De tweede, Pincenectitia tuber-
culata Hort. (= Nolina r ecurvata
Hemsl.), is eveneens een Mexicaan-
sche Liliaceae, herinnert in groei-
wijze meer aan een Dracaena.
Eigenaardig is bij deze plan! de
knots- of fleschvormig verdikte stam,
waarom ze bij oude tuinbazen niet
ten onrechte ,,knotslelie” genoemd Pincenectitia tuberculata.
wordt.

De behandeling dezer beide planten is eenvoudig. ‘s Winters
geve men ze een plaatsje in de oranjerie of koude kas en houde
ze matig vochtig. ‘s Zomers verlangen zij rijkelijk water.

G. D. D. 



- 8 5 -
Boekbespreking.

The Illustrated London News, May 29 1926, bevat een tiental
schitterend gekleurde foto’s van bloeiende cactussen, waaruit
blijkt. dat men dus ook in Engeland belang gaat stellen in onze
gedoornde vrienden. Het zijn foto’s in de natuurlijke kleuren
en de weergave er van is in één woord voortreffelijk.

leder plaatje is een schilderijtje en we stellen ons voor, dat
meerderen evenals wij, deze plaatjes zullen uitsnijden en achter
glas zetten.

,,Bloemen, waar men deze in het minst niet zou verwachten”
staat er boven en als ondertitel : Woestijnbloesems uit Nieuw-
Mexico. Uit de tekst blijkt, dat de platen ontleend zijn aan
Het National Geographicae Magazise (Washington D. C.) en opge-
nomen door een der fotograven van de Carlsbad Cavern Expe-
dition, in het Zuid-Westen van den staat Nieuw-Mexico. Dit
wonderlijke grottengebied is door president Coolidge tot natuur-
monument verklaard en mag dus niet door particulieren in ex-
ploitatie genomen worden, zoodat haar schoonheid ongeschonden
zal blijven bewaard. Van de afgebeelde planten noemen we
Echinocereus stramineus (2 x), Echinocereus dasyacanthus, Opuntia
Engelmannii, Fouquiera splendens (2 x), (dit is geen cactus, maar
een plant behoorende tot de familie der Tamaricaceeën), Cory-  
phanthe mexicana, Echinocactus horizontalonius, Opuntia te-
nuispina en Echinocereus paucispinus. Ook de korte bijschriften
bij elk plaatje zijn teekenend en juist. v. D. H.

Alwin Berger.  Die Entwiclungslinien  der Kakteen. Jena Gus-
tav Fischer 1926, R. M. 7.50.

Met bijzondere ingenomenheid begroeten we dit werk, dat
poogt een overzicht te geven van den ontwikkelingsgang der
cactussen, zooals de heer Berger zich die voorstelt en gebaseerd
is op zijn veeljarigen omgang met deze planten. Dat hij daarbij
op de meest voorkomende wijze gesteund werd door Dr. Rose,
verhoogt zeer stellig de waarde van deze omvangrijke en moei-
lijke studie. De foto’s zijn schitterend afgedrukt, we zouden
zeggen ze zijn technisch volmaakt, en geven zooveel mogelijk
de typen weer, die ter sprake komen We komen op dit boek
uitvoeriger terug, doch meenen voorloopig te mogen volstaan
met de aankondiging. Voor de bibliotheek zal een exemplaar
worden aangeschaft, speciaal voor hen die zich interesseeren
voor het meer wetenschappelijk gedeelte der vetplantenstudie.
Ook dit gedeelte der liefhebberij mogen we niet verwaarloozen.
Het spreekt echter vanzelf, dat dergelijke werken de noodige
botanische voorkennis veronderstellen, waarover nanuurlijk de
doorsnee-liefhebber meestal niet beschikt. Over de voornaamste
conclusies, waartoe de schrijver komt, een volgende keer.

v. D. H.
Uit de afdeelingen.

Afdeeling  Utrecht en omstreken.
Vrijdagavond 28 Mei werd in het gebouw voor Chr. Soc.
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belangen een vergadering onzer afdeeling gehouden. Behalve
het bestuur waren 16 leden aanwezig. Verschillende leden had-
den aan onzen oproep gevolg gegeven en planten meegebracht
voor verkoop en ruiling. Na eenige besprekingen werden 4
planten, daartoe welwillend afgestaan, door den voorzitter ten
bate der kas verloot. De loten waren in ‘n oogenblik verkocht
en de opbrengst aan onzen penningmeester ter hand gesteld.
Daarna werd een geanimeerde beurs gehouden.

H. DE G R O O T.

Kring Amsterdam en Omstreken.
Op 4 Juni had reeds de tweede vergadering van de kring Amsterdam

plaats welke evenals de eerste werd gehouden in gebouw Koningin Wilhel-
mina Prinsengracht 1015.

Het officieele gedeelte van dien avond, zooals  opening, voorlezing der
notulen, ingekomen stukken werd kort afgehandeld daar het overige van
dien avond nogal tijd in beslag zou nemen. Daarna werd de plantenbeurs
gehouden en werd een gezellig half uurtje doorgebracht met ruilen en
verkoopen.

Daarna werd door ondergeteekende een causerie gehouden met lichtbeel-
den over Phyllo’s en Mammilaria's zooveel mogelijk bij elk beeld eenige
verklaringen ten beste gevende. Ten slotte werden nog foto’s van ver-
zamelingen geprojecteerd welke zeer de aandacht van alle aanwezigen trok-
ken. Het was reeds 10.45 uur toen de voorzitter met ern woord van dank
aan allen, deze vergadering sloot.

Het was een recht gezelligen avond,
H. W I T T E ,  Secretaris.

Kring Amsterdam en Omstreken.
Op 20 Juni verzamelde zich om 10 uur een 15 tal dames en heeren om

een bezoek te brengen aan de vetplanten kweekerij van den heer D. Kloe-
zeman aan de Schagerlaan te Amsterdam. Deze firma heeft in een drietal
kassen ongeveer 10 à 12 duizend vetplanten en cactussen ondergebrarht.

Niettegenstaande pas enkele jaren geleden daarmede  is begonnen, zijn de
resultaten schitterend te noemen. Alles op te noemen gaat eenvoudig niet
en die er geweest zijn hebben kunnen genieten van de weelde welke ons
de planten boden en zij die niet geweest zijn, raden wij aan, om ook eens
een bezoek te brengen aan de kweekerij en ge kunt niet met leege handen
naar huis gaan. Om ongeveer half een verlieten wij de kweekerij, doch
niet alvorens den heer Kloezeman een woord van dank te hebben gebracht
voor zijn bereidwilligheid om ons te ontvangen en  rond te leiden.

H. WITTE, Secretaris.

Kring Amsterdam en Omstreken,
Vergadering op 12 Juli, in gebouw Koningin Wilhelmina Prinsengracht

1015 te 8.15 uur.
Op verzoek van vele leden zal deze avond geheel gewijd zijn aan de

z.g.n. plantenbeurs. Dit blijkt, evenals in andere kringen het gewenschte
middel te zijn. Een ieder brenge zooveel  mogelijk ruilmateriaal mede. Ook
zullen er dien avond kleine potjes, zaaipannen en spuiten zijn welke tegen
lagen prijs zullen worden verkocht.

Laat ieder lid op dien avond aanwezig zijn en brengt nieuwe leden mede
of wekt anderen op om ook eens een kijKje  te nemen.

Het bestuur doet in dezen alles wat ze kan en rekent op aller medewer-
king.

Namens het bestuur van de Kring Amsterdam,
H. WITTE, Secretaris, Wijk 16, Sloterdijkstr. 7,

Alle inlichtingen aan bovenstaand adres.
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Mededeelingen,

NIEUWE LEDEN.
W. Anker, ‘s-Gravenhage v. Ravesteynstr. 430
A. H. F. den Baas Haarlem Kleine Houtweg  83
Mevrouw Couvée Ede (Geld.) Villa Zorgvliet

RECTIFICATIE. In een vorig nummer vermeldden wij ten
onrechte als nieuw lid Mevr. G. J. Stoop, Alphen a.d. Rijn.

BIBLIOTHEEK. Van den heer P. W. de Wolf, Haarlem, in
dank ontvangen :

Alwin Berger. Succulente Euphorbien.
Mesembrianthemen und Portulacaceen.

PROPAGADANUMMER, Het ligt in de bedoeling, evenals
vorige jaren het Juli-Augustus-nummer weer gecombineerd uit
te geven. Maar dan ditmaal eens als een soort propaganda-
nummer, dat we rijk zullen illustreeren. Hoe meer verscheiden-
heid van bijdragen er in komt, hoe beter. Laten allen nu eens
hieraan meewerken. Kleine mededeelingen, liefst met een mooie
foto er bij, zijn zeer welkom. We zullen dan wat nummers
extra laten drukken en ieder, die meewerkt, kan er een voor
zijn vrienden of kennissen van aanvragen. Ook aan de secreta-
rissen aer kringen zuilen we er eenige toesturen, die zorgen dan
wel dat ze in goede handen komen,

Bijdragen en foto’s moeten vóór 15 Juli in ons bezit zijn.
R ED.

LANTARENPLAATJES. Om tegemoet te komen aan een reeds
meermalen geuite wensch, heeft het Bestuur besloten, over te
gaan tot aanschaffing van een serie lantarenplaatjes op vetplan-
tengebied. Deze kunnen dan in de eerste plaats gebruikt wor-
den door de verschillende kringen bij het houden van voordrach-
ten, maar ook door onze afzonderlijke leden, die in het bezit
zijn van een projectielantaren en op deze wijze in kleineren
kring propaganda willen maken. De doos is reeds aangeschaft,
maar nu is het de kunst om deze gevuld te krijgen. Als voor-
waarde voor de opname van plaatjes in deze serie meenen we
te moeten stellen, dat het zullen zijn origineele opnamen, zooveel
mogelijk van bloeiende planten, maar in elk geval ook als foto
voortreffelijk. We weten bij ervaring hoeveel bewondering der-
gelijke plaatjes wekken. We hebben reeds enkele toezeggingen
en hopen, dat spoedig ons eerste vijftigtal vol zal zijn. We
hebben iemand gevonden, die op zeer voordeelige condities van
reeds bestaande negatieven lantarenplaatjes voor ons wil maken.
Wie ons voor dit doel zijn negatieven wil leenen,  zende ons die
goed verpakt toe. Wij sturen deze dan zoo spoedig mogelijk
retour met vergoeding voor de gemaakte kosten, Wie zijn nega-
tieven liever niet uitleent, zou aan een vakfotograaf ter plaatse
even kunnen informeeren, wat die voor de onafgewerkte plaatjes
vraagt. Laat hij ons dan even berichten, welke planten het be-
treft, liefst met inzage van een afdrukje, opdat we een zoo groot



mogelijke verscheidenheid van soorten krijgen en niet van één-
zelfde plant meerdere plaatjes. lie t formaat der lantarenplaatjes
moet zijn 8.3 x 8.3 Lijst en voorwaarden van uitleening worden
in een der volgende nummers gepubliceerd.

Correspondentie hierover met den penningmeester J. M. van
den Houten, Mathenesserlaan 364, Rotterdam.

OPUNTIA OPUNTIA Linn. (= Opuntia vulgaris Haw. ) De
heer Kamstra te Paterson N.J. zond ons een aantal zaden van
bovengenoemde plant ,door hem verzameld in de bergen nabij
zijn woonplaats. We stelden ze gratis ter beschikking van hen,
die ons met stekmateriaal, foto’s enz. hielpen en omdat de tijd
al wat ver was, zaaiden we de overige uit, opdat we later de
jonge plantjes weer zullen kunnen gebruiken voor de beginnende
liefhebbers .Dat is een prettige manier om op deze wijze elkan-
der te helpen. Of dit dezelfde soort is, die door Schumann
onder den naam Op. vulgaris Mill beschreven is, weten we niet.
Schelle zegt er uitdrukkelijk bij, dat Haworth de naám heeft
gegeven en niet Mill..We komen hier nog wel eens op terug.

GEVRAAGD: Phyllocactussen n op naam, in ruil voor andere Phyllo’s.
J. M. v. d . Houten, Mathenesserlaan 364, Rotterdam.

ONTBREKENDE NUMMERS.
a . Wie kan mij helpen aan jaargang 1919 alle nummers;

1921 nos. 2, 4 en 6; 1922 de nos. 1, 2, 3, 4, 6 en 7; 1923
no. 11 en 1924 no. 1 ? A. Mijs, arts, Schoolstraat 9, Utrecht,

b. Wie kan mij helpen aan Succulenta a jaargang 1919 no. 2 ?
Adres : J. F. Carrière , Delft , Kanaalstraat 7,

Correspondentie.
P. te R. Tot onzen spijt konden we uw artikel niet

plaatsen. Als leiddraad voor een mondelinge voordracht was
het zeer stellig geschikt, doch het gaat niet aan in een zo o kort
bestek het geheele onderwerp te behandelen. Dat kan niet
anders dan oppervlakkig zijn . Met uw wensen om geregeld ook
populaire artikelen te blijven geven, zullen we zeer zeker reke-
ning houden .Laten we echter niet vergeten, dat juist het schrij-
ven van dergelijke artikelen heel lastig is en alleen kan geschie-
den door hen, die over een uitgebreide ervaring beschikken en
daarbij tevens de kunst verstaan de dingen kort en kernachtig
te zeggen. Dit verklaart bijvoorbeeld de groote waarde van het
boekje van Rother. . Uit iedere bladzijde proeft men als het ware,
daar is de vakman aan het woord. Van zulke artikelen hebben
we er nooit genoeg. Wie stuurt ze ons?

  SI. te R. U heeft waarschijnlijk k het ons toegezonden art. niet gelezen,
anders zoudtt u vermoedelijk k wel tot andere gedachten gekomen zijn. Het
is trouwens ook niet hetzelfde als de bedoelde voordracht ,RE D.
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SUCCULENTA
Orgaan van de Nederl. Ver. van Vetplantenverzamelaars.

I Secr.  G. D. DUURSMA,  LEEUWARDEN, Achter de Hoven 114bis I

P r o g a g a n d a n u m m e r .
Ter inleiding,

Zooals  wij in ons Juni nummer reeds berichtten hoopten wij
dit dubbele nummer extra aantrekkelijk te maken. Dank zij de
zeer gewaardeerde medewerking van velen gelooven wij hierin
wel geslaagd te zijn.

Een 18-tal  meerendeels oorspronkelijke foto’s versieren deze
aflevering, welke, (daar wij het vervolgartikel over Echinopsis dit-
maal niet opnamen), eigenlijk een boekje op zichzelf vormt en
daarom uitnemend geschikt is voor propaganda. Te dien einde
hebben wij van dit nummer dan ook een paar honderd exem-
plaren meer laten drukken, waarvan wij aan belangstellenden
gaarne een ter kennismaking toezenden, in de hoop, dat hier-
door nog enkele nieuwe leden gewonnen kunnen worden.

REDACTIE.

Wie zich met ingang van heden op ,,Succulenta”  abonneert ,
ontvangt ‘den halven jaargang, benevens de gratis-stekken en
betaalt hiervoor slechts f 1.50.

Het een en ander over Cactussen.
Hiermede voldoe ik aan de uitnoodiging in ons vorige ,,Suc-

culenta”-nummer, om ook eens wat bij te dragen voor onze
propaganda aflevering. Ik wil hier, zonder me aan de systema-
tische indeeling dezer uitgebreide familie van p1.m. 1500 soorten
te storen, eens willekeurig wat over ze vertellen. Ik ben n.1.
bang dat velen de schrik beet hebben van stukjes over systema-
tiek, daar ze meestal vrij zaai worden, en hoop dan ook op deze
manier u voor verveling te besparen.

De Cactaceae behooren  allen tot de succulente planten (succus
= sap) met meestal vleezige  stam. Succulente planten of vet-
planten maken in de plantensystematiek geen deel uit van een
aparte klasse, of afdeeling, maar zijn kris kras er in verspreid.
Het zijn planten, die door hun omgeving en door het klimaat er
toe worden genoopt, een verandering aan te brengen in hun
bouw ; provisiekamers te maken, waar ze reservevoedsel en water
in kunnen bewaren, om zoodoende in benarde tijden te kunnen
zeggen : ,,Wie wat bewaart heeft wat”. Dit doen ze nu op ve-
lerlei manieren, maar alle even doelmatig. Zoo  herinner ik me
nog een leuke waarneming. Op een dag ging ik er op uit om
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voor mijn herbarium in de duinen een exemplaar Muurpeper
(Sedum acre)  te halen.

Toen ik thuiskwam, deed ik het in mijn pers, maar vergat hem
stevig dicht te schroeven. En dag of vier later, toen ik eens
wilde gaan zien, wat er van de Muurpeper was geworden, was
ze lustig in de pers aan ‘t bloeien geraakt, met het gevolg dat
de blaadjes leelijk verschrompeld waren, want die hadden al hun
water moeten afstaan.

De cactusstam kan een verschillende vorm bezitten, b.v. cy-
lindrisch, zuilvormig, kogelvormig en schijfvormig, vaak voorzien
van ribben of wratten. Wanneer de stam vertakkingen bezit,
nemen deze meestal dezelfde vorm aan als de stam, alleen bij
de cylindrische stam, waarbij de vertakkingen eenigszins afgeplat
zijn, krijgen ze ‘t aanzien van bladeren. Bladeren vinden we er
zelden aan, wel vormen ze schubben of doornen. Wat de wor-
tels betreft, die dringen diep in den grond, en zijn soms sterk
verdikt tot knollen, zooals bij Ariocarpus en Echinocactus napinus.
Dat is ook al weer een voorzorgsmaatregel tegen de droogte.
De stam kan, zooals ik daarnet al beweerde, niet alleen verschil-
lende vormen bezitten, maar ook een groote verscheidenheid in
hoogte en in gewicht is er op te merken. Er zijn zuilencacti
waargenomen van 20 M. hoogte, met een omvang van 2 M. b.v.
de Cereus giganteus. En een bolcactus van 1000 K.G. en 2 M.
diameter n.1. de Echinoractus ingens werd vaak genoeg gevonden.
Gok nietige vertegenwoordigers zijn te vinden in deze fantastische
doornenwereld, b.v. Mammillaria micromeris en Echinocactus pu-
milus, die zoo groot als een hazelnoot zijn.

De zuilencactus is nu eens onvertakt, dan weer krijgen ze door
korte, naast elkaar staande vertakkingen het aanzien van een rij orgel-
pijpen. De inboorlingen noemen deze exemplaren ,,organos”.

Die vertakkingen vallen soms af, en krijgen heel gemakkelijk
weer wortels. De liefhebbers en kweekers  maken dan ook van
deze eigenschap gebruik om de diverse cactussoorten te stekken.
Hierbij moeten we echter voorzichtig te werk gaan en eerst de
scheidingswond laten drogen, alvorens we de stek in den grond
steken. De grootste belooning, die liefhebbers krijgen van hun
kweeksel is echter wanneer ze gaan bloeien. De bloemen ont-
springen nu eens uit de areolen,  dat zijn de uitstekende knobbels,
dan weer aan de basis hiervan, soms zelfs er boven op. Slechts
zelden bezitten ze een bloemsteel. Meestal bloeien ze maar één
dag, andere weer gaan alleen ‘s avonds open (Cereus grandiflo-
rus). Na den bloeitijd komt, als bestuiving plaats heeft gehad,
den ti jd van vruchten dragen. Gewoonlijk zijn het besachtige
vruchten, welker  grootte varieert tusschen die van een kraaltje
en een vuist. Ze zijn vaak fel rood gekleurd, zelden wit of geel.

De verspreiding der zaden geschiedt bij de soorten met vlee-
zige vruchten door vogels. Dit gebeurt o.a. met de zaden van
Mammillaria,  Melocactus en Rhipsalis. De geographische ver-
breiding van Opuntia reikt in Amerika van 53° N,B. in Canada
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-tot 5 2 °  Z.B: in Patagonië.

De aan deze beide grenzen voorkomende Opuntia missouriensis
en Opuntia australis bewonen dus gebieden met ruwe winters,
en toch zijn ze hiertegen bestand. Ook andere Noord-Ameri-
kaansche soorten zooals Opuntia Rafinesquii  en Opuntia caman-
chica doorstaan de koude van onze winters. In de Andes, in
Mexico en in het Colorado gebergte vinden we Opuntiae, Mam-
millariae en Echinocacti in koude gebieden, op hoogten van 3000
M. en hooger,  in Bolivia zelfs op 4700 M.

Het voornaamste verbreidingsgebied der Cactus-familie is het
Zuid-westelijk deel van de Vereenigde Staten en Noord-Mexico,
in droge en tamelijk hoog gelegen gebieden.

Ook het Californische gebied is rijk aan Cactussen, namelijk :
Echinocacti, Mammiliariae, Cereï en Opuntiae, in geringer aantal
ook Cephalocereussoorten. De kleinere soorten als Leuchtenbergia,
Ariocarpus en Pelecyphora zijn uitsluitend Mexicaantjes.

Voor menschelijk gebruik zijn de cactussoorten ook van be-
teekenis. Van talrijke soorten worden de zoete sappige vruchten
als voedsel gebruikt, vooral de groote vruchten van Cererrs, Echi-
nocactus en Opuntia, soms ook wel de kleinere bessen van Mam-
millaria. Als confituren gelden ze ook als lekkernij. De meeste
bessen hebben een groot meelgehalte, waarvan de inboorlingen
dan ook gebruik maken. Ze stampen de vruchten tot moes en
laten in water het meel bezinken.

De groote schijven van de Opuntiae dienen als veevoeder, na-
 dat men de doorns, die vol weerhaken zitten, verwijderd heeft.
Rondzwervende kudden maken van de sappige Opuntiaschijven
gebruik om hun smachtende dorst  te lesschen. Voor dit zelfde
doel verorberen ook de runderen van de Braziliaansche ,,campos”
de daar alom groeiende Echinocactusssoorten, nadat ze met hun
hoeven de lange doorns kapot hebben getrapt.

Vele leden uit het Opuntia- en Cereusgeslacht doen dienst als
levende omheiningen Vooral soorten als Cereus eburneus (in
Mexico) en Opuntia ficus indica (in Zuid-Amerika), die bovendien
nog goed bruikbare vruchten leveren, worden voor het hekwerk
uitgezocht. Ook de doornen doen bij de inboorlingen dienst als
naalden, tandenstokers en haarspelden. Het hout van de vele
Cereus-soorten doet in houtarme streken dienst als bouw- en
brandmateriaal. In Peru worden ze, na in was of pek gedoopt
te zijn, als fakkels gebruikt, vandaar den naam ,,Fakkeldistels”.

Op eenige soorten als Nopalea coccinellifera, Opuntia tuna en
eenige Peireskia-soorten wordt de cochenilleluis gekweekt. Deze
kweekerij speelt echter nu geen groote rol meer, daar de aniline
kleurstoffen haar geheel verdrongen hebben. Bij de inboorlingen
spelen de cactaceae ook nog een rol in de geneeskunde.

Bijzonder gezocht zijn de cactaceae echter als sierplanten,
eenerzijds door hun verschillende en bizarre vormen, anderzijds
om hun taaiheid. Ze zijn daarom uiterst geschikt als kamerplan-
ten, en ieder land telt dan ook talrijke liefhebbers, die zich door
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hun gemeenschappelijke liefhebberij tot’ elkaar aangetrokken ge-
voelen en tot vereenigingen samensmelten. Ook ons landje blijft
daarin niet achter en heeft "Succulenta” als leerbron  en raadge-
ver dezer mooie en dankbare sport.

D e n  H a a g .  P. A. H. RIJKEBÜSCH Jr.

Mesembrianthemums.
We moeten toegeven, dat de naam wat lang is en dat’de

meesten ze daarom maar kortweg Mesems  noemen, waartegen
onzerzijds geen bezwaar bestaat, al zouden we nog liever een
goede Hollandsche naam voor dit aantrekkelijke geslacht hooren

bezigen. De naam IJs-

Mes. Lehmanni. Teekening v. d. Most. 

plant heeft slechts
betrekking op een
paar bepaalde soorten
die als het ware over-
dekt zijn met witte
blaasjes en die zeer
sterk den indruk ma-
ken als was de plant
in haar geheel be-
vroren en met ijs-
parels bekleed.

Ook hoorden we
ze wel eens Middag-
bloemen noemen en
ook hierop zouden
bedenkingen te ma-
ken zijn, al is het
waar, dat de meeste
soorten haar stralende
bloemen in de volle
middagzon op zijn
fraaist ontplooien. In
ieder geval is het een

geslacht, dat onze aandacht ten volle waard is en wie er eenmaal mee
begonnen is, is niet eerder tevreden voor hij of zij alle beschikbare
ruimte met deze aardige plantjes heeft bezet. Als dan op het heetst
van den dag de bloemen alle wijd open staan is het een lust er naar
te kijken en om te bewijzen welk een effect er dan van uitgaat,
moge dienen, dat het haast niet mogelijk is er dan een goede
foto van te maken, daar de bloem haast altijd overbelicht is,
zoo sterk werkt ze op de gevoelige plaat. Het moet wel een bui-
tengewoon fraai gezicht zijn deze planten in hun vaderland,
Zuid-Afrika, in hun natuurstaat te zien groeien. In de parken van
Kaapstad zijn ze op meerdere plaatsen in het groot uitgeplant
en daar zijn maandenlang de Mesemperken één zee van bloemen.
Nog mooier, wanneer de steppen na de regenperiode tot nieuw
leven zijn gewekt en overwaasd met tal van kleuren, al over-
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heerschen het geel en vooral rood tot roodachtig violet. Wij zijn
hier al met heel wat minder tevreden, maar wie een rotspartijtje
heeft , wa t een ieder, die buiten woont, zich voor enkele guldens
zelf kan maken, hij mist veel, wanneer hij niet zorgt, dat er
een aantal mooie Mesems op komen. Ze komen in potjes
tusschen d e steene n te staan en als ze tegen den winter
naar binnen moeten, kost het moeite ze uit den grond te krijgen,
zoo sterk hebben ze zich uitgebreid. Dat we ze in potten laten
staan, heeft dit voordeel, dat we dan tevens de wortels wat
kunnen afsnijden, en de plant iets inkorten, ze krijgt den heelen
winter door maa r zoo nu en dan eens wal water, voldoende om
niet te verdrogen, maar meer ook niet. De lichtste plaats is de
beste, want onze ervaring is, dat er door te veel vocht in den
winter nogal heel- wat sneuvelen, vooral als ze daarbij donker
staan, wat ook geheel in strijd is met hun natuurlijke groei.

Nu is er onder onze leden heel wat verscheidenheid, wat de
liefhebberij betreft en dat is maar goed ook. De een houdt al-
leen van cactussen en wil anders niet hebben, een ander vindt
wat mooie vetplanten erbij ook wel leuk, en nog anderen strek-
ken hun zorgen alleen maar uit over wat wij noemen d e blad-
sukkulenten. Bij hen vinden de Mesems dan ook het gunstigsfe
onthaal . De mimicry’s, di e zoo grappig een steentje nabootsen
zijn ook wel in tel, maar die zijn nog al kostbaar en vereischen
in den winter wel heel wat zorg. Daar de geheele plant maar
klein is, is de bloem ook vrij nietig en kan in de verste verte
niet halen bij die van de normale soorten. Het is dan ook voor
deze, dat wij een goed woordje willen doen. Eenjarige soorten
zijn er niet veel bij . De gewon e ijsplant  (Mesem. crystallinum)
is meer eigenaardig dan mooi en de bloempjes beteekenen niet
veel. Veel mooier is Me s. pyropaeum = tricofor. Deze  komt
voor in rood en wit en laat zich behandelen als de gewone
zomerbloemen. De overjarige soorten kan men scheuren of stek-
ken en wie er een beetje geluk mee heeft raakt er niet gauw
weer uit. Scheuren doet men de Mesem. linguiforme, die zeer
lange vleezige bladeren heeft. De bloem is zuiver geel en mooi
groot. De overige soorten worden meestal gestekt. Vrijwel ieder
stuk dat in den grond gestoken wordt maakt wortel. Een vol-
ledige soortenlijst te geven zou ons te ver voeren, laten we dus
volstaan met er een 15-tal te noemen die ons uit eigen ervaring
als goede bloeiers bekend zijn en waarvoor we dus in kunnen
staan . Het zijn : Mes. spectabile,  densum, echinatum, lunatum,
Ecklonis, reptans,  blandum, Zeyheri, murinum, Haworthii, caules-
eens, scabrum roseum, nitidum, roseum en Lehmanni. Van deze
laatste voegen we een teekeningetje bij . De bladeren zij n blauw-
grijs en de bloem geelachtig wit. Wie zich uit dit lijstje een
keuze maakt zal er geen spijt van hebben, maar er zijn er nog
heel wat meer, want het Mesemgeslacht telt over de 200 soorten.

V. D. H.
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Een kijkje in de kas van Mevrouw K. Janssen-Franken
te Tilburg. Dient tevens als goed voorbeeld van mooie
groepeering.

(Cliche welwillend door Mevrouw Janssen in bruikleen
gegeven.)
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Iets over A l o e ’ s .   

Naast de Cactussen zijn de Aloe’s ongetwijfeld de meest voor-
komende vetplanten. Vroeger werden ze alle met één gemeen-
schappelijken geslachtsnaam ,,Aloe’s”  aangeduid, zooals alle cac-
tussen vroeger eenvoudig naar den geslachtsnaam ,,Cactus”  moesten
luisteren. Thans onderscheidt men vijf geslachten, waarvan één,
het geslacht Lomatophyllum,  hier buiten beschouwing kan worden
gelaten, wijl dit in onze verzamelingen wel niet zal worden aan-
getroffen,  

De andere Aloe’s worden in twee groepen verdeeld, welke door
den vorm van het bloemdek van elkaar afwijken.

Bij de eerste groep, waartoe de geslachten Aloë en Gasteria
behooren, zijn de niet vergroeide kroonslippen van het bloemdek
naar voren gericht, terwijl ze bij de andere groep, waartoe de
geslachten Aprica en Haworthia behooren, afstaan. Overigens
zal de verzamelaar, die er van alle vier geslachten een paar ver-
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tegenwoordigers op na houdt, genoeg verschilpunten in het uiterlijk
der planten opmerken, waardoor de geslachten zich onderscheiden.
Bij het geslacht Aloë is het bloemdek meest cylinder- of klok-
vormig, de meeldraden ongeveer even lang als het bloemdek en
de bladeren aan den rand doornig getand.

Aloë arborescens is een der langst bekende soorten en reeds
meer dan twee eeuwen in cultuur. Zij wordt tamelijk hoog, wel
½  meter en heeft lange, smalle, heldergroene, naar buiten sikkel-
vormig omgebogen bladeren met groottandigen rand. Bij oude
exemplaren verschijnt uit den top der plant een bloemstengel
welke bezet is met purperroode kelkjes. Bekend en dikwijls in
,,Succulenta”  beschreven is ook A. variegata, een der mooiste en
dankbaarste Aloë soorten, welke zelfs veel bij gewone bloemen-
liefhebbers wordt aangetroffen. Het mooist van alle is echter wel
A. aristata Haw., waarvan de hierbij afgebeelde foto voor zich
zich zelf spreekt.

Bij het geslacht Gasteria is het bloemdek duidelijk gekromd,
aan den voet buikig, de meeld raden zijn korter dan de bloembuis.
De bladeren zijn steeds gaafrandig, tongvormig, meest  gevlekt of
gestippeld. Bekend zijn vooral: G. pulchra, met heldergroene,
wit gevlekte bladeren, G. verrucosa met langer en smaller bla-
deren, welke met glinsterende pareltjes dicht bezet zijn en daar-
door hobbelig aanvoelen. G. nigricans heeft ook wit gestippelde
bladeren, doch deze zijn glad, terwijl G. maculata, evenals G.
pulchra, groote vlekken op de blade ren vertoont.

Bij het geslacht Apicra  zijn de vrije kroonslippen steeds even-
lang en staan stervormig uit elkaar. Re meestal kleine bladeren
zijn nooit doornig getand. Het meest bekend zijn Apr. pentagona
en haar varieteit spirella, terwijl ook Apr.raspera nog wel eens
wordt aangetroffen.

Rijker gesorteerd is het geslacht Haworthia, waarbij de vrije
kroonslipjes tot twee lippen vervormd zijn, van welke de drie
bovenste slippen naar voren gestrekt zijn, terwijl de drie onderste
uiteenwijkend afstaan. De korte, breede bladeren zijn meestal
getepeld, niet zelden getand of gewimperd.

H. margaritifera heeft tot 10 cM. lange bladeren, welke aan
de onderzijde wit gesprenkeld en aan den bovenkant zwak ge-
stippeld zijn. Een mooie vorm hiervan is H. marg. var. semi
margaritifera. Bij H. radula zijn de 7 cM. lange bladeren aan
beide zijden van zeer kleine witte stippeltjes voorzien, terwijl bij
H. rugosa de bovenkant van het blad effen  is, doch de onderzijde
wit gesprenkeld. H. fasciata heeft bladeren die aan den boven-
kant zwak wit bestoven zijn, terwijl de onderzijde met rechte
witte strepen geteekend is. H. coarctata groeit meer rechtop,
evenals H. Reinwardtii (zie afb ). H. cymbiformis heeft bladeren
welke aan beide zijden glad zijn. Karakteristiek zijn hier de zeer
zichtbare aderen. H. retusa is gemakkelijk te herkennen aan den
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h
typischen vorm der bladeren, welke
geknakt schijnen te zijn. Verder
noemen wij nog : H. cordifolia, H.
attenuata, H. tesselata, H. tortuosa
en H. Engleri. Wat de cultuur be-
treft, de Aloe’s zijn over ‘t algemeen
weinig eischend. Hoewel ze bijna
in elke grondsoort groeien, geve men
bij voorkeur een mengsel bestaande
uit 1/3 bladaarde, 1/ 3 tuinaarde en
1/3 leem of klei, alles vermengd
met grof zand om de aarde poreus
te maken. ‘s Zomers giete men

z_> _r - - rijkelijk, doch ‘s winters houde men
__-_ ze aan den drogen kant, hoewel de

Haworthia Reinwardtii. aarde toch niet geheel mag uit-
(cliche Haage Jun.) drogen.

De vermeerdering geschiedt heel gemakkelijk door stekken,
welke, nadat de wonde eerst wat opgedroogd is, spoedig be-
wortelen. G. D. D.

Dwergcactussen.

Zou er wel één Cactussoort zijn, welke zich meer in onze be-
langstelling mag verheugen dan de hier afgebeelde Echinocactus
minusculus Web. ( = Rebutia minuscula  Schum.) ? Haar lieftal-
lige bloeiwilligheid is algemeen bekend, eveneens haar welkome
vruchtbaarheid in het vormen van jonge bolletjes. In dubbelen

zin welkom ; le
omdat men

hierdoorspoedig
in het bezit kan
komen van een

flink partijtje
gemakkelijk en
dankbaar bloei-
ende plantjes,
wat vooral voor
beginners een
groot voordeel
is, daar men,

d o or  zoo hier
Echinocactus minusculus.

Beschikbaar gesteld door A. W. B.
en daar een
potje er van

tusschen de andere succulenten te zetten, bloeiende planten over
de geheele collectie verspreid heeft. 2e. Omdat men door het
wegschenken van een minusculus-plantje krachtdadig kan mee-
helpen om de liefhebberij bij anderen op te wekken. Bij het,
verstrekken van plantjes aan adspirant-vetplantenverzamelaar wordt
hiermede lang niet genoeg rekening gehouden. Vooral Opuntia-
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stekjes worden in den regel het eerst weggeschonken. Natuurlijk
ook al omdat men hiervan het beste iets kan missen. Maar
Opun tia‘s bloeien zoo zelden en de nieuwe liefhebber wil toch
ook zoo graag direct wat in bloei zien komen. En daarvoor
is E. minusculus wel het best geschikt. Een bolletje ter grootte
van een knikker, zal, in een klein potje gezet, dikwijls reeds in het
volgende jaar één of twee bloempjes vertoonen. En dan geraakt
de nieuwe liefhebber natuurlijk in vervoering!

Een botanische beschrijving van E. minusculus te geven is thans
niet noodig ; het plantje is bekend genoeg en in vorige jaargangen
al zoo dikwijls beschreven. Alleen memoreeren wij nog even,
dat het zeer gemakkelijk veel en goed kiembaar zaad levert, zoo-
dat men er aardige zaaiproeven  mee kan nemen. Als men ‘t
zaad er niet afneemt, verspreidt het zichzelf op den pot rondom
de moederplant en komt steeds spontaan op.

Na verwant aan E. minusculus is E. deminutus Gürke ( = Re-
butia deminuta Br. et R.) welke iets meer zuilvormig opgroeit
en minstens zoo dankbaar bloeit, terwijl de bloempjes ook nog
wat langer duren.

Andere ‘mooie dwergcactusjes, welke wegens haar bloemenrijk-
dom in geen verzameling mogen ontbreken, zijn : E. Fiebrigii
Gürke (= Rebutia fiebrigii Gürke) en E. microspermus Web.
(= Hickenia microsperma Web.).

Een mooi effect maken deze plantjes, als men er een tiental
bijeen in een vlakken schotel opkweekt.

Echinocactus Grahlianus Ferd Hge Jun. ( =  G y m n o c a l y c i u m
Grahlianum), E. Schilinzkyanus Hge Jr. (= Frailea Schilinzkyana
Hyp.) en E. pumilus Lem (= Frailea pumila Lem.) zijn ook in-
teressante dwergcactusjes, doch niet zoo aanbevelenswaardig, om-
dat de bloempjes zich haast nooit volkomen openen.

G. D. D.~_...._
Echinocactus Texensis.

(Bij de foto).
Een onzer leden, de heer Kamstra te Paterson  N. Y., heeft de

vriendelijkheid gehad ons een aantal foto’s toe te zenden van
planten uit zijn verzameling. Hij verkeert in het gelukkige geval,
dat hij veel dichter bij het land van oorsprong woont dan wij en
dat hij dus met zijn importen ook heel wat meer kans op suc-
ces heeft. Hoewel de hier afgebeelde plant nog niet het glans-
punt van haar leven bereikt heeft, maakt zij toch reeds aanstalten
daartoe, doch ook als niet bloeiende plant is de Etus texensis
een sieraad voor iedere verzameling door de prachtige karakteri-
stieke bedoorning. De plant zelf is plat bolvormig met inge-
zonken witwolligen top. Het aantal ribben varieert van 14-21,
met krachtige areolen erop. Het aantal randdorens
tot 9.

bedraagt 6
Deze zijn tamelijk breed, deels gekromd en fraai gering

Bij het uitkomen zijn ze prachtig helrood,  later worden ze meer
bruinachtig geel. Zeer eigenaardig is ook de sterk omlaag ge-
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bogen lange middendoorn, welke wel 3-4 cM. lang wordt; ter-
wijl de overige niet langer dan 1-2 cM. worden. De bloem is
al heel eigenaardig. Reeds vrij jonge planten zijn bloeibaar. Van
buiten is ze donkergroen, overgaand in een roodachtig bruin,

naar binnen toe worden de bloemblaadjes meer roserood met
donkerder middenstreep. Ze zijn daarenboven als fijne franje
uitgetand, wat slechts van heel enkele soorten bekend is. In
haar vaderland, Texas, trekt de plant zich in de felle droogte-
perioden zooveel mogelijk. in den bodem terug, ze schrompelt
gedeeltelijk sterk in en de wortels trekken haar omlaag in het
stof, zoodat ze tamelijk beschut is. Waar de groeivoorwaarden
ten onzent nogal heel wat afwijken van die in de vrije natuur
moeten we met al te felle zonbestraling wat voorzichtiger zijn en
geven liefst een weinig bescherming in den zomer, bijv. door de
ruiten aan de binnenzijde met wat kalkmelk wit te maken.

V. D. H.

Merkwaardige Euphorbia’s.
Het geslacht Euphorbia telt ongeveer een honderdtal succulente

vormen en hiervan vertoonen verschillende een groote mate van
overeenkomst met cactussen, doordat ze evenals deze volkomen
zijn aangepast aan een droogteklimaat en in hun dikke vleezige
stengels een watervoorraad moeten aanleggen voor den kwaden
tijd. Het meest den bolvorm nabij komen Euphorbia meloformis
en Euphorbia obesa, beiden behoorend tot de groep der Meleu-
phorbia. Zoo op het eerste gezicht maken beide planten dan
ook absoluut niet den indruk van tot de Euphorbia’s te behooren,
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maar een klein krasje op de huid brengt al dadelijk een druppel                          

  

Euphorbia meloformis. (Foto F. de Laet).

Euphorbia obesa. (Foto, Mej. I. Mees).
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wit vocht te voorschijn en dit is mede wei het zekerste bewijs,
dat we hier met een lid van het Wolfsmelkgeslacht te doen heb-
ben. De Euphorbia meloformis is in verzamelingen niet zeldzaam,
al vermeerdert deze soort zich slechts heel langzaam, maar met
de tweede soort is dit niet het geval. Deze komt slechts bij heel
enkele liefhebbers voor en het was bij gelegenheid van de eerste
Vetplanten-tentoonstelling in den Haag (1924) dat een belang-
stellend bezoekster ons deze plant toonde, die door haar was
meegebracht van de wereldtentoonstelling te Wembley, waar een
aantal merkwaardigheden van den Kaapschen plantengroei in de
afdeeling Zuid-Afrika te koop was. Thans komt Mej. Mees,
Hilversum ons verrassen met een foto van een exemplaar uit
haar verzameling. De kleur der plant is groenachtigbruin en de
foto is ongeveer op ware grootte. De kleine groengele bloem-
pjes verschijnen boven uit het hart der plant . Zooals  men ziet
is de gelijkenis met een Astrophytum zeer groot. Het eerste
exemplaar dezer soort werd in 1897 door Prof. Mac.  Owan uit
Kaapstad naar de beroemde Engelschen plantentuin van Kew.
gezonden, doch bleef daar slechts kort in leven. Thans heeft
men er in Zuid-Afrika eenige nieuwe vindplaatsen van ontdekt,
doch met dat al blijft de soort tot de grootste zeldzaamheden
behooren. Het doet ons daarom dubbel genoegen, dat wij hier
met een origineele Hollandsche  opname voor den dag kunnen
komen. Over eenige andere wonderen der Kaapsche flora uit de
verzamethig van Mej. Mees hopen we in een volgend nummer
nog een en ander te mogen zeggen.

V. D. H.

Melocactus.
(Bij de foto).

Ongeveer acht maanden geleden maakte ik zeer toevallig ken-
nis met een pas van een verre reis weergekeerde marconist.
Deze jongeman vertelde mij van zijn vele reizen en wat voor
zaken hij al zoo uit de vreemde landen had meegebracht en ten
slotte  werd ik uitgenoodigd  al z’n moois eens te komen bezichtigen.

Groot was mijn verrassing toen ik bij mijn bezoek aan zijne
verzameling van uitheemsche vogels, visschen, vlinders enz. een
paar mooie voor  mij geheel onbekende Cactussen ontdekte, welke
natuurlijk terstond mijne geheele belangstelling tot zich trokken.
Ik kreeg toen het verhaal te hooren van den jongenman, hoe of
hij die planten gekocht had op het eiland St. Thomas ; welk een
moeite en zorgen ze hem gekost hadden zoowel aan boord als
gedurende de reis van Rotterdam naar Tilburg en het einde van
het lied was dat ik aan geld wat lichter maar twee pracht-cac-
tussen rijker dencinteressanten verteller verliet.

Aanvankelijk kende ik deze soort cactus niet, doch na eenige
dagen wist ik dat het de ,,Melocactus  communis”  was, terwijl ik
tevens de zeer teleurstellende mededeeling  ontving dat deze plant
hoogstens een jaar leven gegeven wordt, daar de praktijk geleerd
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heeft  dat zij hier onherroepelijk ten gronde gaat. Ofschoon mijn
vreugde aanmerkelijk getemperd was begon ik toch vol goede
hoop de planten te verzorgen en kregen ze een goed plaatsje in
mijn cactus-verzameling.

Eerst werden ze uit hun overzeesche vetkuipjes gehaald en in

Melocactus commnnis. (Foto Mevr. Janssen-Franken).
Cliché welwillend door ,,Floralia”  beschikbaar gesteld.

een goed gedraineerden bloempot overgeplant. De grootste der
twee planten bleek toen in het bezit te zijn van een prachtig
gez ond wortelstel. Ook voor deze Melocactus gebruikte ik ge-
wone tuingrond vermengd met bladgrond, kalkpuin en scherp zand.

Na eenige weken vertoonden zich op beide planten mooie roode
vruchten, welke na verloop van tijd afvielen om plaats te maken
voor nieuwe. Dezer dagen nu verrastte mij een der planten met
ee n schoon e krans van bloemen op den bloemkop, in den geest
der ,,Mamillaria” wanneer deze in bloei staat. Nu, na ruim acht
maanden, staan mijne planten zoo mooi en schitterend dat ik bijna
‘niet kan gelooven dat ze over enkele maanden zouden gaan af-
sterven en ik mij onwillekeurig afvraag of het toch niet mogelijk
zou zijn ze hier in het leven te houden.

Andere liefhebbers die mij zoo nu en dan komen bezoeken,
en dus de planten minder vaak zien als ik, zijn het er allen over
eens dat ze steeds groeien en mooier worden. De foto geeft
goed weer hoe flink de planten zijn. De grootste is ongeveer
38 c M. hoog. De behandeling die ze ontvangen is gelijk aan
die van mijne andere cactussen en mocht t. z. t. blijken, hetgeen
ik werkelijk hoop, dat de mededeeling omtrent levensduur niet
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juist is geweest, dan wil ik dat in een der volgende nummers
van ,,Succulenta”  nog eens vertellen.

Mochten er onder de lezers van dit tijdschrift liefhebbers zijn
die reeds ervaring hebben opgedaan met den ,,Melocactus ” dan
zou ik hen vriendelijk willen verzoeken hunne bevindingen in
,,Succulenta”  bekend  te maken.

Een ding staat bij mij vast, al zou ook hun levensduur kort
zijn en het aanschaffen wat kostbaar, dan weegt daartegen ruim
op de pracht der plant en het bijzonder fraai cachet dat zij aan
een verzameling verleent.

Tilburg, Juli 1926. K. JANSSEN-FRANKEN.

Korte wenken voor beginners.
Het winnen van zaad.

Als men ons de vraag stelt: Hoe komen we in den kortst
mogelijken tijd aan een flinke partij planten, dan moet hierop ons
antwoord luiden, door stekken of zaaien. Als het Opuntia’s of
Phyllo’s  betreft, is het in den regel wel mogelijk hiervan in één
enkel sezoen  flink wat stekken af te nemen, doch meestal heb-
ben gezaaide planten een beter wortelstelsel, zoodat deze wijze
van vermeerdering dus den voorrang verdient. Waarbij dan ook
nog komt, dat er heel wat cactussoorten zijn, die zich slechts
uiterst moeilijk laten stekken, omdat ze zoo weinig scheuten
maken en dit zijn meestal de fraaiste en kostbaarste. Nu is er niets
eenvoudigers dan naar een bekend adres te schrijven van een
zaadhandelaar en hierbij een flinke partij te bestellen, maar in
de praktijk kwam dat wel eens minder goed uit. Of dit nu lag
aan het zaad of aan de wijze van behandeling willen we in het
midden laten, een feit is het, dat we geen garantie krijgen voor
de kiemkracht der zaden en deze kan bij de verschillende soorten
wel erg uiteenloopen. Mogelijk kan de handelaar ook een der-
gelijke garantie niet geven, want de kiemkracht van het zaad is
van heel wat factoren afhankelijk en verder kan men gereedelijk
aannemen, dat hij ook wel eens oud zaad aan den man zal brengen,
als hiervan toevallig nog wat aanwezig is. Hoe lang cactuszaden
hun kiemkracht behouden kunnen, is trouwens ook nog lang geen
uitgemaakte zaak, al zal deze in het algemeen, na eenige  jaren
wel geheel verloren gegaan zijn. Verder houde men rekening
met het feit, dat zelfs versche zaden lang niet alle even gelijk-
matig kiemen en soms na jaren nog opkomen, zooals dit van
Opuntia’s bekend is. Om nu evenwel aan allen twijfel omtrent
herkomst en ouderdom der zaden een einde te maken, winne
men zelf zijn zaad, iets wat lang zoo moeilijk niet is, het
lijkt, tenminste wanneer men over een niet al te kleine verzame-
ling beschikt.

Wil men dezen kant uit, dan dient men dus in de allereerste
plaats te zorgen, dat men van een bepaalde soort steeds twee of
meer exemplaren gelijktijdig in bloei heeft. Waarom het ge-
wenscht is kruisbestuiving te passen, kan hier niet nader worden



uiteengezet, maar in de natuur zal dit bij de ‘meeste cactussen
wel eveneens het geval zijn, al zijn er uitzonderingen. Dat men
nu op een gegeven oogenblik twee of meer planten van dezelfde
soort in bloei heeft, zal bij beginners nu wel niet zoo vaak voor-
komen, maar dan moet men elkander maar helpen en men zorge
dus bijtijds, dat men iemand weet, die even gelukkig is. Over
en weer kan men dan bestuiving toepassen en als resultaat, dat
men beiden in het bezit komt van één of meer rijpe vruchten.
Hier ligt een mooi terrein van arbeid voor onze kringen, en ook
waar men een Hortus of andere groote openbare plantenverza-
meling  vindt, zal men in de meeste gevallen wel bereid zijn toe
te staan, dat men met een penseeltje even wat stuifmeel mee-
draagt. Het best neemt men hiertoe een zachtharig penseeltje
van marterhaar, dat men in een kurk vaststeekt en geheel dan in

d

Een nieuwe Phyllocactus-hybride. (foto v. d. H.).

een buisje past. Een stevig reageerbuisje is hiertoe zeer geschikt’
Zoodoende - kan men het verkregen stuifmeel veilig meenemen.
Nu heeft men niets anders te doen, dan dit stuifmeel voorzichtig,
over te brengen naar de stempels van onze eigen plant. Men
let te  erop, dat rijpe stempels open staan en iets kleverig zijn.
H e b b e n  zij dit stadium nog niet bereikt, dan wachtte men nog
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wat. Het stuifmeel kan echter niet lang bewaard worden en zal
vooral bij warm weer vrij spoedig bederven. Men kieze dus het
goede oogenblik. Verder bedenke men, dat het vormen van
vruchten aan de plant vaak hooge eischen stelt, zoodat we daar-
toe geen al te jonge exemplaren voor mogen nemen. In den
beginne hebben we hiertegen wel eens gezondigd en het resul-
taat was, dat we weliswaar een mooie rijpe vrucht kregen, maar
dat de plant zelf dood ging door uitputting. Men bevruchte al-
leen bloemen van dezelfde soort en beginne niet aan een doel-
looze  kruisbestuiving van alles wat toevallig gelijktijdig bloeit.
Dit geeft slechts in een heel enkel geval iets goeds, maar in den
regel is er achteruitgang. Vooral  bij Phyllocactussen komt men
er zoo gauw toe en als men dan na vele jaren van de gekweekte
hybriden bloemen krijgt en deze blijken in alle opzichten veel
minder fraai te zijn als hun stamouders, dan heeft men toch
eigenlijk veel moeite voor niets gedaan. Daarbij bedenke men
dan verder nog, dat men stuifmeel van de bloemen met de langste
bloembuis brengt op die met kortere bloem, want de stuifmeel-
korter moet al groeiende den weg afleggen van stempel tot eicel
en gesteld, dat dit in het omgekeerde geval zou lukken, dan geeft
dit toch tot noodelooze verzwakking aanleiding. Dat men even-
wel bij dergelijke kruisingen wel eens iets goeds krijgen kan,
hebben ous de kweekproeven van de bekende kweekers  Borne-
man en Nicolai bewezen, die ons met tal van buitengewoon fraaie
soorten hebben verrijkt. Zelf hadden we het geluk een dergelijke
kruising tot stand te brengen tusschen een gewone Ackermanni
en een grootbloemige hybride van de Laet (Felix Faure  ?) In

ee
1923 gezaaid kregen we dit jaar de eerste bloem en dat bleek
e n verrassing te zijn. De bloem bereikte een lengte van 15 cM.
bij een doorsnede van 20 cM. en dit aan een plantje van nog
geen 30 cM. hoogte. De kleur was volkomen Ackermanni, alzoo
alleen een aanmerkelijke verbetering der grootte Waarschijnlijk
zullen de andere planten wat de kleur betreft wel afwijkingen
hiervan vertoonen. Heeft men nu op deze wijze iets goeds ver-
kregen, dan kan men dit alleen door stekken in stand houden.
Na het bestuiven moet men het penseel in alkohol  goed afwas-
schen  voor men het opnieuw gaat gebruiken. Na het bestuiven
rijpt bij sommige soorten de vrucht heel gauw, bij andere daar-
entegen laten deze zich tot het volgend  voorjaar wachten (Ma-
millaria’s). Bij Phyllo’s kan men al spoedig zien, of de vrucht
zich gezet heeft, daar de bloem anders na eenige dagen in haar
geheel afvalt. Men late het restant der bloem uit zich zelf op-
drogen en verwijdere niet. Ook moet men de bessen niet te
spoedig van de plant afnemen, daar ze in den regel nog al eeni-
gen tijd noodig hebben om volkomen rijp te worden. Bij Echi-
nopsis  drogen de bessen bij rijpheid gewoonlijk heelemaal  op,
bij andere soorten blijven ze vleezig en deze spreidt men, na ze
opengesneden te hebben, waaiervormig op een stuk papier uit.
Voert oak dit niet tot het beoogde doel, en treedt schimmeling



op, dan wassche men de zaden in lauw water Uit ‘en’ droge  ze
zoo snel mogelijk tusschen vloei of kranten. De kleverige slijm-
laag verdwijnt dan wel door de warmte. Voorloopig bewaren
we de verkregen zaden in doosjes of glazen buisjes, want ze
hebben eenigen tijd rust noodig alvorens ze mogen worden uit-
gezaaid.. We vergeten vooral niet om er dadelijk den naam bij
te zetten met de bijzonderheden (als het een kruising is) want
later is het heel lastig om dit nog na te gaan. Van vele soorten
gelijken de zaden ook sterk op elkaar. Bij verzending per post
denke men er verder aan, dat de stempelmachines in staat zijn
de kostbaarste zaden in één oogenblik tot poeder te stampen,
zoodat men liever niet i n  een brief, doch in klein blikken doosje
als monster zonder waarde verzendt. V. D. H.

Cereus Mac Donaldii.
Een dezer dagen bloeide bij mij voor de eerste maal een Nacht-

cactus en wel de Cereus Mac Donaldii. Ofschoon een foto, zoo-

Cereus Mac Donaldii. (Foto Mevr. K. Janssen-Franken).



Nachtcactus,
opgenomen 1 Juli 1926 door den heer J. A. Heuff,

huize ,, Walstede”, Tiel.

Een gedeelte van de fraaie cactusverzameling van den heer J. A.
Heuff, huize ,,Walstede”  te Tiel.

Op den achtergrond een bloeiende nachtcactus
1 Juli 1926.
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als er hierbij een is afgedrukt, slechts zeer onvolkomen in staat
is een beeld te geven van de pracht der bloem, blijkt er toch
wel uit welk een bloem-schoonheid dien nacht in mijn verzame-
ling te bewonderen is geweest. En ik mag dan ook gerust zeg-
gen dat de bloem onze hooggespannen verwachtingen nog verre
heeft overtroffen,

Na dagelijks inspecteeren ontdekte ik, ongeveer zes weken ge-
leden, de bloemknop. Dat de ontwikkeling der bloem zeer snel
heeft plaats gehad kan men zich voorstellen door het feit dat de
bloemsteel bijna 30 cM. lang is geworden, terwijl de bloem zelf,
geheel open, een diameter had van ruim 35 cM.

Heerlijk mooi is het ook de bloem zich te zien ontplooien.
‘s Middags om ongeveer half zes begonnen de buitenste dekbla-
den los te laten tot om 8 uur des avonds de bloem geheel ont-
loken was. De aanblik was in één woord schitterend en de pracht
door deze bloem tentoongespreid boeide ons gezelschap zoozeer
dat wij om twaalf uur 's nachts nog slechts noode konden scheiden.

Niemand der aanwezigen kon zich voorstellen dat al dit schoons
slechts voor één nacht was en ook ik leefde in de hoop dat ook
den volgenden morgen de bloem nog wel niet geheel uitgebloeid
zou zijn. Om 7 uur voormiddags bleek echter dat de bloem ook
nu weer haar naam niet te vergeefs droeg en dat zij waarlijk als
een ,,Koningin der Nacht” in al haar schoonheid slechts één nacht
had geregeerd.

In mijn bezit bevinden zich nog een jongere plant van Cereus
Mac Donaldii en nog een Cereus grandiflorus. Beide planten
lieten eenigen tijd geleden ook ieder een bloemknop zien. Jam-
mer genoeg werkte geen der beide knoppen door en vielen zij
na enkele weken wederom. af. Wat daarvan de juiste oorzaak
kan zijn is voor mij nog een raadsel, zooals trouwens nog tal van
zaken bij de cactussen verrassingen zijn. Maar al geeft ook een
of ander wel eens wat teleurstelling, laat dat voor een liefhebber
geen reden te minder zijn om niet de beste zorgen aan zijne
planten te besteden. Want door ondervinding heb ik geleerd dat,
hoe meer zorg aan de planten wordt besteed, des te dankbaarder
toonen  ze zich en des te beter leert men de planten kennen. En
elke liefhebber die zich een nacht-cactus aanschaft zal daarvan
niets dan vreugde beleven.(Mits hij een warme kas of goede
serre heeft, Red.).

Tilburg, Juli 1926. K. J A N S S E N- FR A N K E N.
-

Poëzie in ‘t stadsleven.
(Vereenvoudigde spelling).

Wanneer men ,,bovenhuis” bewoner is in een grote stad, dan
is het vaak een moeilik  probleem, wanneer men liefde voor plan-
ten en bloemen heeft, deze liefde te bevredigen.

Een paar Geraniums voor de ramen of zelfs wat Cactussen op
de vensterbank moeten dan aan die begeerte naar wat schoon-
heid en poëzie zo goed mogelik  voldoen.
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Toch kan de toevallige situatie van eene woning soms benut

worden, om met wat fantasie en handigheid, zij het ook op be-
scheiden schaal een brokje natuur op uw bovenhuis na te bootsen.

Het was in ‘t vroege voorjaar van 1925 dat we op een zonni-
ge ochtend besloten het plat van ons huis gelegen op de hoogte
van de zolderverdieping gedeeltelik in e e n  stukje natuur te
herscheppen.

Dit platje, ter breedte van ‘t gehele huis, en 4 Meter diep,
gelegen op het Zuiden, door een gedeelte van de achtergevel en
aan de zijkanten door muur vlakken van hoge schoorstenen voor
koude winden beveiligd, leende zich daar toe bij uitstek.

Reeds lang hadden bakken met planten en bloemen de grint-
vlakte wat opgefleurd door hun groen en hun kleuren, toen we
op die bewuste voorjaarsdag besloten een “Border” te gaan aan-
leggen op een gedeelte van die stenige vlakte. En het is ons
gelukt hierin zelfs een vijvertje met een springend fonteintje aan
te brengen. In dit vijvertje kroos en kleine plompeblaren en aan
den oever een bosch lisschen, waarin dit jaar tot onze grote
vreugde 20-25 grote gele bloemen gebloeid hebben.

Hoe we dit aangelegd hebben zult ge vragen?

In de nabijheid van onze woning was voor destadsuitbreiding
land opgehoogd met veen, zand en ook met bagger uit een vaart
in de omgeving.

In die bagger vonden we, toen deze opgedroogd en begaan-



-1 10-
baar geworden was, ‘t materiaal voor onze Border.

Grote hoeveelheden bakstenen en plavuizen uit oude afgebro-
ken huisjes waren mede opgebaggerd en nu op het land uitge-
spreid. Hier hadden we dus ‘t mooiste materiaal voor ‘t oprapen
prachtig rood en warmgeel  waren deze misschien een eeuw oude
stenen en estrikken. Met deze stenen in verschillende afmetingen
bedekten we, alsof we een legkaart maakten, een ongeveer 10
cM. dikke laag tuinaarde, die naar den achtergevel toe dikker
werd, en voedsel gaf aan een klimop waarmede de muur be-
groeien moest. In dit gedeelte waar de aarde ongeveer 30 à 40
cM. dik was hebben we onze vijver gemaakt waar voor we het
grootst mogelik  formaat ,,kattebak”  als basis namen. Met port-
land, kalk, stukken steen en grote kiezels, metselden we deze
bak hoger en wijder uit, zorgdragende dat op de plaats waar
we onze lisschen wilden plaatsen een overloop ontstond, waar
door ‘t mogelik  werd dit gedeelte van de aarde, door een klei-
rand van ‘t overige gescheiden tot een moeras te maken.

Met een dun loden en een glazen buisje kregen we ons fon-
teintje in ‘t midden van de bak, en lustig klatert ‘t dunne straal-
tje in ‘t water en op de plompen bladeren en besproeit tevens
met ieder windvlaagje de omgeving.

Dat we hier en daar tusschen de stenen een vakje openlieten
voor de planten spreekt vanzelf.

En zo plaatsten we hier en daar Sempervivums, Echeveria’s,
en Sedums, maar ook madeliefjes, crocussen, vogelmelk, salomons-
zegel, O.-I. kers enz., enz.

Op de foto ziet men ‘t gedeelte met de lisschen op den ach-
tergrond. Daar voor, naast de Echinopsis in de pot, één van
onze bloeiende huisloken.

Zo is het ons, zij het ook met wat moeite gelukt, een stukje
natuur poëzie, steeds vol verrassingen, altijd vol schoonheid, in
onze onmiddellike  nabijheid te brengen, hoog, bijna op het dak,
midden in ‘t drukke woelige stadsleven. JAN P O N S T I J N .

Naschrift. Hoewel dit artikel niet uitsluitend over vetplanten handelt,
meenden we toch het een plaatsje in ons propaganda-nummer te moeten
geven, omdat het voor de groote stadsbewoner op deze wijze soms nog
mogelijk is zich een brokje natuur te scheppen, waar hij veel genoegen aan
beleven kan. Dat vetplanten en cactussen zich bij uitstek leenen om op
deze wijze te worden uitgeplant, behoeft geen nader betoog. Mocht men
geen oude steenen tot zijn beschikking hebben, dan vrage men aan de gas-
fabriek grove koolaschslakken, die voor eenige centen per zak aan huis bezorgd
worden (te Rotterdam 15 ct. per mud). Hiermede kan men in een woord
schitterende rotspartijen bouwen en als men dan hierin en hiertusschen een
verzameling Sedums, Sempervivums en een paar winterharde Opuntia’s uit-
zet, en hier en daar wat ruimte laat voor de planten, die alleen ‘s zomers
buiten kunnen staan, dan verkrijgt men een goedkooope en fraaie daktuin.

RED.-~--~ --_
Opuntia Bergeriana.

(Bij de foto).
Reeds eerder gaven we van deze soort een vrij volledige be-

schrijving, zoodat we in herhalingen zouden vervallen, wanneer
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we dit hier nu nog eens deden. (Zie Succ. 1925, pag. 131-133).
Intusschen heeft een onzer cactushandelaars zich echter beijverd
uit Zuid-Europa een groot aantal van deze planten te importeeren
en zijn meerdere leden in staat gesteld zich zoo’n sieraad aan te
schaffen, want het blijft nog steeds een buitenkansje een bloeiende
Opuntia te bezitten. De schijven komen ongeworteld aan, rijk
bezet met knoppen en desondanks gaan ze geregeld voort met
hun bloemen te openen, alsof er niets gebeurd was en maken
daarenboven nog makkelijk wortel ook. Een staaltje van buiten-

Opuntia Bergeriana (foto v. d. Houten).
gewone levenstaaiheid, zooals we dit bijna nergens zoo duidelijk
gedemonstreerd zien als juist bij de Opuntia’s. Dit is dan ook
wel de reden, dat men er in Zuid-Afrika en Australië niets op
gesteld is en zelfs in Zuid-Europa en Noord-Afrika kan men heel
wat last krijgen van deze doornige gezellen.

Dat de doornen zulke uitstekende afweermiddelen tegen het
eten door vee zouden zijn, werd ons dezer dagen door een oog-
getuige nog weer eens duidelijk tegengesproken. Die opvatting
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hebben jullie zeker ergens in een plantkundeboekje gelezen, werd
me toen gezegd, want de runderen en ezels kauwen er met net
zooveel smaak aan of het slablaadjes zijn. Maar om op onze
Opuntia Bergeriana terug te komen. Haar eigenlijk vaderland
weet men niet, al zal ze natuurlijk als alle Opuntia’s wel eenmaal
uit Amerika gekomen zijn. Ter eere van den grooten  succulen-
tenkenner Alwin  Berger werd ze door Weber  aldus genoemd.
Dat ze rijkbloeiend is blijkt wel uit de foto, maar we zagen
exemplaren waaraan een twintigtal knoppen zaten, dus baas boven
baas. De vruchten blijven meestal steriel, doch hebben het ver-
mogen om uit de bovenste areolen weer jonge planten voort te
brengen. Wanneer men de vruchten in de grond steekt, komen
er geregeld een stuk of wat jonge planten uit voort en als deze
eenmaal losgelaten hebben, onderscheiden ze zich in geen enkel
opzicht van zaailingen. We zetten ze in den zomer buiten en
pas tegen dat de eerste nachtvorsten  komen, halen we ze binnen.
Als ze maar voldoende licht hebben in den winter, zijn ze met
een vorstvrij plaatsje in den kelder volkomen tevreden.

v. D. H.  

Het Negerhandje.
Opuntia clavarioides var. cristata.

Onder de cactussen komen meermalen eigenaardige afwijkingen
voor, die men gewoonlijk bestempelt- met den naam van cristata-
of monstruosavormen. Het zijn meestal bandvormige verbreedingen

van den groeias,  doch
de oorzaak van dit ver-
schijnsel is tot nu toe
niet afdoende verklaard.
Heeft men eenmaal der-
gelijke planten, dan
moet men ze door en-
ting vermeerderen, daar
ze meestal heel lastig
zelfstandig wortelen
willen, Verschillende
dezer hanekamvormen
zijn inderdaad zeer fraai
en het laat zich begrij-
pen, dat ze bij planten-
liefhebbers in het alge-
meen en vetplantenver-
zamelaars in het bij-
zonder zeer in trek zijn.
Het voorkomen van
cristatavormen is niet tot
een paar geslachten be-__

perkt,
meest

Opnntia clavarioides.
Beschikbaar gesteld door A. W. B.. . . . . . . .maar komt welhaast bij alle cacrusgeslachten voor. Het
bekend is de Rotscactus (Cereus peruvianus var. monstru-
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osu). Men herkent er nauwelijks den oorspronkelijken vorm in
terug. Zooals de lezers zich uit het Decembernummer van het
voorgaande jaar zullen herinneren, is het me gelukt dat uit zaad
van een oogenschijnlijk normale Cereus peruvianus,  behalve de
gewone vorm ook een aantal cristatavormen te kweeken,  terwijl
de variabiliteit van het geheele zaaisel zeer groot was. Gebeurde
dit bij mij alleen, dan zou men kunnen aannemen dat zich bij-
zondere omstandigheden hadden voorgedaan, waardoor de crista-
tavorming was in de hand gewerkt, doch ook bij tal van anderen,
die van hetzelfde zaad hadden meegedeeld, gebeurde precies
hetzelfde. Ook bij de Echinopsissoorten komt, hoewel vrij zeld-
zaam de hanekamvorm tot stand. Men heeft dit wel eens op
kunstmatigen weg te voorschijn willen roepen, doch deze pogingen
zijn bijna zonder uitzondering mislukt, althans de planten bleven
niet blijvend cristaat. Van den Reuzencactus, de Carnegia gigantia,
moet zich in de nabijheid van de stad Tucson een exemplaar
bevinden, waarvan de top zich een eind boven den grond in een
drietal armen splitst en waarvan de middelste tak geheel en al
bandvormig is geworden. Het onder den naam van Negerhandje
bekend staande cactusje moet ook als een soort cristatavorm
worden opgevat. De soort naam clavarioides is aan het Grieksch
ontleend en beteekend letterlijk op Clavaria gelijkend. Dit laatste
is den naam van een alleraardigst paddestoeltje; het Hertshoorn-
zwammetje, dat we in onze duinen vrij algemeen kunnen aantreffen.
De gelijkenis hiermede is inderdaad zeer opvallend. Wat nu de
hei-komst van deze plant betreft, weten we dat ze thuishoort in
Chili en dat ze daar lage vertakte struikjes vormt van ongeveer
40 cM. hoogte. De leden, die meestal cylindervormig  zijn, wor-
den gewoonlijk niet dikker dan 1 ½  cM. en zijn aan den top
meestal verbreed of tot handvormig vertakte schijfjes uitgegroeid.
De blaadjes zijn evenals van de meeste Opuntia’s slechts klein
en vallen spoedig af. Voor de rest is de plant bezet met kleine
wolkussentjes en korte witte aangedrukte dorentjes, die echter
minder gevaarlijk zijn dan van de overige Opuntiasoorten. Zoover
bekend heeft de plant slechts eenmaal in Europa gebloeid en wel
in 1896 bij den apotheker Capelle in Springe. De bloem was
van buiten roodachtig bruin, naar binnen toe overgaande in olijf-
groen, dus wel een fraaie kleurencombinatie. Als bijzonderheid
zij nog vermeld dat de zaden wollig behaard waren. Afgesneden
stekken worden op schijven van snelgroeiende Opuntia’s  geënt,
het eenvoudigst door hierin een V vormige inkeeping te maken
en het ondereinde der stek op dezelfde wijze aan te punten. Een
doorn van een groote Opuntiasoort kan dienst doen om de deelen
stevig op elkaar te bevestigen. Men drage  zorg deze soort niet
te veel in de felle zon te plaatsen, daar ze anders licht verbrandt
en haar fraaie kleur verliest. v. D. H.

Opuntia microdasys.
De meeste schijfvormige Opuntia’s (,,Platy opuntia’s”)  hebben
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dit nadeel, dat zij, nog slechts enkele jaren oud zijnde, reeds
een aanzienlijken omvang bereikt hebben en dus voor liefhebbers
met beperkte ruimte niet zoo heel geschikt zijn.

Een gunstige uitzondering in dit opzicht maakt de hier afge-
beelde Opuntia microdasys Lehm. De-
ze vertoont geheel het karakter van
andere schijfvormige Opuntia’s, doch
ze blijft betrekkelijk klein en kan dus
jaren de verzameling tot sieraad strek-
ken. Ja, tot sieraad, want 0. micro-
dasys is een der mooiste cactussen,
maar vooral door de dicht bij elkaar
staande areolen, welke zoo sterk met
goudgele glochiden bezet zijn, dat de
geheele plant er haar opvallende kleur
door krijgt.

Eigenaardig is het, dat deze soort in
‘t geheel geen eigenlijke doorns krijgt,
maar de tallooae glochiden schijnen er

Opuntia  microdasys (cliche Haage  Jun.)
des te venijniger door te zijn. Bij de minste aanraking hechten
zij zich in de huid vast en zijn moeilijk te verwijderen. Oppas-
sen is dus de boodschap ! G. D. D.

Korte wenken.
Het planten in potten en in steenen zaaitesten of houten kistjes.

Voor een groot gedeelte heb ik mijn cactussen uitgezet in steenen
zaaitesten en in houten kistjes. In beide laatste hebben mijn
planten heel wat beter gegroeid dan in de gewone bloempotten.
Zelfs zeer kleine planten gaven rijkelijk bloemen. Zij, die mochten
meenen,  dat houten kistjes de aarde zuur maakt of aanleiding
geven tot schimmelvorming geef ik in overweging de kistjes voor
het gebruik te bestrijken met witkalk.

Verpotten enz. De beste tijd voor het verpotten is, zooals
reeds meermalen gezegd, het voorjaar, wanneer de nieuwe groei
begint. En voor planten, die dan gaan bloeien, na de bloei.
Wat eigenlijk beteekent, dat men, indien noodig, op elk tijdstip
kan verpotten. Ik heb verpot voor en tijdens den bloei, en ver-
der op elk tijdstip ook gedurende den winter, zonder het minste
bezwaar. Men doet goed een plant tijdens of na den koop, te
onderzoeken ook op wortelluis. Men weet dan tegelijker tijd of
de plant behoorlijk wortels heeft. Aan de cactussen, die er voor
in aanmerking komen, geve men een flinke hoeveelheid fijne
puinkalk, ik bedoel hiermede wat meer dan voorgeschreven wordt.
Het is niet alleen uitstekend voor de planten, maar bovendien
schijnt de wortelluis er een hekel aan te hebben.

Snel vermenigvuldigen. Hoewel enten in het algemeen niet is
aan te bevelen, geef ik toch in overweging eens een proef te



- 1 1 5 -
nemen met het plaatsen van een Chamaecereus Silvestrii stek op
een halve Opuntia schijf. Een enkel stuk ter lengte van 10 cM.
heeft bij mij dezen zomer een 70-tal dikke uitloopers gegeven
van 10-18 cM. lengte elk. F. S W Ü S T E .

Tepelstekken. Het mag bekend verondersteld worden, dat men
van tepels van mam. stekken kan. Als voorbeeld wordt dan een
tepelstek van Mamill. longimamma genomen. Doch het wortelen
hiervan duurt dikwijls heel lang of lukt in het geheel niet. Van
een onzer leden kreeg ik een 2-tal gewortelde tepels van Mam.
Bocasana, terwijl hij zelf nog een 12-tal eveneens geworteld had.
Het wortelen had pl m. 10 dagen geduurd. Ik kan Mam. Wildii
eveneens voor zoo’n proef aanbevelen, daar ik heb opgemerkt,
dat op de tepels van die cactus zich menigmaal jonge plantjes
ontwikkelen.

Zaaien. Het tijdsverloop tusschen het ontkiemen van het eerste
en het laatste zaadje is dikwijls groot. Dit wijst er op, dat de
grond niet overal even vochtig gehouden wordt. Het verdient
allicht aanbeveling voor het uitzaaien het zaad een etmaal te
weeken,  en de zaaitesten niet alleen goed vochtig te houden,
doch ze ook in vochtigen aarde in te graven. Het succes met
een Calumor-Dose wordt mijns inziens daardoor verklaard, dat
de glazen pot niet uitdampen kan.

Agave Victoriae Reginae T. hloore.
Zijn de Agave’s door haar geweldig grooten omvang ongeschikt

voor de liefhebbers-verzamelingen (uitgezonderd dan een paar
heel jonge plantjes), de door den auteur naar Koningin Victoria
genoemde en in 1872 voor het eerst naar Europa overgebrachte
Agave Victoriae Reginae T. Moore (= A. Consideranti Duch),
maakt hierop een uitzondering. De rosetten van een oude, vol-
wassen plant meten doorgaans niet meer dan 50 à 60 CM. in
doorsnede, maar het houdt lang aan voor ze deze grootte bereikt

heeft. Zooals uit nevenstaan-
de afdeelding blijkt, heeft het
bladroset een meer gedwongen
groeiwijze dan bij de andere
Agave’s het geval is, wat de
sierwaarde verhoogt. Wij kun -
nen dan ook ten volle onder-
schrijven, wat de bekende Al-
win Berger van deze plant
zegt, n.1. dat het een der
mooiste en merkwaardigste van
de geheele familie is. In geen
enkele vetplanten-verzameling

Agave Victoriae Reginae.
mag ze derhalve ontbreken, te-

(Cliché Haage Jr.). meer, daar de behandeling
zeer eenvoudig is: voedzame,

klei bevattenden grond, een niet te groote pot, ‘s zomers rijkelijk
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water en ‘s winters een niet te warme standplaats met zoo wei-
nig mogeluk  vocht. G. D. D.

Varia.
Een mooie, roodbloeiende Epiphyllum  is wel E. Russelianum.

De bloemen zijn 5-6 cM. groot. Deze, niet zooveel voorkomende
Lid-blad-cactus komt uit Brasilië. De plant vertakt zich goed en
bloeit rijk.

Een vroolijk  plantje is Mamillaria multiceps. De gele bloem-
pjes zijn wel klein, maar de helder roode besvruchtjes, welke er
naderhand aan verschijnen, zien er buitengewoon aardig uit. De
plant zelve is grijsachtig-groen.

Mesembrianthemum Böhmerianum. Deze Mesem. bestaat als
het ware uit allemaal opelkaar  gestapelde heel kleine groene
druifjes. Het grootste bolletje zal ongeveer een halve centimeter
meten in doorsnede.

Bij het enten maakt men vaak gebruik van Opuntia-doornen,
dat is algemeen bekend. Ook kan men daar goed een speld voor
gebruiken, hetwelk meestal gedaan wordt. Maar Opuntia-doornen
kan men nog voor iets geheel anders gebruiken. Met goed ge-
volg fungeeren ze als gramofoonnaalden ! Men neemt daarvoor
natuurlijk de hardste en stevigste exemplaren, die men vinden
kan. Zijn ze iets te lang, dan knipt men een stukje van het
dikste einde af.

Is soms eenig deel van een Succulent  gaan rotten en moet het
er af, dan is het aan te bevelen de open wond met wat fijn
houtskool poeder te bestrooien.

Zaait men Cactussen dan is het zeer goed om eerst de aarde
welke men daarvoor gebruiken zal, tot op een hooge temperatuur
te verhitten. Dit doodt alle schadelijke ziektekiemen.

Heeft men Echeveria’s te stekken, dan kan men best daarvoor
de bladen gebruiken. Men steekt ze eenvoudig in zandige grond,
besproeit na enkele dagen een weinig en wacht kalm af. Spoedig
wordt het blad dik en stijf en komt er een heel klein jonge
Echeveriatje onder aan het blad te voorschijn. Ook kan men
uitstekend de ontbladerde stengel gebruiken. Men snijdt deze in
stukken van ongeveer 3-5 cM. lengte en legt ze vast gedrukt
op de aarde. Na eenige tijd ontstaan er bij het snijvlak en bij
de wonden die gemaakt zijn door het afnemen van de bladeren,
nieuwe scheutjes.

Soms ziet men nog wel eens van die heele kleine bloempotjes
in gebruik wat toch af te raden is, daar de aarde veel te spoedig
opgedroogd is. Evenwel zijn te groote potten ook niet goed.
De plant wil dan niet zoo vlug groeien als anders het geval zou
zijn in passende potten,  
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Beschrijf f uw houten-steek-etikettenn van boven naar beneden.

Dus van het stompe gedeelte naar de spitse punt toe, Gaat het
etiket in de loop der tijden soms wat zakken, öf wordt het hout
aangetast door voch tdan zal men nog altijd de geslachts-
naam kunnen lezen hetgeen  de hoofdzaak  is. Beschrijf de eti-
ketten met Oostindische inkt .Die blijft onder alle weergesteld-
heden goed.

De groote, breed-vertakte Opuntia-planten die in de broeibak
wat te hoog worden om er de geheele zamer in te staan, kan
men gerust buiten ingraven .Ook kan men dat toepassen bij dè
gewone Succulenten .Maar de vleezige, niet gedoornde soorten;
doet men beter maar binnen te houden, want er komt heel gauw
vreterij aan van slakken, enz.

Heeft men Echinopsis-planten n die zullen gaan bloeien, dan deze
niet verplaatsen, daar dat de bloei zeer tegenwerkt en soms kan
vernietigen.

Vergeet nimmer om onder in de bloempot waar een Succulent
in komt te staan, eenige scherfjes van oude bloempotten over
het afvoergaatje te leggen .Dat voorkomt het verzuren van de
aarde.

Brengt men de planten uit een donker vertrek, waar ze langen
tijd gestaan hebben, dan is het oppassen voor te sterke zonne-
schijn. Dus met papieren en kalkwater gaan werken 1 In de
zomer is het zeer aan te bevelen steeds goed te luchten. Daar
worden de planten sterk van en krijgen of behouden hun frische
gezonde kleur.

Voor het melksap van sommige Euphorbia-soorten moet men
zeer oppassen daar het schadelijk voor de huid schijnt te wezen.  

Tijdens de zomermaanden kan men gerust de planten eens af
en toe lekker bespuiten. Dat hindert niets. Meestal moet men
gedurende de warme tijd iedere dag gieten. Heeft men niet te
veel planten dan kan men ze om de andere dag in een bakje
met water zetten.

Om het stof en vuil tusschen de doorns en haren te verwijde-
ren kan men gebruik maken van een hard penseeltje of kwastje.

L. SCH.

Cactussen in het veilingsbericht.
(Vereenvoudigde spelling).

De Meerbode, een plaatselik blad dat te Aalsmeer verschijnt,
bevat geregeld een overzicht van de prijzen op de centrale Aals-
meerse veiling .Ik zie het, maar lees het niet. Al die rozen,
seringen enz. Ren ik toch niet. De plaatselike berichten uit
Ilaarlemmermeer, de burgerlike stand, het raadsverslag trekken
me meer.

Maar ... .daar viel laatst mijn oog op het woordje cactussen,
en toen werd ik oplettend.



Ik zocht de oude nummers 
-118-

bij elkaar en geef u het resultaat
in het volgende lijstje :

20 Maart cactussen f 0.35-f 0.40.
24 . . . en iedere week zijn aanwezig een

cactussen in kleine pot, in grote verscheidenheid.
honderdtal

27 Maart f 0.40-f 0.42.
31 f 0.35-f 0.60.

3 April f 0.30-f 0.42.

14 :
f 0.35-f 0.42.
f 0.34-f 0.45.

17 f 0.35-f 0.56.
In de”Paasvacantie  had ik geen gelegenheid, maar ik heb me

stellig voorgenomen in de zomervacantie eens te gaan kijken.
Onze ledenlijst bevat maar één naam uit Aalsmeer, misschien

wil dat lid in ,,Succulenta”  wel wat over de Aalsmeerse vetplan-
tenkultuur vertellen.

Drumpt bij Tiel. B. TH. KRABBENDAM.

Uit de afdeelingen.
Kring Rotterdam en omstreken.

Zaterdag 4 Sept., des avonds 7.30 uur, vergadering in de bo-
venvoorzaal  van Rest. Kortman aan de Geldersche Kade 10.

Agenda :
1. Opening.
2. Mededeeling ingekomen stukken.
3. ,,Het stekken”, lezing van den heer J. Le Noble.
4. Rondvraag.
5. Plantenbeurs.
6. Sluiting.
R’dam, Juli ‘26. P. PEELS.

Kring ‘s-Gravenhage en omstreken,
De bijeenkomst van 19 Juni 1926 was wederom goed bezocht.
Aanwezig waren 27 kring-leden en eenige leden van de Ne-

derlandsche  Vereeniging, welke zich na afloop der vergadering
opgaven als kring-lid, zoodat wij thans de 50 hebben bereikt.

Besprekingen werden gehouden over een excursie naar Leiden
en eventueel naar andere belangrijke collecties. Nadere mede-  
deelingen daaromtrent zullen worden gedaan op de eerstvolgen-
de vergadering.

Door een der leden werd een naar eigen denkbeeld vtrvaardigd
gietertje ter bezichtiging rondgegeven.

Met deze gieter, die een vrij lange pijp heeft en een flauw
gebogen mondstuk zonder broes, kunnen ook verafstaande
planten worden begoten, zonder dat er water op de plant zelf
komt. Het is een handig instrument.

De Succulentenbeurs was "flauw”. De weinige ruilplanten
bestonden in hoofdzaak uit de in elke verzameling voorkomende
gewonere soorten Mesems,  zoodat er voor ruilen weinig animo was.



Een der aanwezige leden (kweeker)
tegen matige prijzen te koop.

Kring Amsterdam en

had flinke cactuszaailingen
De w.n.d Secretaris.

N O T E B O O M. .

omstreken.

17
Vergadering van den kring Amsterdam en omstreken op Vrijdag
September, ‘s avonds 8 uur in gebouw ,Koningin  Wilhelmina”,

Prinsengracht 1015.

1. Opening.
Agenda ;

2. Ingekomen stukken.
3. Bestuursverkiezing.
4. Plantenbeurs van 9-9.39.
5. 9.30 uur. Causerie over Echinopsis en Echinocactus met

lichtbeelden door den heer H .  Witte.
6. Sluiting.
Opgaven van candidaten voor de verkiezing van Voorzitter,

Secretaris en Penningmeester worden ingewacht bij ondergetee-
kende of kunnen op de vergadering aan het voorloopig bestuur
worden medegedeeld.

Het bestuur rekent op aller opkomst,
H. W ITTE, Secr.

Sloterdijkstraat 7, Amsterdam. Wijk 17.
Tentoonstelling te Amsterdam.

De Aquarium-vereeniging ,,Danio Perio”, organiseert van 31
Juli tot 8 Augustus, in samenwerking met de ver. Westerspeeltuin
eene tentoonstelling op het Cremerplein te Amsterdam.

Evenals vorig jaar zal ondergeteekende eene collectie cactussen
ter opluistèring inzenden.

Zoolang  de Amsterdamsche leden nog geen volledige cactus-
tentoonstelling kunnen organiseeren, zullen wij ons voor propa-
ganda nog op deze wijze moeten behelpen.

De tentoonstelling is een geheele week open. De toegansprijs
is slechts 10 cent. Geen enkele Amsterdamsche cactusliefhebber
verzuime dus om er een kijkje te gaan nemen.

J. POLDERMANS .

Open brief
aan den heer J. J. Verbeek Wolthuys, van Heurnstraat 108,

‘s-Gravengage (Voorburg).
Daar ondergeteekende, ondanks herhaalde malen daarover ge-

schreven te hebben, nooit de bestelde importplanten ontving, noch
zijn van te voren  overgemaakte gelden hem weer werden terug-
gezonden, ja, zelfs zijn brieven onbeantwoord bleven, neemt hij
de vrijheid langs dezen weg aan den heer Verbeek  Wolthuys te
vragen, wanneer hij de reeds twee jaar geleden bestelde en be-
taalde importplanten nu eindelijk eens kan verwachten.

W. BRANDSMA,
Hoofd der School, Thezinge (Gr.).



Naschrift.  Uit bovenstaande blijkt ons, dat de heer Verbeek
Wolthuys, in tegenstelling met hetgeen hij ons beloofde, nog
steeds in gebreke. blijft de bekende import-kwestie tot aller te-
vredenheid op te lossen.

Hoewel deze zaak aan ondergeteekenden heel wat noodeloos
werk bezorgd heeft, en wij ons voorgenomen hadden, ons hier-
mede niet meer te bemoeien, achten wij het, in het belang onzer
vereeniging, toch gewenscht nog éénmaal de kwestie onder de
oogen  te zien. In verband hiermede verzoeken wij onze leden
die nog steeds te vergeefs op hun planten of terugzending der
vooruit betaalde gelden wachten, hiervan onder vermelding der
bijzonderheden, kennis te geven aan laatst ondergeteekende.

J. M. VAN DEN HOUTE N, ROTTERDA M.
G. D. DUURSMA, Leeuwarden,

Achter de Hoven 114 bis.

Mededeelingen.
NIEUWE LEDEN.

W. Müller  Utrecht  Leidscheweg 74.
W. Wirtjes Amerfoort v. Oldenbarneveldtlaan.
Mej. C, de Vries Kloosterzande (Zeel.) Molenstraat.
R. Smelt Zwolle Anjelierstr. 19.
R. H. Laverman ‘s-Gravenhage Prins Hendrikstr. 47.
Dr. J. K. S. de Clercq Zubli  Goedereede Arts.
Mevr. W. F. v. Dolder  Rijswijk (Z.-H.) Stadhoudersstr. 6.
D. Damiaans  Haarlem Doelstraat 24.
A. F. Donath  Amersfoort Vijver 25.
P. M. Oversluys  ‘s-Gravenhage Jan v. Nassaustr. 32.
J. van den Berg Czn. Overschie Dorpsstraat 2.
J .  Snoep Rotterdam Vijverslaan 70.
W. J. v. Dam Delft Paardenmarkt 2.
Mevr. C. J. Schreuder ‘s-Gravenhage Irisstr. 80.
J. van Reyendam Alkmaar Nassauplein 43.
Mej, A. ‘t Hart  Maassluis  Stationsstr. 14.
Mej. A. Stoker Hilversum Peerlkamplaan 7.

RUILRUBRIEK.
Aangeboden : verschillende cactussoorten waaronder ook kleine

zaailingen, in ruil tegen soorten van het geslacht Gymnocalycium
of Cactusliteratuur-kuillijsten en opgave van titels aan H. de Jager,
Hondiusstr. 19 B, Rotterdam.

Aangeboden : Mesembr. opticum, te ruilen voor andere mimicry-
soorten, uitgezonderd : Mes. Karasmontanum,  M. Eberlanzii, M.
Fransiscii en M. rhopalophyllum. Adres : H. R. Mulder,  Nieuwe
Gracht 3, Haarlem.
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Secr.  G. D. DUURSMA,  LEEUWARDEN, Achter de Hoven 114bis

Het geslacht Echinopsis
door F. Voorwinde. VI. (Vervolg en slot van pag. 81).

Echinopsis Schelhasei Zucc, Waarschijnlijk een afwijkende vorm
van Echinopsis Eyriesii of turbinata. Ze werd reeds in 1834
geïmporteerd, doch onder den naam Echinocactus Bouhtlierii. Het
verschil tusschen haar en Eyriesii bestaat hierin dat haar ribben
meer snijdend scherp zijn, zij meer en een weinig langere rand-
doorns bezit, 14-15, en haar bloemen iets korter zijn.

In de catalogus der firma Haage en Schmidt  wordt zij vermeld
als behoorende bij Eps. turbinata.

Echinopsis Decaisneana Lem. Eveneens een plant welke zeer
na aan Eyriesii grenst. Ze is aanvankelijk platrond, doch wordt
later meer zuilvormig, heeft 14 zeer scherpe ribben, welke vooral
zoolang de plant  den ronden vorm heeft, tusschen de doornbun-
dels invallen, zoodat de grauwe wolvlokjes als ‘t ware op ver-
dikte plaatsen staan. Met haar 10 tot 15 dunne kleine randdoorns
bewijst zij hare verwantschap voldoende en ook de bloem, welke
niet zoo willig verschijnt als bij de Eps. Eyriesii, toont geen af-
wijkingen.

Echinopsis apiculata Linke. Deze plant werd reeds door Schu-
mann als synoniem beschouwd met Eps. Huotti, doch enkele
afwijkingen in den vorm, welke stomper is en in den stand der
middendoorns en van de doornbundels deden haar lang als echte
soort standhouden. Ook een afwijking in de kleur der bloem,
welke bij Eps. Huotti een zacht rose tint heeft, doch bij apicu-
lata zuiver wit is droeg daartoe bij, terwijl

Echinopsis Salmiana Web. weder iets afwijkt van de vorige,
Het zijn steeds zeer kleine verschillen en daarom was het zeer
moeilijk eenige orde onder de planten, die als  Eps, Bridgesii,
Huotti, apiculata en Salmiana bekend waren, te stellen. Schu-
mann stelde Eps. Bridgesii als varieteit van Eps. Salmiana ;
Meijer noemde Eps..Salmiana een varieteit van Eps. apiculata
en eindelijk erkenden Britton  en Rose allee n Eps. Bridgesii e n
Huotti, terwijl zoowel Eps. apiculata als Eps. Salmiana verdwenen.

Echinopsis Pudantii Pfersa. In deze Echinopsis hebben wij
waarschijnlijk een afwijkende vorm van Eps. turbinata voor ons.
Ze heeft 15-17 ribben, welke spiraalvormig verloopen, en er
dus hetzelfde uiterlijk als aan de Eps. turbinata geven. Haar
doornbundels slaan zeer kort bijeen, slechts 5 mM. uit elkaar en
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bestaan uit 14 dunne randdoorns en 4 tot 6 priemvormige korte
middendoorns. De bloemen worden 18 c M . lang, 8 c M . in dia-
meter zijn ook wit van kleur. Het verschil tusschen Eps. Pu-
dantii  en tubinata  bestaat dus hierin dat het aantal ribben van
Puduntii twee meer bedraagt, de doornbundels korter bijeen staan,
er in elke bundel 4 randdoorns meer zijn en de bloem iets korter is,

Echinopsis Hempeliana  Gürke. Het is met deze plant een zeer
moeilijk geval. Is het een Echinopsis ? Waarschijnlijk, neen ! en
dan zal zij misschien in een ander geslacht geplaatst zijn, wat
ik tot heden niet weet.*) Toch zal dit wel de eenigste oplossing
zijn, want ook onder de Lobivia’s komt de naam Hempeliana niet
voor; ofschoon zij reeds in 1903 zoo werd benoemd door Schu-
mann en in 1906 door Giirke uitvoerig werd beschreven. De
afbeelding, welke er van gegeven is in het Dwitsche werk ,,Blüh-
ende Kakteen” tafel 85 en welke wij mogen aannemen dat correct
is, geeft ons een plant te zien, wier vorm en bedoorning ons
direct aan Echinopsi s doet denken, doch de bloemen zijn van dien
aard, dat zij een zeer groote uitzondering zijn. Indien tijd echter
toen nog de Pentlandii’s en Cinnabarina’s ook tot het geslacht
Echinopsi s werden gerekend, was die kortere bloem en die roode
kleur geen afwijkend iets, wel echter de vorm der bloem. Een
kleine plant van dit soort, welke ik in 1921 betrok van de firma
Haage Jun. heb ik niet kunnen behouden, zij bleek het volgend

_ jaar door den onderstam afgestooten te zijn, en dit speet mij zeer,
te meer daar zij nu uit de prijscouranten verdwenen is Juist 
die eigenaardige bloemen, gepaard met een bol, waarvan de door-
nen in alle richtingen gekromd door elkaar staan, maken de plant
tot een gewild stuk voor de verzameling. De plant neemt een
ellipsoidische  vorm aan, is grauw groen van kleur en bezit 20
rechte ribben, welke tusschen de doornbundels ingezonken zijn.
Elke doornbundel bestaat uit 8 tot 12 randdoorns van oorspron-
kelijk doorschijnend barnsteen gele kleur, doch die later grauw
worden. De bovenste twee dier doorns zijn slechts 1 cM. lang,
de overige tot 3 cM. en daarbij boogvormig gekromd. Drie of
vier middendoorns van aanvankelijk geelroode kleur met donkere
top staan daar tusschen . Zij zijn ongeveer 4 ½  cM. lang en ge-
bogen, zoo, dat de punten omhoog wijzen. Als men nu bedenkt
dat deze doornbundels op de ribben der plant met tusschenruim-
ten van 1 à 1½ cM. voorkomen, dan is het zeer duidelijk dat
er van de plant zelve weinig te zien is, doch dat het geheel een
wirwar van doorns is, De bloem is, zooals wij reeds zeiden,
geheel afwijkend van die van de gewone Echinopsissen. Ze is
7 ½  cM. lang, trechtervormig met eenigzins scheeve  opening, en
rood van kleur, wat met de plant zelve een schoon contrast vormt.

Echinopsis Catamarcensis Web. In deze plant hebben wij waar-
schijnlijk een afwijkende vorm van Echinopsis formosa voor ons.
Niet alleen dat zij beiden uit Argentinië (provincie Mendoza)
stammen doch ook het geheele uiterlijk der plant stemt merk-

*) Thans Arequipa leucotricha Philippi.
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waardig met  Eps. formosa overeen, terwijl de bloem eveneens
de bij uitzondering gele kleur bezit. Het verschil tusschen de
planten bestaat daarin, dat Catamarcensis nog donkerder van kleur is,
dat zij 11-12 randdoorns bezit (bi j Formora 12-16) en dat
deze iets gekromd zijn. Ook de middendoorns vertoonen zich
in minder getal, slechts 2 of 3, doch zijn niet gebogen. Meer-
dere verschillen zijn niet te bespeuren ; daar deze planten uit zaad
gekweekt worden, kan het zeer wel mogelijk zijn, dat die ken-
merken daardoor gewijzigd zijn, want meestal treedt bij alle Cac-
tussen eenige verandering op als ze bij ons uit zaad gekweektworden

In een zeer korte beschrijving gaf Arechavaleta ons in 1905

Een rijkbloeiende Echinopsis-groepje. (Foto S. G. Kooistra, Goënga).

nog kennis van een nieuw soort Echinopsis, door hem in Uruguay
gevonden en genoemd Echinopsis Tacuarembensis welke plant
plat rond was; 10 cM. hoog en 15 cM. in doorsnede. Ze heeft
13 ribben en de doornbundels bestaan uit 9 of 10 randdoorns
van 1 tot 1½  cM. lengte,, terwijl zij 1 middendoorn bezit. Over
de bloem deelt hij slechts mede dat ze wit is. Of wij hier te
doen hebben met een afwijkende vorm der Eps. tubiflora Zuc-
cariana laat zich wel vermoeden, doch is uit de weinige gegevens
niet vast te stellen.

Door Mieckleij werd in 1911 een zending zaad uit Bolivia ont-
vangen dat, na uitgezaaid te zijn, planten gaf welke de ervaren
kenner K. Meijer aanvankelijk hield voor een zeldzame soort n.1.
Eps. formosiarina. ‘t Was natuurlijk in de eerste jaren niet doen-
lijk daarvan eene beschrijving te geven, gezien de veranderingen,
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welke elke cactus ondergaat bij het ouder worden. Toen echter
de planten in 1918  voldoende uitgegroeid waren, bleek het dat
zij wel zeer na aan Eps. formosa en Catamarcensis grensden,
doch anderzijds waren er ook afwijkende punten, welke oorzaak
waren dat zij door Meijer werden beschouwd als een nieuwe
soort, die hij den naam gaf van : Echinopsis Mieckleiji.  Toch
mogen wij aannemen dat deze verschillen niet van zoodanigen
aard zijn om aan een nieuwen vorm te denken, want of ze zijn
ontstaan door de gewijzigde omstandigheden, waaronder de plan-
ten opgroeiden òf zij komen ook verder in Bolivia voor, doch
zijn dan door Britton  en Rose niet als echt erkend, daar zij ook
deze niet in hunne lijst vermelden, ò f  dezelfde planten komen bij
hen voor onder een anderen naam.

Eindelijk werd nog in 1919 een nieuwe Echinopsis beschreven
en wel onder de naam Echinopsis gigantea R. Meij. Deze plant
staat zeer dicht bij Eps. Forbesii òf valida, onder welken naam
zij dan ook in den handel bekend was. Daar echter de heer R.
Meijer in het bezit was van een exemplaar van Eps. valida en
ook van één  der andere soort, welke hij echter ook onder dien
naam bezat, viel het verschil duidelijk op en gaf hij van die plant
eene beschrijving onder den nieuwen naam : Eps. gigantea bezit
een donkerder kleur dan Eps. Forbesii, heeft enkele ribben min-
der, terwijl de randdoorns aanvankelijk langer zijn Voorts zijn
deze doorns gebogen, wat ook het geval is met den middendoorn,
terwijl deze bij Eps. Forbesii recht zijn. Van de bloemen viel
niets te zeggen, het exemplaar van R. Meijer, dat 40 cM. hoog
en 17 cM. in diameter was, had nog geen bloemen voortgebracht.
Alhoewel wij hier met import planten te doen hebben, is deze
soort ook niet op het lijstje van Britton en Rose te vinden, mis-
schien dat zij daar onder een anderen naam beschreven is.

Nu rest ons nog een korte beschouwing over eenige planten,
welke verkregen zijn door kunstmatige kruising van twee als echte
soorten bekende planten .Het behoeft ons niet te verwonderen
dat zulks geschiedde, want men wist dat door deze handeling
verschillende variaties konden ontstaan, welke mogelijk voor den
handel kostbaar waren. Dat deze bewerking geschiedde om een
te voren vast staand doel te bereiken is buitengesloten, van de
natuurwetten dienaangaande had men nog geen kennis, en nu
men daar meer van weet is het te betwijfelen, gezien het zeer
langzame proces bij de cactussen of een kweeke r zich daarmede
zal inlaten . Het resultaat dat men bij éénjarige  gewassen bereikt
in 4 à 5 jaren, zal toch bij onze planten minstens 20 à 30 jaar
vorderen, dan zal men daar niet licht mede beginnen .Het kruisen
de r Echinopsissen moet dan ook opgevat worden als een toeval-
lig resuitaat waarvan de gevolgen constant” blijven zoolang men
de verkregen planten verder voortteelt door de aangroeiende
spruiten, doch als men die planten door zaad wilde vermeerderen,
zou gewis nog een groot percentage hare eigenschappen verliezen,
en terugslaan op één der ouderplanten .Als wij dus verschillende
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planten dienaangaande bespreken, dient dit vooral niet vergeten
te worden. Nu waren er uit den aard der zaak verscheidene
aanleidingen om kruisingen te beproeven, in. de eerste plaats toch
de bloem. Deze is bij verreweg de meeste 1 soorten wit, bij som-
mige rose en men poogde dus hiervan hybriden te verkrijgen.
In de tweede plaats wekte de vorm der plant en hare bedoor-
ning, de lust op om sommige meer algemeen verspreide planten
om te zetten in andere van meer aristocratischen vorm. Het aan-
tal kansen om dus afwijkende planten te verkrijgen was reus-

Echinopsis Eyriessii var. grandiflora (foto F. Voorwinde).

achtig, want sommige zullen hunne oude vorm behouden en in
de bloem variëeren, sommige zullen slechts in de vorm of be-
doorning en niet in de bloem wijzigingen ondergaan, anderen
zullen weer in bloem en vorm veranderen, terwijl ook nog een
gedeelte aan één der ouderplanten gelijk zal blijven. Cìing men
dan in de 2e generatie die verkregen planten weer kruisen, dan
zou eerst blijken wat blijvend goed veranderd was, maar dat ver-
eischt niet alleen zeer veel tijd, doch ook veel plaats en arbeid.
Wanneer wij nu enkele der verkregen planten vermelden kan men
wel nagaan dat er van volledigheid geen sprake is, en dat er van
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vaststaande vormen alleen in zooverre gesproken wordt als het
voorloopig resultaat gedoogt. Het zal niemand verwonderen, na
deze uiteenzetting, dat de meeste proeven werden genomen met
Eps. Eyriesii en Eps. oxygona, een probeeren dus om de gemak-
kelijke groeiwijze van Eps. Eyriesii te paren met een afwijken-
de kleur der bloem. Onder de vele nakomelingen dier kruising
bereikte men bij enkele het doei en zoo ontstonden Echinopsis
Lagemannii Dûtz . uit Eps. Eyriesii en oxygona. De plant ge-
lijkt in alle opzichten op Eyriesii, is een goede bloeier en geeft
lichtroode  bloemen van 8 cM. diameter.

Echinopsis Wilkensii Linke uit Eps. Eyriesii en oxygona, gelijkt
veel op Eps. oxygona heeft sterkere en donkerder doorns en een
grauwgroene kleur. Zij geeft rozeroode bloemen van 12 cM.
groot. Geeft bijna geen spruiten. Echinopsis triumphans fl.pleno
houdt zoowel in vorm der plant als bedoorning het midden tus-
schen de twee oudervormen Eps. Eyriesii en oxygona, doch staat
toch dichter bij laatstgenoemde, waarvan zij ook de kleur der
bloem heeft. Het is een zeer gemakkelijke bloeier, welke ons
ook vele spruiten geeft.

Echinopsis grandiflora  K. Mey. Afkomst onbekend, doch waar-
schijnlijk uit Eps. Eyriesii, waarvan zij de doornen en bloem ge-
meen heeft. Ze is echter lichter glanzend groen van kleur, heeft
een meer ronden vorm en geeft bijna geen spruiten. (Zie afb.)

Een andere proef werd genomen tusschen de soorten Eps. tu-
biflora  en Eps. oxygona, met eveneens gunstig resultaat. Daaruit
kwamen hybriden, welke nu nog veel voorkomen.

Echinopsis Rohlandii Foerst uit Eps. tubiflora en oxygona,
welke nog meer aan de zijde van Eps. oxygona staat. Het is
een zeer goede bloeier, met rose bloem, welke ook vrij talrijke
spruiten geeft.

Veel gelijkenis met de vorige hybriden bezit de variteit gran-
difloru Hildus, want zoowel in vorm als bedoorning is zij sprekend
Echinopsis Rohlandii. Hare bloem is helder rose van kleur en
aanmerkelijk grooter tot 14 cM. Echinopsis Droegiana Berg.
Eveneens weinig verschillend van Eps. Rohlandii, doch donker-
der groen van kleur met meer en langere doornen. Zij nadert
dus daarmede  meer Eps. tubiflora. Hare bloem is eveneens een
vermenging der kleuren. Ze is van een bleek rose kleur, soms
bijna wit en 12 cM. in diameter.,

Vermelden wij duidelijk nog de hybride Eps. Quehlii Hildm
welke weer dichter bij Eps. tubiftora staat. Ze is iets lichter
van kleur doch de doornen zijn bijna als bij de Eps. tubiflora.
Daarbij bezit zij een zacht rose bloem van bijzondere grootte,
welke naar jasmijn riekt. Van Eps leucantha en tubiflora wer-
den door Poselger  ook kruisingen ter markt gebracht welke hij
noemde Eps. Poselgeri. Zij bezaten ook nog afwijkingen doch
zijn voor ons van minder belang, in de eerste plaats wegens hun-
ne groei en in de tweede plaats omdat de bloemen niet bijzon-
der uitmunten . Wij kunnen dus nu g oeglijk eindigen, want
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van alle kruisingen zelfs een beknopte beschrijving te geven is
niet mogelijk. Zelfs heeft men getracht de Phyllos tot dat doel
te bezigen en er is beweerd, niet zonder succes. Een der schoon-
ste Phyllo hybriden de Adelheid Nicolaij zou daaraan haar ont-
staan te danken hebben. Ook werd telkenmale bericht dat men
er in geslaagd was gele bloemen te verkrijgen, doch het bleef
bij die berichten en zij verdwenen spoorloos.

Wij hebben getracht het geslacht Echinopsis eenigermate voor
onze lezers te schetsen, met het doel de liefde voor deze schoone
planten aan te wakkeren. Er zijn nu in ons land vele liefheb-
bers die zich met de cactussen gaan bezighouden en om deze nu
direct te wijzen op de moeilijk te kweeken  soorten waarvan het
resultaat dikwijls nog negatief is, lijkt ons minder gewenscht.
Voor hen is het in het bijzonder dat wij zeggen: ,,Kweek de
mooie vormen van Echinopsis, zij zullen u vreugde geven”.

Utrecht. W. VOORWINDE .

No g eens iets over het zaaien van Cactussen.
Hebben we zelf onze zaden gewonnen of hebben we ze van

een vertrouwd handelaar betrokken, in alle gevallen is het nood-
zakelijk, dat ze een rusttijd van drie tot vier maanden hebben
doorgemaakt. Dit. schijnt werkelijk noodig te zijn, al kan men
hier niet heelemaal een passende verklaring voor vinden. Moge-
lijk, dat er in de Natuur een dergelijke tijdsruimte verloopt voor
de zaden uit zich zelf kiemen kunnen. Bij de verschillende
soorten loopt deze rusttijd wel uiteen. Wie over een warme kas
beschikt, kan eigenlijk het heele jaar door zaaien, doch de meest
geschikte tijd is en blijft het voorjaar en zelfs hebben we bij
ervaring, dat men niet eens zoo’n erge haast behoeft te maken
en dat zaden, die in Mei in den kouden bak waren te kiemen
gelegd, in het eind van het seizoen, dus begin October even ver,
ja zelfs sterker waren dan zaailingen, die reeds half Februari in
de warme kas waren ontkiemd. Het motief voor vroeg zaaien,
opdat de jonge plantjes tegen hun eersten winter reeds vrij krach-
tig zouden zijn en dus meer weerstand zouden kunnen bieden
aan de gevaren van die gedwongen rustperiode, vervalt hiermede.
De fijnere en meer kostbare zaden zullen we zeer zeker altijd in
de kas houden, doch de grovere soorten, zooals de Opuntia’s,
kunnen gerust buiten in de bakken.

We kweekten het vorige jaar op deze wijze in den kouden
bak Cylinder-Opuntia’s van ongeveer 10 cM. in nog geen half
jaar tijds. Wat onze zaailingen noodig hebben is licht, lucht,
warmte en vocht. We zullen de beteekenis van elk dezer factoren
afzonderlijk nagaan. Vooral het laatste punt is voor ons van
groot belang. Kunnen oudere krachtige planten heel goed een
tijd lang zonder vocht, is dit zelfs voor hun groei gewenscht,
met de jonge, pas uitgekomen kiemplantjes is dit heel wat an-
ders. Drogen deze slechts één enkelen dag, door welke omstan-
digheden ook, geheel uit, dan zijn ze in den regel als verloren
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te beschouwen. Ook de beteekenis van het licht moet men niet
onderschatten. Alle cactuszaden kiemen het best in vol licht,
alleen de phyllocactussen wat van huis uit bewoners zijn van de
bosschen, mogen wat donkerder gehouden worden. Het zonlicht
gaat ook de algengroei  tegen, die vooral bij zaden, die lang
wachten voor ze kiemen, heel lastig worden kan. Mocht zich
desondanks toch algengroei vertoonen, dan hale men deze laag
voorzichtig met een aangepunt stokje weg. De warmte, die voor
de kieming vereischt wordt, is voor de meeste soorten vrij hoog,
ongeveer 80 gr. F., al laat zich dat nu niet altijd even nauw-
keurig regelen. De grove Opuntia’s  kunnen stellig met minder
warmte toe. Deze laatste zijn vooral voor den handel toch wel
geschikte planten, waar ze in de kultuur niet lastig zijn en vrij
gauw een mooie flinke schijf gevormd hebben. We komen op
de afzonderlijke geslachten later terug. Maar nu nog iets over de
inrichting der zaaipannen, Vroeger bedekte men den bodem met
potscherven, doch dit gaf bij het laten doortrekken soms ver-
zakkingen, zoodat men beter een flinke laag zand kan nemen.
Hierop komt een paar vingers dik goed gezeefde bladaarde met
wat fijngestampte houtskool er door. Nadat is aangedrukt, strooit
men de zaden er voorzichtig overheen, of, als het grootere  zaden
betreft, drukt men deze op korten afstand van elkaar met een
stokje voorzichtig even in den grond. Nu gaat er een ruit over-
heen en wordt de bak op een zonnig, warm plekje gezet. Reeds
na een paar dagen vertoonen zich de helgroene bolletjes van de
Mamillaria’s, wat later verschijnen de eerste Cercusstokjes, nog
iets later komen de langstelige Opunta’s voor den dag. Deze
groeien in den beginne wat wild en steken een eind boven den
grond uit, doch later vormt zich tusschen de beide zaadlobben
het eigenlijke Opuntia-lichaam met de kleine dorentjes en dan
trekken de wortels het plantje zelf weer naar omlaag. Het be-
vochtigen van de zaden doet men het best met een fijne regen-
stuiver, waardoor ze niet van hun plaats worden gebracht of
ontworteld. De eerste dagen houdt men de zaaipan  gesloten,
daarna geve men wat lucht door een stokje onder den rand te
steken en als de eerste dorentjes zich gaan vertoonen zijn de
plantjes geschikt om verspeend te worden. Ook dit doen we in
zaaipannen, alleen zorgen we er voor dat hierin het aardmengsel
overeenkomt met de eischen, die de verschillende soorten aan
den grond stellen, waarop we nog nader hopen terug te komen.
Het verspenen van al dat kleine goed is een geduld-werkje, maar
wie gewend is dat met Begonia’s te doen, zal ook met cactus-
zaailingen geen moeite hebben. Mochten de plantjes wat dicht
opeen staan, dan is het geen bezwaar er telkens zoo’n groepje
van een stuk of wat bijeen te nemen en voorloopig bij elkaar te
laten. Als ze mannetje aan mannetje staan, groeien ze in den
regel beter, dan wanneer ze in den beginne te veel ruimte heb-
ben. Heel mooi is dat vooral bij Cereus-zaailingen te zien, die
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veel sneller groeien als ze gezamenlijk omhoog gaan. In Augustus
verplant men dan nog eens, en nu ieder afzonderlijk.

v. d. H.

Coryphanta Neo-Mexicana.

Met opzet gebruik ik den naam Coryphanta inplaats van Ma-
millaria, daar dit woord - bloem boven in de plant - zoo

terecht het karakteristieke van de plant weergeeft, zooals uit de
photo blijkt, (photo Dr. van Oort Amsterdam).

Enkele bijzonderheden over het geslacht Coryphanta in het al-
gemeen mogen hier als inleiding gelden.
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Volgen s Britton en Rose zijn er 37 soorten. Dr. Engelmann

was de eerste die den naam, als zijnde een ondergeslacht van de
Mamillaria, gebruikte. Het geslacht is in vele opzichten nauw
verwant aan de Echinocactussen. Het grootste onderscheid vindt
men echter in de groeven op de bovenzijde der tepels. De bloem
komt uit deze groeve voort en dus niet uit de areölen .Evenzoo
is het gesteld met de jonge planten. Ter verduidelijking verwijs
ik naar blz. 68 uit ,,Onze gedoornde vrienden”, waar een tepel
van de Cor. macromeris is afgebeeld.

Het stekken van dergelijke tepels is een zeer ondankbaar werk.
Reeds een jaar lang verwacht ik van een dergelijken tepel, die
beworteld is, een jonge plant, maar tot op heden te vergeefs.
Het verspreidingsgebied van de Cor. is Centraal Mexico noord-
waarts tot westelijk Noord-Amerika, De meest bekende planten
uit het geslacht zij n : Cor. radiosa en macromeris, terwijl onze
verzamelingen door zaaien wellicht nog vergroot zullen worden
me t Cor. Gürkeana, clava, erecta, pectinata, pycnacantha, vivi-
para  en eenige anderen. Tot slot iets over de Cor. Neo-Mexicana.
‘t Is de plant aan te zien, dat ze een zoo gevreesde ,,Import” is.
Trots dat heeft ze gebloeid en gaat nog door met bloeien. De
talrijke stralensgewijs staande doorns zijn wit, de eveneens tal-
rijke middendoorns zijn wit en aan het uiteinde zwart of bruin
getopt. De bloe m p1.m . 4 cM. in doorsnede, is purperachtig
gekleurd, de buitenste bloembladen licht gevederd. Meeldraden
groenachtig en veel korter dan de witte stamper. Verspreidings-
gebied dezer plant: Texas en Nieuw-Mexico.

J. LAGENDIJK, Amstelveen.

Stapelia’s.

Tot een de r alleerst e vetplantengeslachten, die uit Zuid-Afrika
tot ons gekomen zijn, behoort ongetwijfeld dat der Stapelia’s en
men zou dus verwachten dat deze planten thans dan wel een
zeer groote verbreiding moeten hebben en meer in het bijzonder
bij onze vetplantenliefhebbers in groote verscheidenheid zouden
worden aangetroffen. Niets is echter minder waar dan dat, want
het zijn hoogstens een paar eenvoudige soorten, die me n zoo
hier en daar sporadisch ziet en dan nog vaak in kwijnenden toe-
stand. Vrij algemeen is dan ook de klacht, dat men in den win-
ter er zooveel moeite mee heeft en daarom doet het ons bijzon-
der veel genoegen, dat er in ditzelfde nummer een bijdrage voor-
komt, waarin op deze moeilijkheden gewezen wordt en een
mogelijke oplossing aan de hand gedaan. Als we in dit opzicht
nog eens op wat meerdere medewerking mochten rekenen, zou
het niet onmogelijk zijn, zoo nu en dan eens een geheele afleve-
ring te wijden aan één onderwerp, dus b.v. een Stapelia-nummer
enz., waarin dan al de ervaringen, betreffende een bepaald e plan-
tengroep  eens konden worden vergeleken en besproken, Dit
denkbeeld bevelen wij gaarne in uwe belangstelling aan,
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De Stapelieae worden door A. Berger onderverdeeld in een

14-tal geslachten en behooren vrijwel zonder uitzondering in
Afrika thuis. De naam der familie is gevormd naar dien van het
voornaamste geslacht en dit weer is aldus genoemd naar den
Amsterdamschen geneesheer J. B. van Stapel, die leefde in de
17de eeuw en zich voor de plantkunde verdienstelijk heeft ge-
maakt. Het geslacht Stapelia onderscheidt zich door een aantal
vingerdikke vleezige stammetjes, die meestal vierhoekig zijn en
op de ribben kleine, eveneens weeke verhevenheden dragen, die
de plaats aangeven, waar zich de bladeren zouden moeten be-
vinden, ware het niet, dat door de levensomstandigheden deze
organen, evenals bij de cactussen vrijwel volkomen waren geredu-
ceerd. In uiterlijk voorkomen is er tusschen de talrijke soorten
nie t zoo’n groot verschil, doch de groote sierwaarde dezer plan-
ten bestaat in de kleur en vormenpracht der bloemen, die in elk

Stapelia  sp. (foto Mej. I. Mees).
opzicht iets bijzonders zijn. Nu eens doen zij denken aan de
stijve metalen plaatjes eenen ridderorde, dan weer vertoonen zij
meer overeenkomst met een vijfarmige zeester. Bruin of bruin-
achtigrood is wel de meest overheerschende kleur, hoewel ook
geel en paars en allerlei tusschentinten voorkomen. De vleesch-
kleur van vele dezer bloemen gaat vaak gepaard met het ver-
spreiden van een minder aangename geur, waarom men dan ook
aan dit soort bloemen den naam van ,,aasbloemen”  gegeven heeft.,
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Voor de vliegen, die zooals  bekend van vieze luchtjes houden,
is dit een aantrekkelijkheid temeer en in grooten  getale komen
zij dan ook op de wijd geopende bloemen af om er van de honing
te snoepen en tevens hun eieren in te deponeeren, waaruit al
spoedig de witte larfjes te voorschijn komen, die in het hart der
bloem echter geen voldoende voedsel vinden om zich te ontwík-
kelen. Dat de vliegen hierbij als tegenprestatie voor al dit goede
gelijktijdig voor de bestuiving zorgen is voor de vermeerdering
der soort van het hoogste belang. Wie een Stapeliabloem voor
dit doel ontleden wil zal getroffen worden door de merkwaardige
inrichting daarvan. Zonder uitvoerige teekening is het niet goed
mogelijk op alle bijzonderheden hiervan te wijzen doch laten we
volstaan met de mededeeling dat de stuifmeelkorrels evenals dit
bij de orchideen  het geval is, vergroeid zijn tot zoogenaamde
polliniën, dat zijn halvemaanvormige klompjes die zonder hulp
van buiten af niet op de stempels kunnen komen. Hiertoe zijn
ze echter twee aan twee van een verwonderlijk mechanisme voor-
zien, namelijk een soort klemmetje, dat zich op den vliegensnuit
vasthecht, zoodra deze er mee in aanraking komt. Met eenige
van deze decoraties voorzien gaat de snoepende vlieg nu de ge-
opende bloemen langs en zoodoende brengt ze deze korrels op
de juiste plaats.

Gelukkig is het met die aaslucht niet altijd even erg en men
neme dit dus zonder meer op den koop toe.

De behandeling der Stapdia’s in den zomer is zeer eenvoudig.
Men plant ze in vlakke schotels, met zandige, maar voedzame
grond, die voldoende water doorlaat. Om uitdrogen te voorkomon,
graven we die schotels des zomers in den grond in en leggen
er wat brokjes steen op, wat tevens aan het geheel een meer
natuurlijk aanzien geeft. Een weinig beschutting kan evenmin
kwaad en daarom laten we maar een paar onkruidplanten er om
heen staan. Die geven wat schaduw en als ze te groot worden,
trekken we ze uit. Dit voorkomt tevens. het verbranden in den
zomer. Omgekeerd mogen ze niet geheel overgroeid raken, want
dan rotten ze gauw. Aan de kleur der stammetjes kan men dade-
lijk zien, of ze het naar den zin hebben of niet. De meeste
Stapelia's s bloeien tegen het eind van onzen zomer en het gebeurt
wel, dat ze wegens de kans op nachtvorst reeds naar binnen
moeten, terwijl ze nog volop in knop staan. In dit geval kun-
nen ze in de kamer koud geplaatst nog heel wat bloemen tot
ontwikkeling brengen Naar den aard van hun natuurlijke groei-
plaats zijn ze tamelijk hard en behoeven dus in geen geval in
de warme kas te overwinteren. Als ze vorstvrij staan is het ge-
noeg. Vochtige kaswarmte is m.i. moordend voor ze. Waar
varens en andere bladplanten staan, hooren  Stapelia's s niet thuis,
Een lichte standplaats in de kamer, en alleen zoo nu en dan wat
water om niet geheel uit te drogen, desnoods een enkele keer
een lauw stuifbad  om het stof er af te blazen en dan kan het niet
anders of ze komen in goeden welstand den kwaden wintertijd door.



- 1 3 3 -
Nog een enkel woord bij de fraaie foto van Mej. I. Mees.
Het is een groote soort (import), waarvan de stengels helder-

groen zijn en wel 25 cM. lang worden. Ze zijn ongeveer een
vingerdik en sterk Kruipend. De bloem is donkerrood, van bin-
nen fijn geaderd, bijna op zwart af, en zoo goed als onbehaard.
Op de foto is ze afgebeeld precies op de helft van de ware
grootte. De bloem ruikt voor een Stapelia zelfs heel erg. Al-
leen de stengels die men rechts op de foto ziet behooren  bij de
bedoelde soort, die links zijn van een andere Stapelia sp. De
plant is reeds vier jaar geleden geimporteerd, doch bloeide dit
jaar voor het eerst met twee bloemen. We brengen hier gaarne
een woord van hulde aan de goede zorgen, waarmede Mej. Mees
haar planten omringt, waardoor ze dit succes te boeken heeft.
Gaarne zouden we haar aan den juisten naam dezer fraaie soort
willen helpen, doch vermoeden dat het één der nieuwere soorten
is, die in de laatste jaren door Brown beschreven zijn, en diens
diagnosen zijn in de literatuur niet zoo makkelijk te vinden. We
dachten even aan Stapelia leendertzieae N. E. Br., ‘doch geven
onze meening gaarne voor een betere. In ieder geval is het een
prachtsoort. v. d. H.

Mijn Stapelia’s.

Het is mij niet bekend of de Stapelia’ s zich mogen verheugen
in een algemeene belangstelling; mocht dit niet het geval zijn,
dan hoop ik dat mijne mededeelingen hieronder vervat, zullen
medewerken tot de meerdere bekendheid van dit geslacht. Toen
ik mij met het kweeken  van vetplanten begon bezig te houden,
kreeg ik eenige planten van den bekenden kweeker  de Laet te
Contich  (België) waaronder een Stapelia variegata, Daar het on-
geveer in het laatst der maand April was, had ik geen moeilijk-
heden meer ten opzichte den winter en bleef de plant gezond
en groeide. Omstreeks September verscheen één bloem stervor-
mig, zeer eigenaardig geteekend, zoodat menigeen bij den eersten
oogopslag er geen bloem in zag. Bij nadere beschouwing moest
men erkennen, dat het een prachtstuk was. Ongeveer 4 of 5
dagen hield de bloem zich goed en daarop begon zij te vermin-
deren om geheel te verdwijnen. Men kon zich begrijpen, dat de
plant in den winter extra werd verzorgd en vooral droog ge-
houden. Alles ging goed tot de maand Februari ; toen kwam de
eerste ramp. Langzamerhand begonnen verschillende stengels te
rotten, wei nam ik de plant uit de grond, sneed de rotplekken
weg, gaf nieuwe aarde,,maar het werd een kwijnend zaakje. De
afgerotte stengels, waarvan ik de zieke plekken wegsneed, stekte
ik opnieuw en vele sloegen aan. De oude plant zeer verkleind,
herstelde zich in Mei toen ik haar had overgebracht in een koude
bak, maar dat jaar geen bloem. Bij iederen  kweeker  en liefheb-
ber dien ik bereiken kon, klopte ik aan om raad, maar het ant-
woord, dat ik verkreeg was wel juist, doch bevredigde mij niet.



Algemeen schreef men mij, ,vooral  drooghouden”. Welnu  dit
had ik dan ook gedaan en toch was het misgeloopen.

Daar ik tengevolge van het aanslaan der afgerotte stekken
over verschillende exemplaren kon beschikken, besloot ik een
gedeelte op een andere wijze te behandelen. Het eene gedeelte
hield ik droog, de rest gaf ik af en toe eenig water, zorg dragend
dat de plant zelf niet nat werd.
drooggehoudenen w è l  rotting,

Als resultaat verkreeg ik bij de
bij die welke nu en dan water

kregen gèèn rotting en in het laatst van Augustus bloei, niet sterk,
doch ik was tevreden. Den daarop volgenden winter heb ik alle
exemplaren eenig vocht gegeven en was over den uitslag zeer
tevreden en deze wijze heb ik gevolgd gedurende vele jaren
zonder veel last te hebben van rotting. Was ik verstandiger dan
al die kweekers  en liefhebbers, die zooveel jaren langer  dan ik
die planten hadden gekweekt? het had er wel den schijn van,
maar het bleek anders te zijn. Bij mijn bezoek aan een der
grootste Cactuskweekerijen, besprak ik deze zaak met den eige-
naar, die mij onmiddellijk opmerkzaam maakte, dat het voorschrift
,,drooghouden” niet mag worden opgevat in den zin van ver-
drogen, dat men rekening moet houden met de plaats en de
omgeving waarin de planten staan. Kachelwarmte droogt uit,
dus is het aanbrengen van eenig vocht nooodzakelijk, staan ze
in een onverwarmde, doch vorstvrije plaats, dan is de verdam-
ping minder en kan zoo noodig het vocht worden gemist. Ik
was dus niet wijzer geweest, maar had de raad verkeerd toege-
past. Thans heb ik een fraaie collectie, die geregeld bloeit, en
voor iederen  bezoeker aantrekkelijk is. Misschien hebben andere
liefhebbers met hetzelfde euvel te kampen, waarom ik het niet
ondienstig acht, mijn ondervinding te vermelden. De planten
zelf maken ook een zeer goed figuur in iedere collectie.

G. S.

Stapelia hirsuta L..
In elke vetplantenverzameling van eenige beteekenis behooren

ook een paar Siapelia-soorten. De hier afgebeelde St. hirsuta
behoort wel tot de best bekende en meest verspreide. En niet
ten onrechte, want het is een dankbaar bloeiende soort, terwijl
de bloemen zeer interessant zijn. Deze zijn tot 12 cM. groot,
geelachtig rood met violette dwarsstrepen en met lange, bruin-
roode, zachte haren dicht bezet, welke bij het minste ademtochtje

  heen en weer wuiven.
Om haar eigenaardigen bouw moet men de bloemen der Sta-

pelia’ s bewonderen, en niet onaardig heeft men ze wel eens met
orde sterren vergeleken.  Jammer echter, dat ze zoo’n onaange-
namen geur verspreiden, welke bij St. hirsuta wel heel ondra-
gelijk is, veel erger b.v. dan bij St. Flecki, welke zoo goed als
reukloos is. Maar dit neemt toch niet weg, dat wij er onze
,,Aasbloem”  even lief om hebben en haar er niet om verstooten
uit onze collecties. En wij hebben er gaarne een neus-vol voor
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over, als het ons gelukt ze elken nazomer in bloei te hebben,
want niet iedereen gaat dit even gemakkelijk af. Wat daarvan
de oorzaak is? Over ‘t algemeen houden wij onze Stapelia’s te
lang in rust, d.w.z. we houden ze te droog. Men lette er dus
in de eerste plaats op, dat de aarde in den pot gedurende den winter
niet geheel mag uitdrogen, en op een zonnigen  voormiddag giete
men ze zoo nu en dan eens. Dan moet ze ‘s zomers zoo zonnig
mogelijk gehouden worden en eveneens flink vochtig. Gedurende
den zomer moet men beslist elken dag voldoende gieten, want
wie z’n Stapelia’s goed bestudeerd heeft, zal bemerkt hebben,
dat alleen de voldoende vochtig gehouden planten goed groeien,
terwijl zich alleen bij flinke. onafgebroken doorgroeiende planten
bloemen ontwikkelen. Daar de bloemen zich meest aan de jon-
gere scheuten vormen, doet men goed de pollen, zoodra de pot
volgegroeid is, in twee of drie deelen  te splitsen, zoodat zij weer
volop nieuwe scheuten kunnen maken. Ook het toevoegen van
goed verteerde leem aan het grondmengsel schijnt de bloeiwil-
ligheid der Stapelia’s te verhoogen. Een goede aardsoort is b.v.
twee deelen leem en één deel bladaarde met wat scherp zand.

G. D. D.

Een merkwaardige Stapeliabloem.
De heer J. J. v. d. Heiden te Voorburg zond ons een mooie

foto met het volgende onderschrift: Daar ik niet weet of een

dubbele
Stapelia  revoluta.

bloem van een Stapelia revoluta een bijzonderheid is,
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z o o  bericht ik u, dat er op heden (20 Aug.) bij mij een in bloei
is, (op bijgaande foto zichtbaar links). Daar ik nog nooit zoo
iets gezien of gehoord heb, zou ik hierover gaarne iets naders
willen vernemen.

Inderdaad is het geen alledaagsch verschijnsel, dat een Stape-
liabloem  verdubbelt. In Berger (Stapelieën und Kleiniën) bevindt
zich op pag. 201 een afbeelding van een dergelijke bioem, doch
dan van St. Hunburyana. Deze monstrositeit bestaat uit twee
overelkaar heen gegroeide bloemen, vrijwel op dezelfde wijze als
dit op onze foto te zien is. De onderste bezit een ring, uit wier
midden zich inplaats van een coronna  een tweede overigens ge-
heel normale bloem ontwikkelt. De bloemslippen van deze
tweede bloem nemen juist de open plaatsen in tusschen de slip-
pen van de onderste. Bij Stapelia revoluta hebben wij van het
verschijnsel der dubbelvorming nooit gehoord en we zijn den
heer v. d. Heiden zeer dankbaar, dat hij ons hierop heeft gewezen,
temeer daar hij door een zeer goede foto het mogelijk heeft ge-
maakt, dat onze lezers zich van een dergelijke abnormaIiteit  een
voorstelling kunnen vormen. RED.

Cactussen in het Buitenland.
Opmerkelijk is het hoeveel Succulenten men voor de ramen

van de huizen in Schwarzwald (Duitschland) ziet staan. Veel
komen de Phyllocactussen  voor. Ook wel groote Opuntia exem-
plaren met mooie gele bloemen. Op ruim 900 M. hoogte trof
ik, in een hotel, een bijzonder mooie Echinopsis plant aan. Hoe-
wel het er ‘s nachts  aardig koud kan zijn, had men de plant toch
gewoon buiten staan. En gezond dat onze Egelcactus er uit zag !
In een woord : schitterend ! Met vele stekjes er aan. Geen bloemen.
Maar die waren er wel aan geweest.

In de vrije grond groeien meest Sedum-soorten. Leuke plantjes,
zooiets  als onze muurpeper (Sedum acre) maar dan met witte
bloempjes. Ik denk Sedum album. Niet veel Sempervivums.
Die vindt men in Zuid-Frankrijk veel. Vooral daar in Savoye.
Massa’s ! Een partijtje, eenige jaren geleden meegebracht, doet
het schitterend. Meest Sempervivum arachnoideum. In Freiburg
is een heel aardige Botanische tuin. Ook een kas vol met de
prachtigste Succulenten. Groote en kleine soorten door elkaar.
Cereussoorten van 3 M. hoogte, groeiende in candalaber  vorm,
zooals  men ze wel op afbeeldingen ziet staan. Groote Opuntia’s
met mooie schijven en doornen. Mooie uitgegroeide bollen van
Echinocactus  Grusonii. Een heel aardige collectie Mesembryan-
themums en dan verder veel klein goed. Zeer de moeite waard
om er eens een kijkje te nemen indien men er toch in de buurt
komt. L. SCH.

Eigenaardige gedaanteverwisseling bij Mesembryanthemum
pseudo-truncatellum.

Mijn Mesembryanthemum pseudo truncatellum onderging reeds
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meermalen de bekende  vervellingen”  welke alle geheel normaal
verliepen.

Gedurende den nu afgeloopen winter voltrok zich de m.i. on-

gewone gedaanteverwisseling, waarvan bijgaande teekening van
den heer v. d. Most het verloop duidelijk weergeeft.

Rotterdam. LE NOBLE.

Antwoord op den ,,open brief” van den heer W. Èrandsma, hoofd
der school te Thezinge (Gr.).

WelEd.  Heer.
In antwoord op uw ,,open  brief” heb ik de eer U mede te

deelen  dat op het oogenblik, dat dit  nummer van Succulenta
verschijnt, alle deelnemers, aan den Cactus-import, hun planten
in huis hebben.

‘s-Gravenhage, Augustus ‘26. J. J. VERBEEK WO L T H U Y S.

P. S. Met verwijzing naar bovenstaand verzoek ik vriendelijk.
indien onverhoopt een abuis mocht hebben plaats gehad en iemand
vergeten zijn, om opgave. J. J. VERBEEK  WO L T H U Y S .

Aanmerking.
Uit een opzettelijk door mij ingesteld onderzoek bleek, dat de

bewering van den heer V. W. als zouden ,,alle  deelnemers aan
den cactus-import hun planten in huis hebben”, onjuist is. Van
een zevental leden heb ik althans bericht gekregen, dat zij tot nu
toe nog niets ontvingen.

Deze leden zijn:
W. J. v. E. te 0.
J. G. K. 9, A.  - 13.75

(betaalde f  8.25)
8.25

J. C. v. d. L. ,, H. n - 5.50
W. d. H. ,, V. n - 11.-
H. J. W. Z.
J. H. ; V.

n - 55.-
n - 5.50

F. v. G. ,, R. n - 5.50
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Hiervan hebben no. 5 en 7 in antwoord op de door den heer

V. W. toegezonden circulaire bericht, dat zij terugbetaling der
geiden wenscht , waaraan ook nimmer voldaan is.

Een ,,abuis” an plaats vinden, maar wij kunne n toch niet aan-
nemen, dat al dezen ,,vergeten”  zijn? Het zou gewenscht zijn,

eze vervelende geschiedenis nu toch haast eens een
G, D. D.

Uit de Afdeelingen.
Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.

Vergadering op Zaterdag 16 October, des avonds 8 uur precies,
in de bovenzaal van Café La Réserve, Korte Poten 3.

Aan deze vergadering zal geen succulentenbeurs verbonden zijn,
daar de heer Becht  zijne prachtige verzameling lantarenplaatjes
van vetplantjes beschikbaar heeft gesteld, om op deze bijeen-
komst te worden vertoond. Men wordt dus verzocht voor deze
vergadering geen ruil- of verkoopmateriaal mede te brengen.  

J. J. E. VAN DEN THOORN, Secretaresse-Penningmeesteresse..
Kring Utrecht en Omstreken.

In het vervolg zullen de functies van secretaris en penning-
meester in één persoon vereenigd zijn en zal als secretaris-pen-
ningmeester optreden de heer F. te Winkel, Joh. Seb. Bachstr. 33,
(oog in al) Utrecht. Postgiro 42052.

Kring Amsterdam en Omstreken.
Op 17 September had in gebouw ,,Koningin  Wilhelmina” Prin-

sengracht 1015, een zeer geanimeerde vergadering plaats van de
kring Amsterdam en Omstreken.

De waarnemende voorzitter den heer J. v. Blommenstein opent
de vergadering, welke zeer goed bezocht was, met een woord
van welkom en wijdt eenige woorden aan de voorbijgegane vacan-
tiedagen en meent dat nu de tijd weer gekomen, om met frisschen
moed aan den arbeid te gaan in ‘t bizonder wat betreft de verzor-
ging van onzen gedoornde vrienden en tevens de nadruk er op
leggende dat wij in de komende winter op aangename wijze
verder zullen samen werken.

Nadat de ingekomen stukken waren afgehandeld komt de be-
stuursverkiezing aan de orde welke eenige maanden uitgesteld
was. Na eenige discussie wordt door een der leden voorgesteld
de waarnemende-voorzitter, de secr. en penningmeesterresse bij
acclamatie te kiezen hetwelk algemeene instemming vond zoodat
thans het bestuur als volgt is samengestel d :

de heer J. W. v. Blommenstein, Voorzitter ; de heer H. Witte,
Secretaris en Mej. W. Druyvensteyn, Penningmeesteresse,

De heer v. Blommenstein dankt alle leden voor het vertrouwen
in het bestuur gesteld en zegt zooveel mogelijk te doen om het
de leden op de vergadering zoo aangenaam mogelijk te maken
en de belangen van de afdeeling in de eerste plaats te zullen
behartigen.
Daarna had de plantenbeurs plaats, doch het aantal ruilplanten
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was dit keer niet groot, daar het seizoen al ver gevorderd is.

Na de pauze hield ondergeteekende een causerie over Echinop-
sis en Echinocactus met lichten. Heel wat mooie exemplaren werden
op het doek gebracht, zoowel gekleurd als zwart.

Het was bijna elf uur toen de voorzitter met een woord van
dank aan allen deze welgeslaagde en gezellige avond sloot.

H. WITTE, Secr. -
NIEUWE LEDEN.

H. H. Schröder,
Mededeelingen.
Utrecht,  Bleyenburgstr. 8.

Mevr. M. v. Oort-Lan , Amsterdam,
J . G. M. Engelman,

Koninginneweg 225.
‘s-Gravenhage , Anton de Haenstr. 16.

Mej. W. M. Meerburg , Poortugaal (b. R’dam), ,,Maasoord”
J . H. van Hasselt,  Rotterdam,  Mathenesserlaan 215.
W. v. d. Lee p.a. Moerkoert, De Bildt,  Utrechtscheweg 202.
A. Verschoor,  Poortugaal,
Dr. J. W. Pieper,

B 23 bij Rotterdam

Ch. Deuss,
Oudega,  (H.O.N.).
Roermond,  Kapellerpoort 4.

Mej. M. H. Verbrugh, Eck en Wiel,
Mevr. Heuff-van Simmeren,

,,De Kamp” (Geld.).

Hoofddorp
(Geld.).

Mej. A. Haan, (Haarl.meer) , IJ-weg 472.
J. Spaan Amsterdam,  v. Breestr. 43.

Ver. Zuiderspeeltuin  Amsterdam
H. Erhart Vlietstr. 44.

W. v. d Schuyt,  Amsterdam,
F. Huizinga,

Achtergracht 9.

Woerden
Kinkerstr . 123.

M. W. v. d. Vring,  Wilhelminaweg 38.
Mevr. v. Manen-v. Tricht,  Apeldoorn,  v. Oordtlaan 2a.
Joh. Jansen,
J. de Vries,

‘s-Gravenhage, Marconistr . 32,

Vught (N.B.),
v. d. Helststr. 86.

Willy  Mulder,
W. Joustra,

Helv. Steenweg C 290.

Aug. Snethiage,  Amsterdam,
Tuinb. Huize ,,Bergen".

Mevr. Dr. S. B. de Groot. ‘s-Gravenhage,
Koninginneweg 2C4.

Niemantsverdriet,
Mej. T. Leyser,

Vlaardingen,
L. de Colignyplein 11.

Tilburg,
Binnensingel 15.
v. Tilstr. 31

R. v. Gelder,  Veur,
R. Smelt,

Veurschestraatweg 22 B.
Zwolle

Mevr. F. C. D. Hoen-Borcherding , Glimmen bij Gron.
Mevr. C. A . Fock-Binnendijk, ‘s-Gravenhage, Larixlaan 67.

ONZE LANTARENPLAATJES. Aan onze eerste serie van 50
ontbreken nog een tiental plaatjes . Wie kan ons hieraan helpen.
Hoe meer verscheidenheid hoe liever. Hieronder volgt een voor-
loopig lijstje van wat er reeds is. We hopen nog voor half Oc-
tober alles gereed te hebben en dan kunnen ze dienst gaa n doen.

De bedoeling is, dat ze zullen worden gebruikt bij lezingen in
onz e afdeelingen en verder door hen die i n eigen kring belang-
stelling willen wekken voor de succulenten. De plaatjes worden
in een daartoe bestemde doos geborgen en zijn voorloopig bij den
penningm. op aanvrage te bekomen. Als regel moeten we stellen,
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dat de aanvragen, tijdig inkomen, opdat we, als er door twee of
meerdere personen vrijwel gelijktijdig wordt aangevraagd, kunnen
laten weten wie er op rekenen kan. We sturen dan zoo mogelijk
de doos eenige dagen vooruit, opdat degene, die de voordracht
toelichting zal geven, tijd heeft om de plaatjes vooruit op zijn
gemak te bekijken. Mogen we evenwel vriendelijk verzoeken de
doos na gebruik onmiddellijk retour te zenden. De verzendings-
kosten komen voor rekening van den gebruiker. (Dit zal dus voor
heen en terug samen niet meer bedragen dan 1 gulden). Mocht
bij aankomst blijken, dat er plaatjes gebroken zijn, dan geve men
hiervan direct kennis. We stellen ons voor deze zoo mogelijk
door andere te doen vervangen, zoodat we steeds een complete
serie houden. Met den wensch, dat het nut moge opwegen tegen
de vrij aanmerkelijke kosten, gaat d a n  onze eerste serie de wereld
in. Moge zij spoedig door meerdere gevolgd worden.

Mathenesserlaan 364 Rotterdam. J. M. V. D. HOUTEN.
Voorloopige lijst van Lantaarnplaatjes:

1. Echinopsis paraguayensis 20. Sempervivum Pomelii
2. gemmata 21. Hoodia Juttae
3. Echinocereus Knippelianus 22. macrantha
4. Melocactus Salvador 23. Anacampseros quinaria
5. Melocactusgroep (Curaçao) 24. tomentosa
6. Echinocactus minusculus 25. Echinocereus polyacanthus
7. mamillosus 26. Crassula pyramidalis
8. : peruvianus 27. Trichocaulon Engleri
9. microspermus 28. Cissus  crameriana

10. Mamillaria Wildii 29. Peiresciopsis velutina
11. pusilla 30. Opuntia subulata    
12. * elongata 31. Peirescia cubensis
13. Opuntia Bergeriana 32. Euphorbia sp. Mariental

 14. Phyllocactus Ackermannii 33. Ceropegia boussingaultifoiia
15. hybridus 34. Mesem. tugwelliae
16. Gasteria verrucosa 35. Sedum  trelaesi
17. Ceropegia Woodii 36. Dudleya candida
18. Mesem. pseudotruncatellum 37. Graptopetalum pusillum
19. Agave Haselbergii

RUILRUBRIEK. G. Eikelboom, Spoorstr. 17, Oldenzaal, biedt
aan 5 mooie Rhipsalis Paradoxa en 6 Euphorbia glabosa sims
in ruil voor iets anders, liefst cactussen.

In ruil aangeboden door Jonkvr. M. van Lijnden, ,,Oldenhof”,
te Velp : p1.m. 25 Kalanchoë thyrsiflora,  5 Mes. lacorum, 1 Ce-
reus silvestrii, 6 kleine Mam. gracilis, 2 Mes. crystallum. Vrien-
delijk verzoek ik eerst ruillijst te zenden.

Aangeboden verschillende groote en kleine Cactussen en Vet-
planten. Ruillijst op aanvraag. Adres: Jonkvr. v. Stoetwegen,
,,Marienberg”,  Oosterbeek.

Wie kan mij helpen aan ,Succulenta”  no. 1 en no. 8 van jaarg.
19223 Bij voorbaat vriendelijk dank. Adres: J. Langendijk,

Amstelveen, Wilhelminastraat 9.
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SUCCULENTA
Orgaan van de Nederl. Ver. van Vetplantenverzamelaars.

Secr . G. D. DUURSMA,  LEEUWARDEN, Achter de Hoven 114bis

Eenige Echinocereussen ter afwisseling.

De Echinocereussen vormen een plantengroep, welke, hoewel
zij ons allen bekend is, in de verzamelingen vrij spaarzaam wordt
aangetroffen. En dat zeer ten onrechte, want juist in deze groep
vinden wij materiaal , dat elke liefhebber voor verfraaiïng zijner
verzameling noodig heeft. Men mag aannemen dat ieder die een
collectie cactussen en vetplanten bijeenbrengt een tweeledig doel
nastreeft . Bekoren hem aan de eene zijde de bijzondere gestalten
zijner planten en legt hij er zich op toe deze vormen in al hare
schoonheid te doen uitkomen, aan de andere zijde zal hij zich
zooveel mogelijk beijveren en alles in het werk stellen tof het
verkrijgen der schoone bloemen. Nu kunnen beide wenschen
niet immer te zamen gaan, doch in het geslach t Echinocereus
vinden wij toch vertegenwoordigers, weIke aan belde gestelde
voorwaarden voldoen.

Niet alleen zijn de vormen hoogst interessant, doch ook de
bloemen, welke zij ons bij goede behandeling geven zijn en door
hunne fraaie kleuren en door hunne grootte, van bijzondere be-
koring. Zij kunnen in dit opzicht gerust met de andere cactus-
sen wedijveren.

Toch is dit niet de eenige reden, waarom deze planten onze
volle belangstelling verdienen.  Slaat men een der vele werken
over onze planten open dan vindt men alras de opmerking, dat
een goed liefhebber zal trachten verscheidenheid in zijne verza-
meling te brengen . Voorop moet altoos staan een geheel te vor-
men, dat het oog bekoort, dan eerst blijkt de ware liefhebberij.

Nu wordt een verzameling, bestaande uit vertegenwoordigers
de r Echinocactussen of Mamillaria’s alleen, spoedig eentonig, er
moet dus getracht worden aan dit euvel tegemoet te komen. Men
wil, uit schoonheidsgevoel meer afwisseling der planten, men wil,
als men de planten beziet, tevens den indruk van een schoon ge-
heel genieten en dit kan men niet, als de planten, hoe ze ook
in onderdeelen verschillen, toch in hoofdzaak één vorm bezitten.

Keuze is daarvoor ruimschoots voorhanden, elk zoekt dit op
zijn manier te bereiken . Zoo  zien wij bij d e één  vertegenwoor-
digers van andere geslachten der Succulenten in de verzameling
geplaatst, eenige Aloe’s, Gasteria’s of Haworthia’s, terwijl andere,
zich bij de cactussen houdende, het doel trachten te bereiken
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door het kweeken  van Cereussen of Opuntia’s. Elk dezer manieren
heeft zoo zijne eigene bezwaren, zoowel als voordeelen. Bepaalt
men zich tot de vetplanten, welke zeer decoratief aan doen, dan
is daar het bezwaar dat zij anders behandeld willen zijn als onze
cactussen, vooral wat het water geven betreft. Bij hun is toch
op dit punt de grootste voorzichtigheid geboden, want enkele
droppels water, welke tusschen de bladeren blijven hangen, kun-
nen een spoedig sterven veroorzaken. Cereussen en Opuntia’s heb-
ben dit bezwaar niet, zij kunnen afwisseling genoeg teweeg
brengen, doch bij goede behandeling worden zij spoedig te groot
voor onze, toch meestal kleine, ruimte. En deze planten moeten
juist groot zijn, wil hunne schoonheid goed uitkomen. Daarbij
dienen wij ook niet te vergeten, dat de kans om bloemen te zien
bijj Cereussen of Opuntia’s bijna uitgesloten is.         

Voor hen, die nu toch de zoo noodige afwisseling willen be-
reiken, zonder zich van vetplanten of Cereussen te bedienen, is echter

Echinocereus Knippelianus Liebn.
(foto J. M. v. d. Houten, cliché welwillend door ,,Floralia” beschikbaar gesteld.)

bij de Echinocereussen wel iets te vinden, wat voor hun doel ge-
schikt is. Bij deze toch wordt de zuilvorm  der Cereussen aange-
troffen, doch niet zoo hinderlijk hoog, en, daar deze planten zich
gaarne spoedig vertakken, dus meer of minder een struikvorm
aannemen, krijgt men een zeer fraaie afwisseling met de bolvorm
der Echinocactussen of Mamillaria’s.



Niet alle Echinocereussen zijn hiertoe geschikt, want er zijn ook
onder hen soorten die niet of slechts hoogst zelden den vertakten
vorm aannemen. Geheel stilzwijgend willen wij ze echter niet
voorbijgaan, want in de eerste groep, de doornlooze, vinden wij
de Echinocereus Knippellianus, pulchelles en ornatus, waarvan
de eerste twee nog wel te bekomen zijn en zeer gaarne door de
liefhebbers gekweekt worden.

Ook de tweede afdeeling der Echinocereussen, de rechtstandige,

Echinocereus pectinatus caespitosus  K. Schum.
(cliché welwillend door ,,Floralia”  beschikbaar gesteld.)

moeten wij uitschakelen. Zij vertakken zich zeer spaarzaam en
blijven zeer lang rechtop groeien. Ook in deze afdeeling zijn



schitterende exemplaren voor den verzamelaar te vinden, want
Echinocereus pectinatus, dasyacanthus en chlorantus zijn door
hunne bedoorning gaarne geziene gasten.

De derde groep, de Prostati, de in hun vaderland langs den
grond groeiende, is eigenlijk de afdeeling waarvoor ik hier uwe
aandacht vraag.

Alle planten dezer groep hebben de eigenschap om, door het
vormen van nieuwe spruiten als een struik uit te groeien, en zoo
hier en daar geplaatst tusschen de verzameling kleine en grootere
bollen, geven zij een prachtige afwisseling voor het oog. Over
het algemeen vragen de Echinocereussen voor hunne behandeling

Echinocereus chlorantus Rümpl.
(cliché welwillend door ,,Floralia”  beschikbaar gesteld.)

weinig zorg, zijn eigenlijk gemakkelijk in het kweeken.  Houdt
men ze des winters droog, dan schrompelen de leden in, deze
behandeling wordt door sommige kweekers  aanbevolen teneinde
het bloemzetten te bevorderen, doch mooier worden de planten
er niet op. Wie dus prijs stelt op frisch uitziende, schoone  plan-
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ten, doet wel zijn Echinocereussen zelfs in den winter niet te droog
te houden.

In den zomer kunnen zij veel vocht verdragen. Men kan direct
zien of er gebrek is, daar dan de leden slap worden en buigen. Bij
voldoende vocht zijn ze echter altoos vol en is de huid zonder rimpels.

Het plantenweefsel der Echinocereussen is losser, weeker en
wateriger als dat der overige cactussen en daardoor valt het ge-
brek aan vocht bij hen spoedig op.

Ze kunnen ook in den winter vrij goed tegen koude en een
plaatsje voor vorst beschut, met een hoogste temperatuur van
±  5 °  Celsius is voor hen voldoende. Eén ding moeten wij ech-
ter bij hen niet vergeten, geldt het toch voor alle cactussen dat
het ware kinderen van het licht zijn, bij hun is dit nog bijzonder
het geval. Men kan de Echinocereussen nimmer te veel licht en
zon geven, want dat is voor hem een levensbehoefte. En als dan
het voorjaar komt, de planten oud en sterk genoeg zijn, dan ver-
schijnen als eerste teekenen  der bloem de kleine wollige pluisjes
aan de doornbundels. Vol belangstelling wordt het proces ge-
volgd, want niet altoos zet zoo’n pluisje door, maar als het zwelt
is men vol verwachting ant men weet, de bloem der Echino-
cereussen is niet alleen ij groot, doch ook tevens verbazend
mooi van kleur.

Deze bloemen hebben allen één kenmerk gemeen, de stijlen
der stampers zijn altoos helder groen van kleur, wat bijzonder
fraai teekent.

Echter, wij moeten bij de Echinocereussen niet te vroeg op
bloemen rekenen, enkele soorten zijn daarin vrijgevig, doch meer-
dere soorten zijn zeer moeilijk te bewegen bloemen voort te
brengen. Zij hebben dit met vele andere cactussen gemeen, doch
wij zouden ze daarom toch niet uit onze verzameling willen mis-
sen. Mogelijk dat sommige liefhebbers dit als een bezwaar ge-
voelen, maar laten zij bedenken dat Echinocactus Grusonii of
Leninghausi, dat Pilocereus Strausii of Cephalocereus senilis voor ons
ook slechts als plant waarde hebben daar wij hunne bloem wel
nimmer zullen zien, en toch, wie onzer wil ze niet bezitten ?
De enkele namen, door ons genoemd, kunnen nog met vele an-
dere aangevuld worden, maar zoo hopeloos als met deze is
het met de Echinocereussen nog niet gesteld, bij goede behande-
ling zal succes zeker niet uitblijven.

De vermeerdering der Echinocereussen geschiedt het meest door
afnemen van enkele der tnlrijke spruiten. Men kan ze ook zaaien
doch afgezien van de langere tijdsduur, zijn daar ook andere
hindernissen. Mogelijk was mijne behandeling niet goed, veel
resultaat van zaaien heb ik niet gehad. In ‘24 zaaide ik 10 kor-
rels pecfinatus uit, waarvan 2 opkwamen en nu nog één in mijn
bezit is. Dit jaar herhaalde ik de proef en wel met de volgende
soorten en het vermelde resultaat:

chloranthus 10 zaden, geen op ; rigidissima 30 zaden, twee
op ; polyacanthus 10 zaden, 1 op ; viridiflorus 10 zaden, 3 op ;
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Salm Dijckianus 25 zaden, 14 op (zelf gewonnen). Dit resultaat
is dus niet erg bemoedigend, doch het feit dat van door mij zelf
gewonnen zaad meer als 50 pCt,  opkwam, terwijl van het ge-
kochte zaad bijna niets opging, doet mij toch denken dat er moge-
lijk wel iets aan dat zaad niet in orde was.

Het snijden van stekken gaat bij de Echinocereussen  zeer gemak-
kelijk, daar de spruiten slechts met kleine vlakken aan de moeder-
plant verbonden zijn . Men behandelt ze op de gewone wijze,
eerst de snijwond laten drogen, daarna in zanderige aarde plan-
ten. Toch gaat dan het bewortelen niet snel en zal dit beter
gelukken als men van de stekken een schijfje aan de onderzijde
wegsnijdt en ze daarna laat opdrogen.

Wij willen nu nog enkele aanbevelenswaardige soorten ver-
melden, welke bij goede behandeling ware sieraden voor elke
verzameling zijn.

In de le plaats noemen wij dan Echinocereus Scheerii, welke
opgroeit met stammen van 15 tot 25 cM.  lengte en 2½ à 3 cM.
dikte. Is de plant goed gekweekt dan blijven de stammen vrijwel
rechtop, bij minder goede behandeling buigen zij zich ter aarde.
De doornbundels dezer plant staan  r kleine verhoogingen
der ribben. Elke bundel bestaat u randdoorns van 5-10
mM. en 1 middendoorn van 1½ cM. Deze hebben een bruine-?
kleur. Gewoonlijk heeft de zuil 10 ribben. De Scheerii is een
goede bloeier met een bloem van 7 cM, diameter en p1.m. 10
cM. lang. Vijf à zes dagen geeft zij ons het genoegen die bloem
te zien, welke van een fraaie rose kleur is. In de bloeitijd is het
geraden een stokje bij de stam te binden daar deze dan zeer
slap wordt.

2e Echinocereus Salm Dyckianus doet ons in alle o p z i c h t e n
denken aan de voorgaande, doch dan in zwaardere vorm, daar  
de leden hier een dikte van 4 à 5 cM.  bereiken. Het aantal    
ribben is 7 of 8. Bij jonge planten is tusschen deze soort en de
Scheerii zeer weinig verschil te bespeuren. Meer verschil is er
echter in de bloem welke 6 cM. groot  is en van een bijzonder
fraaie oranjekleur. Ook deze plant is vrij gemakkelijk tot bloeien
te brengen.

3 Echinocereus Berlandieri is een plant, waarvan de afzonder-
lijke stammen slechts tot l½ cM. dik worden bij een lengte van
20 à 25 cM. zoodat ze al spoedig tot op den grond doorbuigen
als ze niet opgebonden worden. De stammen hebben meestal 5
ribben en de doornbundels staan weder op extra verhoogingen
dier ribben. Elk zoo’n bundel is samengesteld uit 7 randdoorns
van geelbruine kleur en één middendoorn van p1.m. 2 cM.  lengte
met donkerder punt . Ze geeft ons een rose bloem met purper-
achtige gloed en heeft de zeer waardeerbare eigenschap rijkelijk
te bloeien.

4 Echinocereus leptacanthus doet ons wat de lengte en dikte
der stammen betreft aan de Berlandieri denken, doch wegens
hare bedoorning is ze direct  te herkennen.  Hier toch zien wij
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de ribben der plant zich spiraalsgewijs voortzetten, zoodat de
geheele stam gedraaid is. Ook missen wij de verhevenheden   
waarop bij de Berlandieri de doornbundels staan, terwijl tenslotte
de doornen zelf zeer kort zijn. De stammetjes doen zich dan ook
zeer glad voor.

Ze geeft een bloem van 8 cM. groot, fraai lila rood met lichter
middengedeelte.

5 Echìnocereus procumbens. Nog een plant met stammen van
1 ½  cM. en 20 à 25 cM. lengte, nog meer gelijkend op de Ber-
landieri, waarmede zij zeer vaak verward wordt. Als sierplant
zeer mooi, daar ze zeer druk vertakt en hare licht- tot donker-
bruine randdoorns zeer schoon uitkomen. Als bloeier echter
minder geschikt, daar ze hierin beduidend bij de Berlandieri
achterstaat. Hare bloem is 10 cM. groot en van steenroode kleur.

6 Echinocereus Blankii  bezit weder een meer stijrere vorm,
daar de zuiltjes hier bij een gelijke lengte tot 3 cM. dik worden.
De 6 ribben zijn zeer gebult ter plaatse van de doornbundels,
zoodat de stam zeer onregelmatig wordt. Zeven à acht randdoorns
en 2 à  3 middendoorns van licht- tot donkerbruine kleur, vormen
een doornbundel, waarbij zich meestal de eigenaardigheid voor-
doet dat één der middendoorns beduidend langer is en omlaag
wijst. De fraaie kleur der doorns, maakt de Blankii tot een zeer
gewilde plant. De bloem is purperrood en p1.m. 7 cM. groot.

7 Echinocereus eneacanthus  is  een druk vertakkende plant,
welker  stammen een lengte van 30 cM. bij een dikte van 3 à 3 ½
cM. verkrijgen. Zij willen zich spoedig op de aarde leggen en
men moet, om ze mooi te houden, hun de noodige steun ver-
schaffen. Haar 5 of 6 ribben zijn op de doornbundels zeer ge-
bult en elke bundel bestaat uit 8-10 stralend uitstaande rand-
doorns van 1½  à 2 cM. len te en een middendoorn van 3 CM.
lang. De nieuwe doorns zijn lichtbruin getint, doch al spoedig
worden zij wit. In het bloeien is zij zeer traag en de plant moet
vrij oud zijn, wil ze bloem geven. De bloem is rood tot violet-
rood van kleur en p1.m. 7 cM. groot.

Als laatste willen wij nog vermelden :
8 Echinocereus Ehrenbergii welke wij als een herhaling der

vorige plant kunnen beschouwen, doch van zwaarder vorm. Bij
de door ons gekweekte planten worden de doornen niet wit, doch
glasachtig geel. Van importplanten zijn deze doorns donkerder
gekleurd. Ze moet speciaal gehouden worden om de plant zelve,
want ware reuzenplanten vertoonen nog geen spoor van bloem-
zetting. Dit is zeer jammer daar hare bloem zeer groot en van
een bruin violette; kleur moet zijn. Een goed “gekweekte plant
heeft echter reeds zeer veel decoratieve waarde.

Meerdere soorten wil ik niet noemen, daar ik voldoende ma-
teriaal heb aangevoerd om de verzamelaars in de gelegenheid te
stellen afwisseling in hunne collecties aan te brengen, Het tus-
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schen de overige cactussen plaatsen van enkele planten uit het
geslach t Echinocereu s zal hun nimmer berouwen.

Zwollekerspel, Sept. ‘26. F. VOORWINDE.

Echeveria metallica . Nutt.
( V e r e e n v o u d i g d e  S p e l l i n g ) ,

Een mooie afbeelding van deze plant heb ik nog niet kunnen
vinden. In het Sukkulenten-nummer van ,,Floralia” van 9 Junie
1922, staat een tekening, die tegenwoordig niet meer voldoet en
in ,,Floralia” van 27 Junie 1924 staan foto’s van twee kamer-
tuintjes, waarop men een Echeveria metallic a ontdekken kan.

In de lektuur wordt de plant ook niet ruim bedeeld. ,,De vet-
planten ”, door J. J . Verbee k Wolthuis, geeft o p bladz . 37 zes
en een halve regel. We zien daar dat de eigenlike naam Eche-
veria  gibbiflora  is en metallica een varieteit.

Een paar jaar geleden kreeg ik een jong plantje met een rozet
van ongeveer 7 cM. Het groeide goed, verloor in de winter een
paar van de onderste bladeren, maar in ‘t voorjaar haalde het
weer geheel op.

De volgende winter weer dezelfde geschiedenis, zodat het een
lang stammetje werd, wel wat hoog en kaal voor het mooi.

Een tuinbaas zei me : .Stek de kop maar, haal de plant uit
de pot, schud de wortels eens uit, pot ze dan weer op, dan zal
ze wel weer uitlopen”.

‘t Is gebeurd. De kop werd gauw weer een aardige plant.
Aan de oude stam kwamen bij de overgebleven bladeren spoedig
enige zijspruiten, die toen ook gestekt werden.

Op de markt in Deventer kocht ik een heel jong eksemplaar,
omdat het bloeide. Ik werd er om uitgelachen : ,,Nu hebben ze
je beet , ‘t is een stuk bloemstengel, dat opgepot is”. ‘t Liep
echter goed af. Het bloeide door en groeide door en het gaf
verscheidene zijspruiten, die me weer nieuwe plantjes leverden.

Zo kon ik dezen zomer verschillende kennissen met een me-
tallica plezieren.

Bladstekken heb ik ook geprobeerd. Er staan er nu twee met
een rozetje van een paar cM., echte miniatuurplantjes. Ik zeg
dus niet, dat het mislukt is, maar het moet een volgend jaar nog
eens overgedaan worden, want het zal toch wel beter kunnen.

In de prijscourant van Haage vond ik ook zaad opgegeven, dat
is dus ook wat voor het volgende jaar.

Bloemisten hebben ze natuurlik mooier. Er werd mij als be-
stelgoed per spoor uit Utrecht als geschenk een groot eksemplaar
gestuurd. Zorgvuldig ingepakt, zoals vaklui dat kunnen, hadden
twee onderste bladeren toch nog een knak gekregen. Op ‘t
oogenblik heeft deze plant een bloemstengel van meer dan een
halve meter. Als ze eerstdaags naar binnen moet, raken we er
mee ver legen.

Drumpt bij T i e l . B. TH. KRABBENDAM.
Aanmerking. Hoewel E. metallica wel uit bladstek te kwee-
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ken is, toch verdient deze vermeerderingsmethode geen aanbeve-
ling, daar het te lang duurt. Gemakkelijker gaat het door de
bloemstengel, direct na den bloei, in eenige stukken te snijden
en deze als stek op te potten. In de oksels der zich daaraan
bevindende blaadjes, ontstaan gemakkelijk nieuwe plantjes, welke
een volgend voorjaar afzonderlijk kunnen worden opgepot.

G. D. D.

Opuntia Emoryi Eng.
Werkelijk ideale Opuntia’s, welke een gedrongen groeiwijze

hebben, daarbij mooi gedoornd zijn en bovendien fraai bloeien,
treft men zelden aan. Wij herinneren ons, dat wij jaren geleden,
toen wij nog uitgebreider verzameling bezaten, zulk een plant de
onze mochten noemen. Het was de hierbij afgebeelde Opuntia
Emoryi Eng., zoo genoemd naar W. H. Emory, die in 1848 een
reis naar Californië maakte.

// .<tt, Deze Opuntia heeft een
struikvormige groeiwijze ;
d e  knotsvormig-cylindri-
sche leden worden in den
regel niet langer dan 15 à
20 cM. en zijn afwaarts ge-
richt. Op de areolen ont-
wikkelen zich, behalve de
gele glochiden, de gewone
ongeveer 1 cM. lange dun-
ne bruinachtig-witte rand-

?! doorns, ten getale van 10
tot 2 0 ; verder 5 tot 9 bruine

i’ kantige middendoorns,
%zZ waarvan de bovenste tot 6~~~j!~~~~~~~.

cM. lang wordt, de andere
ongeveer 4 cM. lang zijn. Dicht bij den top der leden ontwik-
kelen zich de 5 cM. breede bloemen, waarvan de buitenste, toe-
gespitste bloembekleedsels geelachtig bruin zijn met roode spits,
terwijl de binnenste bloembekleedsels aan den binnenkant geel
en van buiten rood zijn.

Om het karakteristieke der bedoorning goed tot haar recht te
laten komen, moet men dez e Opuntia ee n zoo zonnig mogelijke
plaats geven en ze niet te vochtig houden. G. D. D.

Zeldzame Succulenten in den Utrechtschen Hortus.
Evenals alle botanische tuinen, herbergt ook de Utrechtsche

Hortus een mooie collectie Cactussen en andere vetplanten, welke,
dank zij de groote liefde van den heer Budde voor deze planten,
met zorg gekweekt worden en er dan ook kerngezond uitzien.
Vermelding verdient vooral een prachtig exemplaar van Melocac-
tus communis, dat op een plank in den nok der kas het daar zeer
naar den zin schijnt te hebben. ‘t Is echter ons doel niet, over
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deze vetplantenverzameling in bijzonderheden uit te weiden ; de
Utrechtsche Hortus is in dit opzicht vrijwel gelijk gesorteerd als
de andere botanische tuinen in ons land. Liever willen we hier
iets vertellen van de bijzondere vetplantencollectie, welke een
paar jaren geleden door den heer Budde in Zuid-Afrika verza-
meld is. Deze omvat ongeveer 200 planten, waaronder de meest
zeldzame succulente-vormen. En de beschrijving daarvan moet
voorshands nog zeer onvolledig zijn, omdat een groot aantal nog
niet juist gedetermineerd is. Trouwens, van de benoemde soor-
ten is ook niet veel te zeggen omreden er in de literatuur nog
zoo goed als niets van te vinden is.

Het meest opvallend is wel Euphorbia multiceps  Berger, in 1905
door Dr. Marloth ontdekt, en eenigszins verwant aan E. caput-
medusae ; de zijstengels, welke uit den dikken knotsvormigen
stam zich ontwikkelen zijn bij eerstgenoemde evenwel zeer kort
en dicht opeenstaand, zoodat de geheele plant een veelkoppig,
kegelvormig uiterlijk heeft.

Eigenaardig is ook Euph. brachiata E. Mey,  een laag struikje
met knolvormigen wortel, waarvan Berger in zijn bekende boekje
,,Sukkulente  Euphorbiën” vermeldt, dat het sedert Burmann’s  tijd
(1738) niet weer levend naar Europa werd ingevoerd.

Van de Aloë’s noemen wij : Aloë longistyla Bak., een ineenge-
drongen kogeltje gelijk, uit welker  hart zich een tamelijk groote, rijk-
bloemige bloemtros ontwikkelt. In het uitgebreide werk van
Alwin Berger ,,Liliaceae  - Asphodeloideae - Aloineae” teekent
deze aan ,,tot op heden niet ingevoerd”. Een andere zeldzaam-
heid is Aloë transvaalensis  0. Kuntze  uit de boschachtige steppen
van het Magalisgebergte, welke bloemstengels van één meter
lengte ontwikkelt. Verder Haworthia viscosa Haw., waarvan het
eerste exemplaar in 1701 door Commelin  naar den Amsterdam-
schen  Hortus uit Kaapland  werd overgebracht. Eindelijk Gaste-
ria mollis  Haw., waarvan Berger mededeelt, dat zaden dezer plant
in 1819 door James Bowie naar Kew werden overgebracht, doch
thans bijna niet meer in cultuur.

Onder de Mesembrianthemums vallen vooral op : Mes. Fran-  
cisci Dtr., verwant aan M. pseudotruncatellum Schlechter, met
hoogstmerkwaardige, op een waterdroppel gelijkende , ,venster-
tjes” op den top van elk blad, en Mes. Böhmeriunum Dtr. et Brgr.,
ook door Kurt Dinter  te Lüderitzbocht gevonden.

Verder noemen wij Duvalia transvalensis Schlechter, een aan
de Stapelia’s  verwant vetplantje met 7 cM. lange, 6 kantige sten-
geltjes en driehoekig-eivormige bloempjes ; Buphane districha
Herb., de gevaarlijke ,,gifbol” en Portulacaria afra Jacq.,  welke
tot 4 meter hoog wordt, in de Kaapkolonie als ,,spekboom”  be-
kend is en tot voedsel van den olifant dient.

Opmerkelijk is ook Sarcocaulon rigidum Schr., de ,,Bushmans
candle“  (kaars der Boschjesmannen), waarover de heer Budde in
.Floralia”  van 3 Sept. 1.1. onder het opschrift ,,Kan  nie dood nie“
zoo’n enthousiast artikeltje schreef. Inderdaad is het leven dezer
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Geraniaceae  uiterst taai, wat niet te verwonderen valt, als men
bedenkt dat het op de groeiplaatsen dezer plant soms in jaren
niet regent. De jaarlijksche  groei dezer gewassen is dan ook tot
het uiterste beperkt, zij vormen aan den top der met een zware
(soms meerdere millimeters dikke) waslaag overdekte stammeties
haar rose bloemen en eenige uiterst kleine blaadjes, ter beschut-
ting van de rijpende vruchjes. Daarna groeien de stammetjes
een nauw merkbaar eindje in de lengte, als voorbereiding voor
den bloei van het volgende jaar. Een dergelijk taai leven konden
wij ook nog waarnemen bij een Pelargonium-stammetje (misschien
Pelargonium mirabile ? ?) niet ongelijk aan een stuk koraal, dat

reeds weken op de schrijftafel van den heer Budde lag en toch
nog leeft. De Afrikaners noemen deze plant volgens den heer
Budde ,,Jacob Rechtop”, en zij tooit zich in den groeitijd met
rose bloempjes.

Om nog even op Sarcocaulon rigidum terug te komen, Kurt
Dinter  vertelt in zijn ,,Succulentenerforschungen  in Süd-west-
Afrika”, dat hij deze plant in groot aantal aantrof op de hellingen
der bergen, waar ze begonnen te bloeien en even mooi waren
als de Rhododendrons in de Alpen.

We hebben slechts een kleine greep gedaan uit de rijke ver-
scheidenheid der Zuid-Afrikaansche succulentenflora, welke een
zeer waardevolle aanwinst is voor den Utrechtschen Hortus. Wie
er belang in stelt, verzuime bij gelegenheid niet deze wondere
nieuwigheden eens in oogenschouw te nemen. G. D. D.

Thelocactus hexaedrophorus.
Indien wij even opslaan ,,Onze  gedoornde vrienden” bl. 44 en

wij bekijken de foto van Thelocactus fossulatus en die van de

andere geslachtsgenooten van den hier afgebeelden cactus, dan
spreekt de naam meer tot ons. Vooral ook de soortnaam, doelend
op de zes doorns per tuberkel zal ons gemakkelijker. in het ge-
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heugen blijven dan een soortnaam afgeleid van den naam van
een of ander groot man, die het eerst de stekels van zoo’n ge-
doornde  ,,vriend” in zijn vingers voelde.

De plant is een prachtig type van een woestijnplant, telg van
voorouders die zich moesten aanpassen aan de condities van een
land waar de droge wind, de geringe regenval en de felle zon
alle zwakkeren verdreef. De plant is sterk ,,ingezakt”  teneinde
laag bij den grond te blijven, waar de vochtigheidsgraad van de
atmospheer hooger  is dan daarboven en verder bedekt met elkaar
kruisende doorns, niet bedoeld als fraaie versieringen, maar als
krachtige afweermiddelen. Alle gratie is bij deze plant verdwenen
door den strijd om het bestaan. De huid, fijn bestoven en grijs-
brons, geeft den indruk van oud leer, de doorns duiden vooral op
de kracht waarmede zij de plant moeten beschermen. Zelfs de
witte bloem is beschermd door de grijs-rood-hoornachtig gekleurde
doorns, die haar verhinderen te veel te pronken.

De architectonische opbouw van de plant betrachtend is het
interessant op te merken, dat de tuberkels zijn geplaatst volgens
drie spiralen, die van uit het hart om de plant heendraaien in de
richting van de wijzers van een horloge.

v. BL., Amsterdam.

Aldoor beter.
Nu onze planten weer binnen moeten komen, maken we de

slotsom op van ‘t bedrijf. Wat er verloren is, treft ons ‘t meest,
Dat vergoedt zelfs een aanwinst niet volkomen. Want iedere
plant is een wezen voor zich. Mij bedroefde het afsterven van
een groote chidiata. Ze begon te kwijnen, werd van
binnen bloe

   
echte hartkwaal. Geen der talrijke sprui-

ten wilde wortel vatten. Ook een halve meter hooge Cotyledon
heeft ‘t afgelegd. Doch gelukkig bekwam ik drie stekken van
iemand, die er vroeger van mij een had ontvangen. Zooals  u
ziet, een zeer aanbevelenswaardige daad. In de lente volgde ik
den raad van Rothers Leitfaden. Vijftig cM. diep werd de grond
uit den bak gespit en de put weder gevuld met vier groote stal-
wagens paardenmest. Elke laag werd stevig platgetrapt. De
planten voelden aanstonds de warmte en groeiden voortreffelijk.
Echinopsis Zuccariniana werd een kleine meloen en kreeg een
tiental witte pluizen boven de arealen.  Uit een ervan ontwik-
kelde zich een bloem, Crassula Schmidtii is nog overdekt met
honderden rose sterretjes. Echinoc. Schilinzkyanus en Dolichotele
uberiformis staken twee bloempjes omhoog. De stengels van
Haw. margaritifera werden 60 cM. lang. Doch ‘t aardigste
bloempje vertoonde Ceropegia Woodii  Schl,  Dit heeft den vorm
van een ballon met vijf lange gleuven, langs die gleuven talrijke
haren, elkaar kruiswijs bedekkend. De vliegjes of torretjes, die
de bestuiving verrichten, kunnen er wel in, doch niet er uit, juist
als bij Aristolochiabloemen.

 In den bak ontwikkelden zich vele vliegjes en ook enkele kel-         



- 1 5 3 -
dermotten of pissebedden. Om die te bestrijden, ving ik een
twintigtal zwarte spinnen, die langs muren en waterkanten te
vinden zijn en geen web maken. Enkele hadden platte zakjes
eieren op het achterlijf, die ze in den bak afzetten. Ze werkten
zoo flink, dal er tot nu slechts één Opuntia camanchica-schijf
werd aangetast. De pissebed zat er binnen in, doch ‘t werd haar
graf. Slakken kwamen niet te voorschijn, omdat alle gleuven en
naden van tengels voorzien waren. Bij den groentenhandelaar
kocht ik een aantal spanen mandjes voor 11 ct. ‘t stuk; de heng-
sels verwijderde ik en verkreeg zoodoende mooie ,,handkasten  ‘.
Doch onder zoo’n mandje ontdekte ik tot mijn schrik een mieren-
nest, benevens een zestal duizendpooten. Nadat alles zoo goed
mogelijk verwijderd was, goot ik er een liter petroleum in en de
bende  vertoonde zich niet meer. Ook de planten groeiden rustig
verder. Kon ik ‘t vorig jaar slechts één bloem bewonderen, nu
waren er zes, die mij verheugden, en de wasdom is belangrijk
toegenomen.

Numansdorp, 5 Oct. 1926. A. DU L F E R .

Boekbespreking.
Onze Vetplanten.

Als eerste nummer van de serie handboekjes, uitgegeven door
de Ned. Ver. van Vetplantenverzamelaars, verscheen bij den uit-
gever v, d. Wey te Leeuwarden : De behandeling onzer vetplanten
van maand tot maand, door G. D. Duursma. Het is een samen-
vatting van artikelen door den heer Duursma  in de verschillende
nummers van den jaargang 1925 gepubliceerd, voorzien van eenige
illustraties en in een aantrekkelijk kaftje gestoken. Alles bij el-
kander is het een handig boekje geworden van 40 pag., waarin
de beginnende liefhebber heel wat zal kunnen vinden, dat hem
bij het kweeken  en verzorgen zijner planten te pas kan komen.

Re prijs is slechts 55 cent franco per post na ontvangst van
postwissel, te adresseeren aan den heer G. D. Duursma,  Achter
de Hoven 114 bis, Leeuwarden.

V. D. H.

Uit de afdeelingen.

Kring Rotterdam en Omstreken.
Zaterdag 9 Oct., hadden wij een zeer druk bezochte vergadering,

ongeveer 50 leden waren aanwezig.
Dezen avond was de heer J. J. Verbeek  Wolthuys in ons mid-

den, om een lezing te houden met lichtbeelden. Hetgeen ge-
noemde heer ons dien avond gegeven heeft, was zeer leerzaam;
en het gebodene werd dan ook met graagte aangenomen, wat zijn
uiting vond, in het applaus hetwelk den heer Verbeek  Wolthuys
ten deel viel, na het beeindigen van zijn toespraak.    
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Wij kunnen dan ook niet nalaten, den heer Verbeek  Wolthuys
nogmaals dank te zeggen, en wij zien reeds met verlangen uit
naar een volgend bezoek.

Ten 9.30 begon de huishoudelijke vergadering welke uitsluitend
toegangkelijk was voor leden van den Kring. Wij hadden een
paar belangrijke punten op de agenda staan, welke na eenige
discussie goedgekeurd werden. Het was intusschen reeds vrij
laat geworden, toen deze leerrijke en gezellige avond ten einde
was. Ook mochten wij het genoegen hebben, 4 nieuwe leden in
te schrijven waardoor het ledental  der kring tot 42 gestegen is.

P. PE E L S, Secr.
Kring Rotterdam en Omstreken.

Zaterdag 6 November, des avonds 7.30 uur vergadering, in de
bovenzaal van Rest. Kerstman, aan de Geldersche Kade 14.

Agenda :
1. Opening.
2. Notulen vorige vergadering,
3. Ingekomen stukken.
5. Eenige ervaringen uit mijn verzameling door den heer J,

Pronk.
5. Plantenbeurs.
6. Rondvraag en sluiting+

P. PEELS, Secr.

Kring ‘s Gravenhage en Omstreken.
Vergadering op Zaterdag 11 December des avonds 8 uur, in

de bovenzaal van Café la Réserve, Korte Poten 3.
Op de vergadering van 4 September is besloten, dat voortaan

na afloop van de vergaderingen eerst eenigen  tijd voor het ruilen
van planten beschikbaar gesteld zal worden en daarna pas het
verkoopen van planten plaats zal vinden, Dus nadat de ruilbeurs
gesloten is, zal de verkoopbeurs in werking treden.

J. J. E. V. D. THOORN.

Mededeelingen.
NIEUWE LEDEN.

Mej. H. H. S. Pel, Schraard (Fr.).
R. van Ulden, ‘s Gravenhage De la Reykade 224.
Mevr. L. Zorn, v. Loostraat 104.
C. D. de Bruyn, Oldenzaal Kerkplein 6.
Joh. Dallmeyer, Amsterdam W. Hoofdweg 135 II.
P. M. Luca, Utrecht Vosmaerstr. 22.
J. Valstar, ’ Delft Joh. Paulinalaan 40.
J. van Kleef, Dirk Langestr. 60.
Mevr. M. E. Polak-Hollander,  Groningen Ossenmarkt 7.
P. A. Jonker, Amersfoort Julianaplein 9.
H. Eerhart, Amsterdam Vlietstraat 44.
H. W. U. Brans, ‘s Gravenhage Segbroeklaan 26.
D. de Geus, n Dr. Kuyperstr. 13.
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A. C. Waller,  Delft  N. Plantage 66.
H. F. Waller, n Phoenixstraat 39.
P. H. de Kanter,
Mr. W. J. M. Benschop,”

Klein Vrijenban 2.
‘s Gravenhage Marconistr. 22.

ADRESVERANDERING. Het adres van onzen geachten mede-
werker F, Voorwinde is thans niet meer te Utrecht, doch Zwolle-
kerspel, Zwarteweg B 68 I.

DE ,,OPEN-BRIEF-KWESTIE”. Een onzer leden schreef ons naar
aanleiding hiervan dat hij deze wijze van behandeling niet sym-
patiek vond en we zijn het geheel met hem eens. Daarom zul-
len we dezen keer niet voortgaan met het publiceeren van een
nieuw lijstje namen, evenmin als we gevolg zullen geven aan een
dergelijk verzoek van de firma Haage Jr. te Erfurt, omdat we er
genoeg van hebben nog langer deurwaardersdiensten te verrichten.
We hebben den hee r V. W . in een uitvoerig schrijven kennis ge-
geven, dat we niet langer met hem wenschen samen te werken.
Waar genoemde heer tevens reeds gedurende langeren tijd als
handelaar optreedt, althanss zendingen planten importeert om deze
geheel of gedeeltelijk weer te verkoopen, meenennwe dat dit niet
te rijmen is met een functie in ons bestuur. Daardoor worden
we willens of niet, geregeld betrokken in handelskwesties, die
ons tenslotte niets aangaan.

We zullen nu eerst de heer VerbeekkWolthuys gelegenheid
geven te antwoorden, om daarna per circulaire aan deze zaak een
definitief einde te maken.

G. D. D UURSMA.
J. M. VAN DEN HOUTE N.

RUILRUBRIEK. Aangeboden door N. Veltman ,,Varenberg”,
Bloemendaal : 2 Cereus Chilensis Colla, in ruil tegen andere soorten.

Aangeboden door J. H. J. van Wylick te Venlo , Roermondsche-
straat 31 : eenjarigee planten van grootbloemige Phyllocactushy-
briden, in ruill tegen Cereus, Echinocereus of Echinocactus.

ONZE GRATIS-STEKKEN VOOR NIEUWE LEDEN.
Op ee n drietal nieuwe leden na, waarvan we nog geen vol-

ledig adres wisten, zijn alle stekken verzonden. Dit zijn er dit
jaar juist 160 geweest .Het spreekt vanzelf dat het gereed maken
der monsterdoosjes hee l wat werk met zich mee bracht, doch nog
grooterr was de moeilijkheid d om steeds weer aan de benoodigde
stekken te komen, Meerdere leden hebben ons hierbij geholpen
en we zijn hun grootenn dank verschuldigd. Onze eigen verza-
meling moest  er geregeld gevoelig door besnoeid worden, en het
kon wel eens gebeuren, dat de een toevallig wat mooier stekken
kreeg dan de ander .Over het algemeen heeft het sturen dezer
stekken ons veel voldoening gegeven, en hooren we zoo nu en
dan nog wel eens hoe onze ,,spruiten ” het maken. Natuurlijk
ondervonden we ook we 1 eens teleurstellingen en waren er leden,
die dachten, dat ze recht hadden op een stel kostbaarheden of
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soorten hunner eigen keuze. We meenen  nu evenwel genoeg
propaganda op deze wijze gemaakt te hebben en stellen thans
voor onze nieuwe leden, te beginnen met 1927 inplaats van de
stekken, als premie te geven het boekje : Onze vetplanten van
maand tot maand. V. D. H.

ONZE LANTARENPLAATJES.
De eerste serie is gereed en reeds op reis om hun propaganda-

tocht aan te vangen. We verzoeken vriendelijk om vooral tijdig
aan te vragen, daar anders de mogelijkheid bestaat, dat we geen
gelegenheid meer hebben te waarschuwen, indien ze reeds aan
anderen beloofd zijn. We gaan intusschen door met het uitbrei-
den van onze verzameling plantjes. Van den heer Heuff te Tiel
ontvingen we een aantal zeer fraaie negatieven om hiervan af-
drukken te laten maken. Ook de heer Blommesteyn, Amsterdam
zond ons een mooie afdruk. Aan de vriendelijke gevers nogmaals
onzen hartelijken dank.

De nieuwe aanwinsten no’s 38-50 zijn :
Diplocytha ciliata.
Echeveria atropurpurea.
Corynophylium viride.
Mesembrianthemum roseum.
Mesembrianthemum blandum.
Cereus grandiflorus.
Cereus thurberi.
Cereus pecten arboriginum.
Cereus candelabrum.
Agavenlandschap.
Opuntia Dillenii.
Echinocactus ingens. e. a.
Echinocactus grandis.
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SUCCULENTAI
Orgaan van de Nederl. Ver. van Vetplanten v erzamelaars.

Secr.  G. D, DUURSMA,  LEEUWARDEN, Achter de Hoven 114bis

Mijn geschiedenis.
Nu ik mij ruim 10 jaren heb bezig gehouden met het verza-

melen en verzorgen van ,,Onze gedoornde vrienden”, wil ik in
,,Succulenta”  het een en ander over mijn liefhebberij mededeelen.

De eerste jaren der mobilisatie brachten mij in aanraking met
de cactussen. Dit gebeurde op de volgende manier. Op een
middag komt een collega op het fort, en vroeg mij of ik wel
eens e e n cactusbloem had gezien, hetgeen ik ontkennend beant-
woordde.

Daarop haalde hij een lucifersdoosje uit zijn zak, en in dat
doosje zat een bloem, zoo prachtig als ik maar zelden had gezien.
‘t Was een bloem van een Stapelia variegata, dus niet van een
cactus maar van een vetplant. Weinig kon hij toen vermoeden,
dat dit voor mij de aanleiding is geweest tot het bijeenbrengen
van een verzameling. Daarop noodigde hij mij uit, zijn collectie
te komen bezichtigen, welke uitnoodiging van harte gaarne werd
aangenomen.

Deze eerste bezichtiging was voor mij een openbaring, daar
toch maakte ik kennis met de groote verscheidenheid in kleur,
vorm en bloemen. Hij toonde mij de overgang tusschen de loof-
boomen en de eerste vorm van succulenten door een Euphorbia
splendens met zijn frisch groene blaadjes en prachtig steenroode
bloempjes. Een stuk of vier spruitjes van wat later Echinopsis-
sen bleken te zijn vormden de grondslag van mijn verzameling.
Deze bleken mij de beste soorten te zijn voor beginnelingen,
omdat ze nogal sterk en met een minder oplettende verzorging
tevreden zijn. Ik heb het geluk gehad dezen goeden vriend later
blij te kunnen maken met een prachtstek van ½ meter van de
door hem zoo lang begeerde ,,Koningin  der Nacht”.

Daarop volgde mijn kennismaking met een lid van onze ver-
eeniging die mij enkele blaadjes van Succulenta  ter lezing gaf.
Dit waren nog de hoogstens 4 à 5 bladige afleveringen uit de
babytijd, van de vereeniging, maar toch putte ik daar een schat
van kennis uit, en deed mij besluiten met het verplegen door te
gaan. Een partijtje stekgoed  was het resultaat van deze kennis-
making.

Ik zou ieder lid willen aanraden, steeds bij elkander een kijkje
te gaan nemen, dit is ten eerste zeer leerzaam, en ten tweede
opent het de gelegenheid elkanders verzameling zonder kosten



uit te breiden.  De’ eerste paar jaren sneuvelden. er nog al eens,
maar later had ik daar minder last van. Vooral met d e Mesems
en de Stapelia’s heb ik veel moeite gehad, en d e winterbehandeling
van deze laatste heb ik nog nie t geheel onder de knie. (Ter-
loops zij hier opgemerkt dat mijn bloemenkasje ‘s winters niet
verwarmd wordt, en het najaar een algeheele verhuizing naar de
woonkamer medebrengt).

En wat ik al niet beleefd heb met mijn planten? Hier volgen
enkele wederwaardigheden.

Ik kreeg een stekje van ongeveer 4 cM.  van Aporocactus  flagel-
liformis (de rattenstaart), een zeer gewilde soort in een verzame-
ling. Deze stek heeft 1½ jaar gestaan eer er eenig teeken van
leven was te bespeuren. Bij een dagelijksche beschouwing zonk
mij den moed soms wel eens in de schoenen en twijfelde ik
sterk aan het behoud ervan. Maar het feit, dat de stek niet ver-
droogde of slap werd, deed mij den moed behouden, en hierdoor
bemerkte ik dat stilstand niet altijd achteruitgang was, en dat de
cactussen wat me n zoo wel eens noemt ,,taai” kunnen zijn.

Ik was ook in het bezit van een prachtexemplaar Rebutia mi-
nuscula. Nu is het bekend dat deze soort geen nieuwe bolletjes
produceert (althans zeer sporadisch), en met betrekkelijk weinig
bloemen voor den dag komt als zij wortelecht is, en dat dit ver-
andert door haar te enten op b.v . Cereus Spachianus. Een mooi
zuiltje van die cereus stond voor onderstam klaar, en op een
mooien zonnigen Junidag zou de kunstbewerking plaats vinden.
Met een niet meer gebruikt scheermes werd de cereus onthoofd,
en de kop na opdrooging als stek behandeld. Van de Rebutia
werd het ondergedeelte afgesneden; de twee snijvlakken op el-
kander geplaatst en met een wollen draad onder zachten druk
op elkander bevestigd. Ongeveer 3 dagen later bleek de ver-
binding al tot stand te zijn gekomen ; voorwaar een prachtig
resultaat van een eerste proeve van enting. Later zou blijken
hoever ik bezijden: de waarheid was. Na den winter in een
kamerkasje in de huiskamer te hebben doorgebracht, ging in het
voorjaar alles weer in een klein bloemenkasje achter mijn woning.
Na enkele weken bespeurde ik weer nieuwen groei bij verschil-
lende soorten, maar mijn geënte Rebutia was gedurende den win-
ter eerder kleiner geworden, en van hernemen van-groei was nog
geen sprake. Toen ik haar eens aan een grondige inspectie on-
derwierp bleek mij dat zij geheel los op de onderstam lag, en
bij de minste aanraking er af viel. De wond van de onderstam
was geheel me t callus  (wondweefsel) bedekt en op de randen
ontwikkelden zich reeds jonge scheuten. Mijn prachtig kogeltje
van Rebut ia was ingedroogd tot een mummie en de onderkant
geheel hol ingekrompen. In deze holte hadden zich worteltjes
gevorm d die bijna door de spleet naar buiten staken, en niet
door mij opgemerkt konden worden, anders was ik al eerder tot
de ontdekking gekomen, dat mijn enting een mislukking was ge-
worden . Ik heb het overschot opgepot in de overtuiging ,,je bent
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je mooie miniatuur cactusje kwijt” . Maar binne n 14 da-
gen was het weer mijn oude plant, maar nu veel fris-
scher en mooier en grooter. Volgend voorjaar vertoonde het wei
roode puntjes op de geheel onderaan geplaatste aureolen, maar
tot ontwikkeling zijn de bloempjes niet gekomen hoewel ik ijverig
gewaakt heb voor draaien der plant of verplaatsing.

Ik memoreer deze geschiedenis alleen om aan te  toonen dat
dit plantje toch vermoedelijk een vol jaar zonder vocht zonder
wortels en dus ook zonder voedsel leefde op den voorraad in het
lichaam aanwezig, en dus een reusachtig uithoudingsvermogen
heeft getoond te bezitten.

Naast de verschillende bol-, zuil-- on bladsucculenten verpleeg
ik ook een aantal Epiphyllums  (syn Phyllo’s) welke ik ieder bij-
zonder kan aanbevelen vanwege hun schitterende bloemenpracht.
Wie eenmaal als ik een tablet met ongeveer 150 phyllo’s in bloei
heeft bewonderd, waarvan de kleuren der bloemen varieerden van
het zuiverste wit tot het diepste violetrood, rust niet voor en
aleer hij ook enkele van die prachtplanten bezit om in het voor-
jaar te kunnen genieten van die prachtige bloemen, met hun
exotische bekoring.

T., Juli 1926. v. M.

Vetplantenaarde en nog wat.
Ons geacht medelid, de heer Th. Langenhoff te Abcoude schreef

ons dezer dagen : Wanneer men al den raad, die de binnen- en
buitenlandsche litteratuur ten opzichte van grondmengels voor
kaktussen en vetplanten zou moeten en kunnen opvolgen, dan
komt men terecht bij Pontius en Pilatus. Afgescheiden nog, of
al het aangebodene inderdaad te krijgen is, en wat verstaat men
in verschillende landen en streken onder een en dezelfde bena-
ming, en hoeveel kan zelfs een zelfde begripssoort in hare samen-
stelling nog uit elkander loopen?  Waar is ,,vermoderte 3 à 4
Jahren alten Mistbeeterde”,  nog wel ,,unbenutz”,  te krijgen?
,,Alten  Baulehm ?” En daarom lijkt het mij wenschelijk om als
leden der V. v. V. v. elkander zooveel mogelijk te helpen.

In de handboeken en tijdschriften kunnen wij herhaaldelijk le-
zen over ,,houtskool” een uit ondervinding prachtartikel. Maar
‘t is alweer niet in den vereischten korrelvorm te krijgen, en zelf
te gaan kloppen is behalve een lastig ook een zwart werkje, waar
vele Moeders de vrouw zich niet erg gunstig over zullen uitlaten.
Toch is ‘t een artikel wat we moeten hebben. De planten zijn
er zoo dankbaar voor, en daarom is ‘t me een genoegen te kun-
nen vertellen, dat dat artikel in uitstekenden vorm, kant en klaar
voor het gebruik te krijgen  is bij de firma L. F. WILL  & Co,
Prinsengracht 417, Amsterdam. Het kost f 16.- per 100 K.G.,
kleinste hoeveelheid (en dat is weer een bezwaar, tenminste voor
de kleine cactusliefhebbers) afname een zak van 25 K.G. voor
f 4.- franco Amsterdam. Ik wisselde reeds met genoemde firma
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van gedachten hierover, maar organisatorisch kunnen ze er geen
kleinere quantums van beschikbaar stellen. Is hier nu niet een
weg te vinden, dat Kringsecretarissen zich voorzagen van een of
meer zakken en dit in kleinere hoeveelheden, (‘t zij dan tegen
verhoogden prijs) beschikbaar stelden voor de leden ?”

***Inderdaad zijn over de samenstelling der aardmengsels al heel
wat pennen in beweging gebracht, zelf heb ik als algemeen aard-
mengsel steeds aanbevolen : drie deelen  goed verteerde bladaarde
één deel gewone tuingrond en één deel scherp zand, met bij-
weging  van wat fijn kalkpuin  en wat goed verteerde klei of leem.
Voor mijn planten gebruikte ik dit mengsel steeds met gunstig
resultaat.

Evenwel is het best mogelijk, dat een ander met een geheel
andere verhouding eveneens veel succes heeft. En ook weet ik
voorbeelden, dat men voorzichtigheidshalve de aardmengsels met
uiterste nauwgezetheid samenstelde, terwijl de planten toch niet
fleurig waren.

Mijn meening is, dat door velen onnoodig met aardmengsels
gesold wordt. Een vetplant is in dit opzicht niet kieskeuriger
dan andere planten. Hoofdzaak is, dat de aarde gezond en frisch
is, dus vrij van schadelijke bestanddeelen, ongedierte, zwamwoe-
keringen enz. Wie geen bladaarde kan krijgen, gebruike gerust
gewone tuingrond met wat scherp zand en wat kalk vermengd.
En wie op de zware zeeklei woont, neme gerust van deze grond-
soort, hoewel het aanbeveling verdient, ze goed te laten door-
vriezen, om ze rul te krijgen. Meng er desnoods wat fijn turf-
strooisel doorheen.

Behoeft men zich dus over de keuze der aardsoort niet zoo
bezorgd te maken, men vervalle toch ook weer niet in het an-
dere uiterste door te redeneeren, dat voor onze vetplanten nu
wel alles geschikt zal zijn. Zoo  redeneerden de bloemisten vroe-
ger ook, die, onder voorwendsel dat zij het heel goed wisten,
leeraarden : de vetplanten zijn woestijnplanten, ze moeten dus
zoo slecht mogelijke grond hebben, zoo droog mogelijk staan,
kortom zoo stiefmoederlijk behandeld worden, als ‘t maar eenigs-
zins kan. Direct gevolg was, dat de planten gingen kwijnen en
niet bloeiden, indirect gevolg was, dat de liefhebberij voor onze
gedoornde vrienden er door gedood werd.

Wat het houtskool  betreft, dat is inderdaad een onmisbaar ar-
tikel. Maar is ‘t wel zoo bezwaarlijk, zelf een paar stukjes met
een hamer of een steen fijn te wrijven? Dan komt men goed-
kooper  uit dan het voor f 16.- per 100 K.G. te koopen,  wat
wel een erg hoogen  prijs is, terwijl het kwantum veel te groot is.
Evenwel zal het in de plaatsen waar veel leden bijeen wonen,
best mogelijk zijn, gezamenlijk in te koopen  en te distribueeren.
Mijns inziens kan dit op de afdeelingsvergadering tijdens de
,,plantenbeurs” gemakkelijk plaats hebben.

Op dezelfde wijze zou een volgend voorjaar ook het gezamen--
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lijk aanschaffen van planten, zaad, potten, enz. kunnen plaats
hebben, waardoor ongetwijfeld heel wat onnoodige verzendings-
en portkosten konden worden bespaard. Heel mooi zou men die
bespaarde gelden dan m.i. kunnen gebruiken tot stijving van de
kas der afdeelingspenningmeesters. G. D. D.

Een mooie vetplantenkas;
Het ideaal van ieder vetplantenverzamelaar is natuurlijk een

kas, waarin men zijn planten veilig afgesloten voor stof een rustige
standplaats kan geven en waarin het mogelijk is de warmtegraad
eenigszins naar behoefte te regelen. Het aantal soorten kasjes,
dat voor dit doel gebouwd is, is natuurlijk legio. Vanaf de
kleinste, bestaande uit slechts een kistje met een glazen deksel
erop, tot de fraaie werkstukken, die inderdaad een sieraad vor-
men voor de huiskamer, bestaan ze in alle overgangen en som-
migen zijn zelfs in hun streven nog verder gegaan. Als zij er
de gelegenheid voor hadden bouwden ze stukken aan hun balkon
ot serre en zelfs verschenen er hier en daar op het dak aardige

foto Mej. I. Mee s, Hilversum.    

bruikbare kasjes. Wie een tuin bezat wist er ook al gauw iets
op te vinden, hoe daar een klein broeikasje aan te leggen. In
den loop der jaren zagen we al deze bouwsels tot hoogere  ont-
wikkeling komen en thans kunnen we gerust zeggen, dat ons
land reeds verschillende zeer goede liefhebberijkassen telt, waarin
een keur van fraaie vetplanten is gehuisvest. Laten we al dade-
lijk   dit zeggen, de kwestie van het licht speelt de voornaamste
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rol, de warmte komt eerst in de tweede plaats en dit is de reden,
dat sommige ouderwetsche kassen voor ons doel vaak minder
geschikt blijken. Het doet ons daarom een bijzonder genoegen,
dat Mej. Mees op ons verzoek zoo vriendelijk is geweest ons
aan de hand van bijgaande foto omtrent haar nieuwe vetplanten-
kas een en ander mede te deelen.

,,De constructie is zoodanig, dat zoowel de onderste staande
ruiten rondom alsmede de liggende bovenruiten gemakkelijk af-
neembaar zijn, met uitzondering van de nokruiten,   waar de lucht-
ramen in gemaakt zijn en de bovenvoorzijde. De afneembare
bovenruiten zijn ijzeren eenruiters, 18 in totaal. Het doel dezer
inrichting is om in den zomer de planten zoo goed als geheel in
de buitenlucht te hebben en toch de kas vlug te kunnen dicht-
maken bij al te sterken regenval. De kas is gedeeltelijk gezon-
ken, 50 cM. diep, met het oog op zuinig stoken in den winter.
Er is een warme en een koude afdeeling. De warme is 2.50 M.
en de koude 5 M. lang, de breedte bedraagt 4 M. De tabletten
zijn 85 cM. breed en 31 cM. diep. Deze groote diepte dient om
het uitdrogen van den grond in den zomer te voorkomen. Het
middentablet in de koude kas is op den grond en 80 cM. breed.
Het dient voor de grootere  exemplaren. Aan één zijde is een
waterbak ingebouwd onder het tablet, die van beide goten water
krijgt. Door de kas loopt een pijp boven en één pijp onder het
tablet, met afsluiters tusschen de twee afdeelingen. De kas is
geheel naar eigen ontwerp en onder onze persoonlijke leiding
gemaakt. De planten staan er nu een jaar in en de kas voldoet
ons in alle opzichten uitstekend”.

Met de kweekresultaten in. deze kas verkregen hebben onze
lezers reeds eenige malen kennis gemaakt. (Zie de foto van
Euphorbia obesa in het Aug. nummer en die van de Stapelia sp.
in dat van September). We hopen nog meermalen in de ge-
legenheid te zijn reproducties te kunnen geven naar planten uit
deze verzameling. Een volgende keer hopen we ook eene be-
schrijving op te nemen van een eenvoudig hulpkasje voor de
huiskamer, eveneens door een onzer  leden ontworpen. R E D.

Kleine potjes.
Vereenvoudigde spelling.

Bij veel vetplantenliefhebbers zag ik de planten in potten, die
beter wat kleiner konden zijn, maar ze hebben niet anders, ze
redden zich met de stekpotjes van de bloemisten.

Er is in Succulenta  wel eens gevraagd naar een adres voor
kleine potjes. - Een antwoord kwam er niet. -

Er wordt geadverteerd - zie omslag - speciaal witte cac-
tuspotjes, maar zonder prijsopgave. Bij mij was het zo lang-
zamerhand ook een allegaartje geworden, tot mij het adres van
een pottenfabrikant gegeven werd.

Een prijskourant werd aangevraagd en spoedig ontvangen. Na
enig overleg met een medelid in de buurt bestelden we 100
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potjes van 5 cM. Ze kwamen ons met de vracht op f 2.35. Dus
nog geen 2 ½  sent het stuk. We hadden er  ieder 50 en waren
voorlopig uit de nood.

Na de vakantie kwam ik thuis met een hele voorraad stekken
en wat vond ik in de kas? Een briefje van mijn kompagnon,
dat hij mijn laatste potjes had weggehaald, ‘omdat hij ze nodig
had op de Floralia-tentoonstelling. Ik zou verlegen gezeten heb-
ben, als de schaoikinderen me niet geholpen hadden.

We hebben toen weer een bestelling gedaan, 100 van 5 cM.
en 100 van 6 cM. Totaal met vracht voor f 3.60. Die kosten
dus nog niet eens 2 sent per stuk.

Het adres van de pottenfabrikant ? Ik vrees, dat de redaktie
niet zal toestaan, het hier af te drukken en naar de advertentie-
rubriek zal verwijzen, maar wie het vraagt, zal ik gaarne ant-
woorden.

Drumpt bij Tiel. B. TH. KRABBENDA M.

‘s Winters bloeiende Euphorbia’s.
De  vetplantenliefhebber heeft ‘s winters niet over rijke bloemen-

weelde te roemen.  Epiphyllums,  Rhipsalissen en een enkele, iets
vervroegde of in den bloei vertraagde Phyllocactus,  vormen met
Aloë  variegata  al de grootste verscheidenheid,

Ook onder de Euphorbia's  vinden wij enkele soorten welke wij
voor winterbloei niet gaarne zouden missen. Het is niet zoo
zeer om de fraaie bloemen,  doch meer om de gekleurde schut-
bladeren (,,bracteen”) dat wij ze kweeken. Heel bekend is in
dit opzicht Euphorbia pulcherrima Willd., gewoonlijk  Poinsettia
pulcherrima Grah. genoemd en als Kerstster omstreeks Kerstmis
in elke bloemenwinkel voorhanden. In de vetplantenverzamelingen
wordt ze echter niet veel aangetroffen, wel is dit het geval met
de eveneens heel bekende Euph. splendens , een rijk vertakte,
struikachtige succulent, welke in kassen vaak meters hoog wordt.
Aan de jonge twijgen verschijnen enkele omgekeerd-eivormige
bladeren, in welker oksels de tamelijk lang gesteelde bloeiwijzen
staan. De bloemen zijn onooglijk en klein, doch de schutbladeren
zijn fraai hoogrood gekleurd, zoodat het geheel wel iéts op een
Begoniabloempje gelijkt.

Veel overeenkomst met pasgenoemde heeft  Euph. Bujeri, even-
eens van Madagascar afkomstig Ook deze soort wordt vrij hoog,
en kan met succes in de kamer gekweekt worden, waar zij de
donkere winterdagen helpt opvroolijken.

Fraai en mildbloeiend is ook Euph. Schimperi, een tot twee
meter hooge wordende, vertakte, struikvormige Wolfsmelksoort
met rolronde stengels en kleine, smalle bladeren. De fijn ge-
wimperde ,,bloempjes” van deze uit Zuid-Arabië afkomstige soort
zijn ongeveer één centimeter groot.

Een echte winterbloeier is ten slotte  Euph. fulgens  Karn.,
beter bekend als Euph. jacquiniuflora Hook. Men ziet deze soort
veel te weinig, en daarom willen wij ze wat uitvoeriger bespreken.
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Onze Utrechtsche leden verzuimen niet ze in den Hortus Botanicus
gedurende de wintermaanden eens te bewonderen, de heer Budde
kweekt ze in pracht exemplaren. Ook in de fraai e vetplanten-
verzameling van de gemeente Leeuwarden heeft men ze geregeld
volop in bloei.

Naar het uiterlijk gelijkt deze uit Mexico stammende soort
weinig op de cactusachtige Wolfsmelksoorten . Het is een gra-
cieuse struik van soms 2 meters lengte, met dunne, iets over-
hangende twijgen , welke met lancetvormige , wilgachtige  bladeren
bezet zijn. In de oksels der bladeren bevinden zich de warm-
roode bloemen, welke rijkelijk verschijnen en aan den geheeien
struik een bekoorlijk uiterlijk geven. Als kamerplant is zij min-
der geschikt , doch  voor de kas kan men geen milde r winter-
bloemier  bedenken. Van Kerstmis‘ tot einde Februari verschijnen
de bloemen ook aan kleine struikjes onafgebroken door. Goed
gekweekte, volwassen exemplaren treft men het geheele jaar met
bloeiende twijgen aan.

Is een bloeiende plant een sieraad voor de kas, ook als snij-
bloem verdient ze alle aanbeveling. Vooral als tafelversiering
en voor het vullen van groote vazen zijn de één meter lange,
slanke, bevallig overhangende takken bij uitstek geschikt. En,
wat de waarde nog verhoogt, op den juisten tijd gesneden, zijn
ze zeer houdbaar en blijven in de kamer gemakkelijk twee à drie
weken goed.

Na den hoofdbloei, dus begin Maart, treedt de rurttijd in en
wordt minder gegoten. Desgewenscht kunnen ze dan ook ver-
plant, worden. Om spoedig een groot aantal jonge twijgen te
krijgen die ais stekmateriaal dienst moeten doen, neemt men be-
gin April de struiken uit de potten en legt ze op een zonnig
tablet, dicht naast elkaar, waarna de wortels worden bedekt.
Door de planten elken dag eenige keeren flink te bespuiten, ont-
staan spoedig nieuwe uitloopers, welke, afgesneden en in kleine
potjes gevuld met turfmolm en zand worden geplant Na acht
à tien dagen hebben ze dan reeds nieuwe wortels gekregen.

Gedurende de zomermaanden komen de stekplantjes na een
paar malen in zandige bladaarde verpot te zijn in een besloten
atmosfeer en wordt door het besproeien van paden en muren
voor een vochtige lucht gezorgd. Evenwel moet men ook veel
frissch e lucht geven, doch mag de temperatuur in geen geval
beneden 15 graden Celcius dalen. Staan ze koeler dan worden
de bladeren geel en vallen af. Ook overmatige vochtigheid
schaadt de planten en doet de twijgen kaal worden.

Door van September af geregeld elke week verdunde koemest
met een weinig kalizout toe te dienen krijgt men fraaie, rijk-
bloeiende planten, welke ons gedurende den geheelen winter veel
vreugde zullen verschaffen . G. D. D.

Echinocactus microspermus.

Wij hebben reeds eerder (Succulenta 1923 pag. 83) bij een ge-
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kleurde plaat een uitvoerige beschrijving dezer plant gegeven,
maar nu de heer P. Kooy, fotograaf te Amsterdam ons dezer
dagen met nevenstaande fraaie foto verraste, willen wij haar nog

Echinocactus microspermus (foto P. Kooy).
gaarne eens onder de aandacht onzer lezers brengen.

Zij die al eenige jaren aan verzamelen gedaan hebben, en er
dus al een aardige collectie op na houden, hebben haar onge-
twijfeld in hun bezit. En de pas beginnenden kunnen wij niet
anders adviseeren dan : zie, dat ge ‘t volgend voorjaar zoo gauw
mogelijk een Echinocactus  microspermus krijgt, want zij behoort
met E. minusculus,  E. concinnus, E. Ottonis,  E. tabularis, E. de-
minutus, en enkele anderen tot de dankbaarste soorten. Plantjes
ter grootte van een knikker bloeien dikwijls reeds met twee of
drie bloemen tegelijk, volwassen planten bloeien gedurende den
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geheelen  zomer bijna onafgebroken door met de 3 ½  bij 5 cM.
groote, fraaie oranjegele bloemen.

Wie er gelegenheid voor heeft, beplante een vlakke schaal met
eenige, b.v. 5 tot 12 plantjes. Deze leveren, in bloei, een ver-
rukkelijk schouwspel. Wij herinneren ons nog heel goed den on-
vergetelijken aanblik, toen wij bij den heer De Laet waren. Daar
waren een tiental broeibakken met ruim 3000 dezer bolletjes be-
plant. ‘s Morgens in de vroegte vielen ze niet op, maar toen de
zon op ‘t hoogst gestegen was, en al de plantjes met duizenden
bloemen overdekt waren, was het om bij te knielen. Als oud
goud schitterden de zijdeachtige bloempjes vlak uitgespreid in de
heldere Augustuszon, zoodat van de planten zelf niets te be-
speuren viel.

Oorspronkelijk in Argentinië thuis behoorend, waar zij op de
grashellingen langs de woudzoomen groeit, verlangt ze ‘s winters
niet te koud te staan, terwijl de aarde dan ook niet geheel uit
mag drogen. In het voorjaar vermijde men vooral te sterke zon-
bestraling, daar ze anders gemakkelijk brandplekken krijgt. In den
zomer geve men ze liefst een plaatsje waar de pot in de aarde
ingegraven kan worden en waar ze midden op den dag geen
last van de scherpste zonnehitte kan krijgen, b.v. door aan de
zonzijde er een iets hoogere  doch niet te breede soort voor te
plaatsen. Een cilindervormige opuntia (0. cylindrica, 0. Sal-
miana, enz.) is daarvoor zeer geschikt. G. D. D.

Is ,,Cristata”  erfelijk of niet?
Toen ik met een onzer leden in de vacantiedagen van 1925

Zaailingen van Cereus peruvianus.
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een onverwacht bezoek bracht aan een onzer medeleden in Heem-
stede n.m. den heer D. Fennema, viel ons een allerhartelijkste
ontvangst ten deel. Buiten een aantal stekken en zaailingen ont-
vingen wij ook een deel van een zaadbol  van een Cereus, welke
daar had gebloeid.

En juist over dit zaad is het, dat ik het een en ander wil mede-
deelen. In ‘t voorjaar van 1926, ongeveer begin Mei, heb ik dit
zaad in een pot van 7 cM. uitgezaaid, ongeveer  70 korrels. Na
14 dagen waren er reeds 65 opgekomen, 65 groene stokjes, welke
glinsterden  van gezondheid wanneer de voorjaarszon hen bescheen.
En naarmate de tijd vorderde kwam er meer voortgang in den
groei welke eerst even had stilgestaan, een gewoon verschijnsel
bij zaailingen als het reservevoedsel der zaadlobben is uitgeput
en ze zelfstandig voedsel moeten gaan opnemen.

Zoo ongeveer Juni kwamen hier
en daar al kleine doornen te voor-
schijn en geen maand daarna of
men kon reeds de vormen onder-
scheiden. Onder de loupe be-
keken scheen het, alsof allen niet
eender waren, doch daar ze nog
klein waren was het nog niet goed
waar te nemen.

Evenwel mijn vermoeden is be-
waarheid. Nu November 1926
staan ze als soldaatjes eendrachtig
naast elkaar, enkelen 2 cM. hoog
zich verheffend boven de anderen,
welke nederig up ruimte wachten.

Wanneer ik nu de zaak bekijk,
zie ik zaailingen met 4, 5, 6, 7
ja zelfs enkele met 8 ribben, 50 pCt.
van deze hebben een regelmatigen
vorm, de andere 50 pCt. hebben
een onregelmatigen, den z.g. crista-
tavorm. Een is er bij die speciaal
mijn aandacht trok. Deze is regel-
matig met 6 ribben opgegroeid
doch aan de voet heeft zich nu
een stek ontwikkeld welke de
cristatavorm heeft aangenomen.
Hoe is dit nu mogelijk. Eigen-
aardig is ook dat de 4 ribbige
het zwaarst zijn.

Het geheel doet sterk denken
aan de Cereus Peruvianus zaai-

lingen waarover in het December nummer 1925 sprake is, doch
zeker ben ik niet, daar ik niet weet van welke Cereus dit zaad
was, en of het door zelfbevruchting of kruisbevruchting is ont-
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staan. Misschien wil den heer Fennema wel zoo vriendelijk
wezen hieromtrent het een en ander in Succulenta  mede te deelen.

Nu is de vraag : Hoe is het te verklaren dat uit een normaal
groeiende Cereus, welke gebloeid heeft, zooveel verschillende
vormen te voorschijn komen.

Is het mogelijk, dat genoemde Cereus uit een terugslag van
een Cristatavorm is voort-
gekomen, zooals ik er nu

/
* .

een heb, waar het omge-
keerde plaats vond. Is het
dan ook mogelijk dat uit
deze regelmatig groeiende
van 4 tot 8 ribben, welke
later eventueel kunnen
bloeien en zaad geven
ook weer cristatavormen
kunnen voortkomen ?

Doch al worden al deze
vragen bevestigend beant-
woord dan blijft nog de
vraag vanwaar deze speling
der natuur? Wie van de
leden kan mij hierop een
antwoord geven.

Het volgend jaar hoop
ik u het verdere verloop
van dit zaaisel te kunnen
mededeelen.

H. WITTE,
Amsterdam.

Deze kwestie heeft ook onze bijzondere belangstelling. (Zie
Succ. 1925, no. 10 en 12). We hopen er dus nog wel eens op
terug te komen, maar stellen het intusschen zeer op prijs als uit
onzen ledenkring op deze vragen een antwoord kan gegeven worden.

RED.

Eenige Echinocereussen ter afwisseling.
Een onzer leden schrijft ons :
,,Bldz.  19 van de prijscourant van Haage Jr., jaargang 1925,

geeft 6 afbeeldingen van Echinocereussen. Ik heb die bladzijde
uitgeknipt en bij het artikel van den heer Voorwinde geplakt.
Misschien zijn er anderen, die dit ook willen doen.“

Gaarne plaatsen wij deze opmerking. Zelf hebben w i j  ook
steeds afbeeldingen en uitknipsels verzameld en die bij de artikelen
van ,,Succulenta”  ingevoegd, waardoor men een meer compleet
geheel krijgt, wat het nazien vergemakkelijkt. RED.

Uit de afdeelingen.
Kring Rotterdam en omstreken.

De leden van den kring Rotterdam en omstreken worden uit-
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genoodigd, de vergadering, weIke gehouden wordt op Zaterdag
18 December, des avonds 7.30 aan de Geldersche kade 14, in
de bovenzaal van Restaurant Kortman,  bij te wonen.

Agenda :
1. Opening.
2. Voorlezing ingekomen stukken.
3. Besprekingen aangaande de toestand van de Ned. Ver. v.

Vetpl.  Verz.
4. Rondvraag.
5. Piantenbeurs.
6. Sluiting. P. P E E L S,  secr.

Kring ‘s-Gravenhage en omstreken.
De vergadering van 16 Oct. j.l.  was uitsluitend gewijd aan het

vertoonen van een groot aantal buitengewoon mooie lantaarn-
plaatjes van de met veel zorg gekweekte succulenten van
mevrouw Becht-van Ommen.

Verwacht wordt, dat de bijeenkomst op 11 Dec. a.s., in het
teeken  zal staan van een zeer levendige ruilbeurs. Verschillende
leden, die nog nimmer aan het ruilen deelnamen, hebben beloofd
op’ 11 Dec. planten ter ruiling mede te brengen. Laat ieder, die
ruilmateriaal heeft, dit goede voorbeeld volgen, zoodat de ver-
wachtingen nog overtroffen zullen worden.

J. J. E. VAN DEN T H O O R N, secr.
Vergadering van den kring Amsterdam -en omstreken op Maandag

  8 November, 8 uur in gebouw ,Koningin Wilhelmina”,
Prinsengracht 1015.

De voorzitter opent met een kort woord deze vergadering, er
op wijzende, dat het een belangrijke avond belooft te worden,
gezien punt 3 der agenda.

  De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en
goedgekeurd. Enkele ingekomen stukken worden voor kennis-
geving aangenomen. Bij punt 3 der agenda is allereerst het on-
derwerp financiën aan de beurt.

De Voorzitter geeft bij ontstentenis van de penningmeesteresse
een overzicht van den financieëlen toestand der kring en geeft
de volgende maatregelen in overweging, welke met algemeene
stemmen worden aangenomen.

1. Het nadeelig saldo van f 16.77 waarmede het boekjaar 1926
aanvangt (onkosten gemaakt bij vorige pogingen om te komen
tot oprichting van een kring Amsterdam) worden op een speciaal
hoofd overgeboekt. Dit bedrag wordt in de loop van het ko-
mende jaar verminderd met de baten voortvloeiende uit een te
organiseeren  verkoop van flinke planten door de leden hiervoor
gratis beschikbaar gesteld en voorts uit korting die de kring ont-
vangt van handelaren, die planten ter verkoop aanbieden. Door
deze regeling blijven alle contributiegelden voor uitgaven betref-
fende de kring beschikbaar.

2. Het boekjaar te doen loopen  van 1 Januari tot 31 December
waardoor het nieuwe boekjaar met geen nadeelig saldo op de
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nieuwe rekening ingaat. Staande de vergadering wordt reeds
door een lid toezegging gedaan enkele planten af te staan ter
delging van  bedoelde schuld.

Voorts werd nog vastgesteld, dat deze verkoop zal plaats heb-
ben in Maart of April, terwijl in ,,Succulenta”  eenig bericht zal
worden gedaan om dezen verkoopsavond een succes te doen worden.

Daarna kwam het tot een bespreking van de mede-
deeling in het laatste nummer van Succulenta  van de heeren
Duursma  en van den Houten betreffende de kwestie Verbeek
Wolthuys. Na kennisneming der correspondentie over deze zaak
besluit de vergadering de volgende motie aan te nemen en deze
te zenden aan het bestuur .n.l. de heeren Duursma en van den
Houten, te samen met de stukken waarop deze motie gebaseerd is.

Motie van de kring Amsterdam en omstreken.
De vergadering van de kring Amsterdam kennis genomen heb-

bende van een open brief van de firma Haage Jr. uit Erfurt aan
den heer Verbeek  Wolthuys, verzoekt het bestuur van de Ned.
Ver. van Vetpla ntenverzamelaars, n.m. de heeren  Duursma  en
van den Houten het noodige te doen den heer Ver beek Wolthuys
als bestuurslid en lid der vereeniging te royeeren  en betuigt de-
zen heeren  hiermede hun moreelen  steun.

Het Bestuur en leden van de kring Amsterdam en omstreken.
Na afdoening van dit belangrijk punt kwam het concept huis-

houdelijk reglement aan de orde. Nadat het in ‘t geheel was
voorgelezen, kwa m nog eens punt voor punt in behandeling.

Na enkele kleine wijzigingen, ook wat betreft den datum van
ingang, werd het geheel met algemeene stemmen aangenomen.

De datum van inwerking treden werd bepaald op 8 Nov. 1926.
Niets meer aan de orde, zijnde, sluit de voorzitter met een

woord van dank dezen avond. H. WITTE, Secretaris.
Wij stellen er prijs op te verklaren, dat de afd. Amsterdam

geheel zelfstandig en zonder onze voorkennis tot deze motie is
overgegaan. RED.

Het slot der Openbrief-kwestie.
Aan

de Leden der Ned. Ver. v. Vetplantenverz.
Op verzoek van vele leden, die om nadere inlichtingen betreffende deze

kwestie verzochten, laten wij hieronder het overzicht volgen zooals deze
zaak zich heeft toegedragen.

Uit den ,,Openbrief  aan den heer J. J. Verbeek  Wolthuys” in ,,Succu-
lenta” van 4 Aug. 1.1. en het ,;Antwoord  op den Open Brief” in ,,Succ.” van
30 Sept. 1.1. zullen ook die leden, welke niet persoonlijk bij de importen-
kwestie betrokken waren, vernomen hebben, dat er tusschen een aantal
leden eenerzijds en den heer J. J. Verbeek Wolthuys anderzijds, een geschil
bestaat, dat tot op heden niet ‘volledig is opgelost.

De kwestie is in ‘t kort deze : In "Succ." van 30 Nov. 1924 werd door den
beer V. W. een mededeeling geplaatst om à 55 cent per stuk importplanten
uit Texas te laten komen. Zij die wenschten mee te doen, werden verzocht

  nadere inlichtingen te vragen bij den heer V. W.
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Zooals  achteraf bleek, bestelden verscheidene leden een zeker aantal plan-

ten en ontvingen deze van den heer V. W. het verzoek de gelden vooraf
in te zenden. (Iets waartegen op zichzelf geen bezwaar was, daar V. W.
waarschijnlijk ook vooruit moest betalen).

In den geheelen  jaargang 1925 is over de importen van den heer V. W.
geen enkele mededeeling weer verschenen. (Wel is het hoogst merkwaar-
dig, dat in denzelfden jaargang door onderscheidene firma’s groote zendingen
importplanten per advertentie werden aangeboden).

Begin Augustus 1925 kwam bij eerstondergeteekende het eerste schrijven
binnen, dat de bestelde en betaalde importplanten nog steeds op zich lieten
wachten, terwijl de heer V. W. op brieven met betaald antwoord niet eens
zoo beleefd was opheldering te geven.

Na dien tijd kwamen bij ons beiden telkens soortgelijke klachten binnen
niet alleen van leden onzer vereeniging. doch ook van anderen. Al deze
personen hebben wij geantwoord nog even geduld te doen, daar wij er
aanvankelijk in het minst niet aan twijfelden, of alles zou terecht komen.

Op 25 Aug.  1925 hebben wij den heer V. W. op het voor ons onaange-
name dezer zaak gewezen, doch ontvingen evenmin eenigantwoord. Zoo-
doende’ zagen wij ons bij schrijven d.d. 7 Oct. d.a.v. genoodzaakt in meer
krasse termen van ons misnoegen kennis te geven.

De ondergeteekende,  J. M. van den Houten, heeft toen de heer V. W.
persoonlijk opgezocht en het gevolg is geweest, dat op 28 Oct. 1925 aan
al de bestellers een circulaire met 3 voorstellen werd verzonden: volgend
voorjaar importplanten, planten uit eigen collectie zenden, of geld terug.

Wii dachten hiermede aan ‘t eind der hoogst onaangename kwestie te ziin,
tot dit voorjaar opnieuw klachten binnenkwamen, dat de heer V. W. nog
steeds zijn verplichtingen niet nakwam, hoewel het bekend was. dathijeen
collectie importen had aangekregen en hiervan aan bezoekers voor billijken
prijs verkocht. Klaarblijkelijk was de heer V. W. dus wel in staat de planten
te leveren. En in elk geval had hij hen, die hun gelden terugvroegen, deze
kunnen terugzenden, waaraan evenmin werd voldaan.

Hierover bereikten ons telkens weer brieven. wat niet alleen tot een tijdroo-
vende  correspondentie leidde, maar ook onze vereeniging als zoodanig i n
discrediet bracht, wat b.v. bleek uit het bedanken van enkele leden, die als
reden hiervoor opgaven ,,de importenkwestie V. W.”

Daar de desbetreffende van den heer V. W. gerichte brieven steeds on-
beantwoord bleven, meenden wij het verzoek, om een open brief in Suc-
culenta op te nemen, niet te mogen weigeren, doch daarmee was, zooals
van zelf spreekt, de kwestie niet meer onder ons, doch ter kennis van al
de leden gebracht Na dit paardenmiddel heeft de heer V. W. wel getracht
sommige gedupeerden zooveel mogelijk tevreden te stellen., maar het zal
onze leden duidelijk zijn, dat ondergeteekenden,  om herhaling van het ge-
beurde te voorkomen, niet van plan zijn langer met den heer V. W. samen
te werken.

En dit te meer niet, omdat ook uit binnen- en buitenland om andere
kwesties, ons talrijke klachten over den heer V. W. bereikten en waar-
mede ook de eer onzer vereeniging zeer ernstig gemoeid bleek.

Het was daarom, dat wij bij schrijven d.d. 19 Oct. 1.1. den heer V. W.
verzochten zich als voorzitter onzer vereeniging terug te willen trekken.
Wij meenden in het belang onzer vereeniging hiertoe-verplicht te zijn.

Tot op heden ontvingen wij hierop geen ander antwoord, dan een briefkaart
zonder datum, doch blijkens poststempel 23 October verzonden, waarin de
heer V. W. mededeelde, dat hij een en ander eerst met de kring Den Haag
moest bespreken, dat deze dienzelfden avond vergaderde en hij de volgende
week zijn antwoord zou inzenden. Hierbij is het gebleven. Het feiten-
materiaal. dat wii over deze kwestie bezitten is trouwens van dien aard.
dat het geen schaduw van twijfel meer overlaat. Ieder, die deze zaak van
nabij kent, zal overtuigd zijn, dat wij niet over één nacht ijs zijn gegaan.

Thans stellen wij voor, conform de motie van de afdeeling Ámsterdam,
die geheel zelfstandig en zonder onze voorkennis hiertoe is overgegaan :
1e.  Met ingang van eden de heer V. W. als lid en voorzitter der
Ned. Vereeniging te royeeren.
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2e. De heer de Ringh, adv. lid, te verzoeken tijdelijk de functie van voor-

zitter te willen waarnemen.
3e. Succulenta  voorloopig geheel op den ouden voet voort te zetten.
4e. Bij den ingang van den nieuwen jaargang onze leden in de gelegen-

heid te stellen zich uit te spreken over alle maatregelen en voorstellen, die
in het belang der vereeniging zullen worden gedaan.

5e. Alsdan ons oude reglement, dat slechts enkelen bezitten, te herzien
en aan de leden toe te zenden, tegelijk met de nieuwe ledenlijst 1927.

LEEUWARDEN, 27 November 1926.>ROTTERDAM, G. D. DUURSMA, Secr.
J. M. VAN DEN HOUTEN, Penn.

NIEUWE LEDEN. Mededeelingen.
Mevr. A. van Hemert,  Bussum,  Zwarteweg 78
Mevr. J. E. Crommelin,  Delft  Nieuwe Plantage 80
Mej. Hageman,  Rijswijk (Z.-H.) Haagwe g 80
G. Vermeer, Haagwe g 147
J. G. Hirsch, Amsterdam  Amstel 51
ONZE LANTARENPLAATJES. Zooals we in ons vorig  num-
mer al schreven, zijn onze plaatjes hun propagandatocht bereids
aangevangen. Reeds deden ze hun werk in Enschede en Steen-
bergen en we verwachten voor dezen winter nog heel wat aan-
vragen. Wil men er vooral om denken, zoo vroeg mogelijk aan
te vragen, opdat ze voor een bepaalden datum beschikbaar kun-
nen gehouden worden, wat met het oog op de zaal en lantaren
natuurlijk noodig is . We besloten ze voortaan franco toe te zen-
den, mits ze ons ook franco en zoo spoedig mogelijk na het
gebruik worden geretourneerd. Intusschen gaan we onvermoeid
verder aan de tweede serie, waarvoor we weder een 7-tal nieuwe
aanwinsten boekten :

1. Thelocactus hexaedrophorus.
2. Cephalocereus senilis.
3. Verschillende entwijzen.
4. Echinocactus microspermus.
5. Rebutia minuscula  (gekleurd),
6. Boomvormige Cereus (Reuzenexemplaar).
7. Een Agavenplantage (Mexico).
Voorloopig zullen we de volgorde houden zooals ze in onze

verzameling komen , later, als ook de tweede serie compleet is,
zullen we ze volgens het systeem plaatsen, en een nieuwe lijst
publiceeren . We zullen dan tevens zoowel de oude als de nieuwe
namen geven. V. D. H.

EEN BELANGRIJKE ARTIKELENREEKS. In het volgende nummer zal
Mej. M. Karste n een begin maken met de publicatie van hare uitgebreide
studie omtrent de hoogsukkulente Mesembrianthemums. Deze artikelen
zullen met talrijke- teekeningen en foto's worden geillustreerd , zoodat we
hier voor het eerst in onze taal een volledig overzicht zullen krijgen van
deze zeer interessante plantenvormen .Voor hen, die van plan zijn zich
met 1 Januari te abonneeren, is dit een reden zich reeds nu bij den secre-
taris op te geven, opdat men de geheele serie compleet krijgt. Reclame
maken voor bepaalde artikelen ligt overigens niet op onzen weg, maar we
meene n toch in dit geval eene uitzondering te moeten maken, daar het ons
zou spijten, als we ate r iemand moesten teleurstellen.
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SUCCULENTA
Orgaan van de Nederl.  Ver. van Vetplantenverzamelaars.

Secr,  G. D, DUURSMA,  LEEUWARDEN, Achter de Hoven 114bis

Hoogsucculente Mesembrianthema*  (1.)
I n l e i d i n g .

De belangstelling voor het geslacht Mesembrianthemum L., is
de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, hetgeen we voor een
groot deel te danken hebben aan Dr. R. M a r 1 o t h, Kaapstad,
Dr. I. B. P o l e  E v a n s, Pretoria en Prof. K u r t D i n t e r,
voormalig gouvernementsbotanicus in Z. W. Afrika, nu te Bautzen
(Duitschland):  Zooals bekend behooren  verreweg de meeste
Mesembrianthemumsoorten thuis in Zuid- en Zuid-West-Afrika,
maken deel uit van de flora van de Groote  en Kleine Karroo,
een uitgestrekt woestijngebied en meer naar het westen van Groot
en Klein Namaland, Namaqualand.

Heel veel interessant materiaal werd door genoemde botanici
op hun tochten in de binnenlanden bijeengebracht. Nog versch
in het grheugen ligt D i n te r’s meest recente botanische reis
door het nu Britsche Z. W. Afrika (1922-1924), waardoor het
aantal bekende Mesembrianthema  met verscheidene species novae
uitgebreid kon worden*).

Ook zijn er tal van soorten na lange jaren uit de cultuur ge-
weest te zijn, weer in een voldoend aantal exemplaren ontdekt
en in Europa ingevoerd. Van de Z.-Afrikaansche plantkundigen
van onzen tijd, die veel tot de kennis van dit hoogst merkwaardige
plantengeslacht bijgedragen hebben, wil ik nog noemen Mrs. L.
B o l u s, Messrs . E u s t a c e en N. S. P i 1 1 a n s, Dr. J. M u i r.

Wat de oudere M. soorten betreft, danken we er verscheidene
aan den Zweed  T h u n b e r g en aan B u r c h e l 1, die aan het
eind der 18de, begin der 19de eeuw Z.-Afrika bereisden**). De
meesten hiervan zijn door H a w o r t h beschreven. Sedert het
verschijnen van A 1 w i n B e r g e r’s monographie van dit genus
(1908) zijn er heel wat nieuwe species gevonden en we kunnen
er zeker van zijn, dat de Karroo en het aangrenzende gebied nog
veel verborgen houdt. Trouwens telkens worden er de meest
verrassende ontdekkingen gedaan. Als een der nieuwste aanwinsten
noem ík Lithops (Mesembr.) Marlothii  N. E. Br., met een opper-
huidstructuur geheel afwijkend van die der andere L. soorten.
Het zijn vooral soorten van een paar hoogsucculente groepen, die aan
het genus zulk een vermaardheid geven en die door botanische tuinen
en succulenten verzamelaars zoo gezocht zijn. Van deze groepen noem
ik in de eerste plaats het trio Sphaeroidea Salm., Cordiformia Brgr.



- 1 7 4 -
en Semiovata Haw . - - Van de twee eersten gaan de verschillende
vormen in elkaar over, zijn systematisch moeilijk te scheiden. Ik
heb dan’ Ook in het eerste hoofdstuk, een systematisch overzicht,
deze beide groepen bijeengenomen.

Een paar der bekendste Sphaeroidea zijn de langspletige M.
pseudotruncatellum Brgr. en een species met korte, centrale
spleet ,  M. obconellum Haw . (syn . M. obcordellum Haw.) . - De
Sphaeroidea zijn karakteristiek door het tot op een spleet na
vergroeid zijn der bladparen. Zoo’n biadpaar vormt dus als het
ware één lichaampje, een corpusculum (d.i. hiervan de letterlijke
Latijnsche vertaling) zooals dit gewoonlijk in de litteratuur ge-
noemd wordt. Door den Engelschen auteur N. E. B r o w n wordt
déze formatie meestal door het woord growth (groeiwijze) aan-
geduid, terwijl onze Oostelijke naburen deze gewoon Körperchen
noemen . Bij de Cordiformia (,,hartvormigen” ) kunnen we ook
van een corpusculum spreken, daar ook hier de bladparen bijna
geheel vergroeid, slechts aan hun toppen vrij zijn. (Voorbeeld:
M. bilobum Marl.). Wat de Semiovata betreft, hier kunnen we
de afzonderlijke bladparen, daar de vergroeiïng veel minderintens
is, niet meer als corpuscula aanmerken.

Een veel gekweekte species tot deze groep behoorend i s M.
Bolusii Hook. fii. V.

Nauw met deze drie verwant en niet minder merkwaardig zijn
de navolgende groepen: Obtusa Haw., Gibbosa Haw., Monili-
formia Haw . Bij de laatste groep hebben we een zeer duidelijke
stamvorming en verder de bijzonderheid, dat er twee verschillende
bladtypen geproduceerd worden.

Begeven we ons nu o p oekologisch  terrein. Belangwekkend
zijn deze gewasjes ook door hun vrijwel volmaakte aanpassing
aan de ongunstige klimatologische verhoudingen en bodemge-
steldheid der Karroo en aangrenzend gebied. Onder de aanpas-
sings- en beschermingsinrichtingen valt ook de eigenaardige
opperhuidstructuur aan de bovenzijde der corpuscuia, karakteristiek
voor een deel der Sphaeroidea. We hebben hier ‘met een licht-
doorlatend celweefsel te doen (vensterbladeren !) Voorts vinden
we onder de soorten van eenigen van bovenvermelde groepen
de meest frappante voorbeelden van iets, wat we het best uit
de zoologie kennen (cameleon’s !) en wel van mimicry of be-
schermende nabootsing. Een der bekendste ,,mimicries” is M.
simulans Marl. van de Semiovatagroep, welke in bladvorm zoowel
als kleur zóódanig met het omringende gesteente overeenstemt,
dat slechts een geoefend oog ze ontwaren kan. Verder is de
geheele Sphaeroideagroep als een verzameling van ,,mimicries”
op te vatten . - In een afzonderlijk hoofdstuk kom ik uitvoerig
op. deze oekoiogische bijzonderheden terug.

Wat de systematische indeeiing van dit plantengeslacht betreft,
wil ik in deze inleiding slechts memoreeren het belangrijke werk
in deze verricht door den uitstekenden kenner van Z.-Afrika's
flora, Mr. N. E. B r o w n A. L. S. te Kew. Deze vond genoeg
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termen aanwezig om   het genus Mesembrianthemum,  L. in
verscheidene genera nova te splitsen, hetgeen men uitvoerig be-
schreven vindt in ,,The Gardeners’ Chronicle.” - In de Royal
Botanic Gardens‘ te Kew en Edinburgh heb ik een studie gemaakt
van deze zes Mesembrianthemumgroepen en heb van alle aldaar
in cultuur zijnde species, met uitzondering van een aantal
sphaeroide soorten, dat nog gehuld was in de resten van oude
bladparen,-teekeningen vervaardigd (de meesten op natuurlijke
grootte). In Kew kreeg ik ook inzage in het herbarium van dit
deel van het gen. Mesembr. De soorten waren hier echter volgens
N. E. B r o w n’s nieuwe nomenclatuur gerangschikt.

In het tweede hoofdstuk vindt men de in beide botanische
tuinen gekweekte soorten beschreven en afgebeeld, alsmede een
opgave van het aanwezig gedroogd materiaal in het Herbarium
Horti kewensis.

*). K u r t D i n t e r, Succulentenforschun in S üd westa f r ika . Reper-
torium specierum novarum  regni  vegetabilis, herausgegeben von Prof. F.
Fedde. Beihefte. Band XXIII,  Dahlem, 1923.

**). T h u n b er g, Flora capensis, plantas promontorii Bonae Spec  Afric.
Edidit Schultes. 1823.

n Prodromus plantarum capensium in Promontorii Bonae
Spel Afric.annis 1772-‘75 collectarum. Upsala  1794-1800.

B u r c h e l1,  Travels in the Interior of Southern Africa. London
1822-1824. 2 Banden.

1.
Een overzicht der systematische indeeling van eenige Mesembrian-

themumgroepen en -soorten sedert Haworth.
Veranderingen in de nomenclatuur.

A. Sphaeroidea en Cordiformia.
De Mesembranthemumgroep der Sphaeroidea Salm. zooals be-

schreven in B e r g e r’s monographie omvat twee door H a w o r t h
ingevoerde secties, te weten :

a. Sphaeroidea Haw., waarvan de diagnose aldus luidt: Oude
plantenlichaampjes vaneengescheurd  en de deelen  geïsoleerd
naast de nieuwe formaties nog eenigen tijd behouden.

b. Minima Haw., die door het volgende gekenmerkt zijn :
Oudere  plantenlichaampjes als scheden verdrogend en staan blij-
vend, in het droge seizoen de groene plantjes  geheel omhullend.

Ha w or t h beschreef in zijn ,,Revisiones  Plantarum Succu-
lentarum”  12 sphaeroide soorten, n.l.:

M. nuciforme Haw., M. minutum Haw., M. truncatellum  Haw.,
M. minimum Haw., M. perpusillum Haw., M. obconellum  Haw.,
M. obcordellum Haw., M. ficiforme Haw., M .  uvaeforme  Haw.,
M. truncatum Haw., M. jïbuliforme Haw., M. turbiniforme  Haw.

Behalve de afwijkende M. nuciforme waarvoor hij de sect.
Sphaeroidea oprichtte, zijn al deze species van het minimumtype.
Heel veel later bleek M. nuciforme op morphologische grond
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nog het best in te deelen  bij de door B e r g e r voor M. bilobum
Marl. opgerichte Cordiformiagroep.  Deze was dus eigenlijk al
ten tijde van Ha w o r t h vertegenwoordigd. Pas aan het eind
der vorige en het begin dezer eeuw werd door verschillende
nieuwe invoeringen het aantal bekende Sphaeroidea uitgebreid.

Van belang waren vooral de vondsten van R. M a r 1 o t h en
K .  Dinter. Berg e r behandelt in zijn monographie 18
sphaeroide species, die evenwel tot drie verschillende typen be-
hooren.   

De 5 Sphaeroidea Salm. is dus niet identiek met de groep van
denzelfden naam beschreven door H a w o r t h. Toch worden
H a w o r t h’s secties door B e r g e r nog als de onderafdeelingen
A en B gehandhaafd.

Tot A, de Sphaeroidea Haw., rekent hij nog M. Hookeri Berger,
daar bij deze de oude bladparen na uiteensplijting nog lang in-
tact blijven, tot B de navolgenden : M. pseudotruncafellum Brgr.,
M. Wettsteinii Brgr., M. calculus Brgr., M. nanum Schlechter en
M. fimbriatum Sonder.

In zijn beschrijving dezer groep zegt B e r g e r o.a. het vol-
gende : ,,Niedrige Pflanzen von mehr oder  weniger  rasenförmigem
Wuchse. Blätter kaum als solche  erkennbar, wei1  paar weise bis
zur Spitze verwachsen  zu verkehrt rundlichen oder  kegelförmigen,
fleischigen Körperchen, welche nur einen kleinen Spalt auf ihrer
gestutzten Oberfläche offen lassen, auf dem die Blüten erscheinen”.
Ik heb dit opzettelijk overgenomen in verband mtt het nog niet
genoemde 3de type, dat zoowel door een soort van afdeeling A
als van B vertegenwoordigd wordt: M. Hookeri en M, pseudo-
truncatellum zijn beiden gekenmerkt door een lange, transversale
spleet waardoor de bovenzijde van het corpusculum in twee
deelen  gescheiden wordt.

Aan Ha w o r t h moet deze vorm toch wel bekend geweest
zijn, immers later werd door N. E. Br o w n M. Hookeri Brgr.
geïdentificeerd met M. turbiniforme Haw. van het minimumtype. De
soortsnaam turbiniforme geniet, daar ze de oudste is, dus de
prioriteit.

Door Berger wordt echter in zijn groepsbeschrijving het
langspletige type genegeerd.

In zijn ,,New and old species of Mesembr.” (1920) maakt
N, E. B r o w n onderscheid tusschen genoemde drie vormen door
de Sphaeroidea Salm, te verdeelen in de navolgende afzonder-
lijke groepen :

1. Sphaeroidea N. E. Br. : Deze omvat alle soorten van het
minimumtype met uitzondering van M. turbiniforme Haw.

2. Biloba N. E. Br. : Deze cj komt overeen met de Cordiformia-
groep van Berg er. Bij de hiertoe behoorende soorten zijn de
bladeren paarsgewijze tot min of meer hartvormige, zijdelings
platgedrukte corpuscula vergroeid, aan de korte toppen vrij en
stomp afgerond.

Behalve de typevorm  M. bilobum Marl., behoort hier o.a. toe
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M. nuciforme Haw., zooals  we boven gezien hebben.

3. Fissurata N. E. Br. : Hiertoe rekent hij alle soort met
lange, transversale spleet.

Als typevorm  voor deze 5 noem ik M. pseudotruncatellum.
In ,,New  and old spec. of Mesembr.” worden van de Sphaeroidea
27, de Biloba 2 en de Fissurata 3 novae species (N. E. Br.)
beschreven. Van de oudere soorten vinden we in dit werkje al-
leen een korte, onvolledige beschrijving van de bovenvermelde
M. turbiniforme Haw.  (Fissurata) en een uitvoerige van M.
aggregatum Haw. (Sphaeroidea), een soort, die door H a w o r t h
wel genoemd wordt, doch niet beschreven.

Een jaar later verscheen in ,,Monatsschrift  für Kakteenkunde”
van de hand van G. Schwan tes een publicatie, getiteld Zur
Stammesgeschichte der Sphäroidea . Hierin vinden we een in-
deeling der Sphaeroidea  Salm.  in de secties :

Calculiformia Schw.,  waartoe gerekend worden :
M. pseudotruncatellum Berger,

,, karasmontanum Dinter  et Schwantes,
Hookeri Berger,

,, Lesliei N. E. Br.,
calculus Berger.

Obconella Schw.,  hiertoe :
M. Wettsteinii  Berger,
,, minutum Haw.,-
,, ficiforme Haw.,
,, obconellum Haw.,
,, obcordellum Haw.,
,, perpusillum Haw.,
., minimum Haw.

en de species novae
M. Purpusii Schw.,

(Schw.)  :

,, minusculum Schw.,
malleoliforme Schw. en

,, glebula Schw. V.
Cordiformia Berger, omvattend de volgende soorten

M. bilobum  Marl.,
,, Friedrichiae  Dinter,
,, Chauviniae  Schw.,

augeiforme  Schw.,
(,, uvaeforme Haw. 3)
( ,, Böhmerianum Dinter?)
( ,, fimbriatum  Sonder 3).

Wat betreft M. nuciforme Haw. meent Schwantes deze het
best te kunnen plaatsen in een afzonderlijke sectie staande
tusschen de Sphaeroidea Salm. en de Cymbiformia Schw., een
sectie waartoe planten van een wat minder hoogsucculent
karakter behooren. M. nanum Schl.  weet hij tot geen dezer
groepen in te deelen.

Wat S c h w a n te s tot deze indeeling voerde is in de eerste
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plaats de bijzondere structuur van de opperhuid waarnaar zich
de verschillende soorten laten groepeeren.

Bij de Calculiformi a zijn de opperhuid- of epidermiscellen ge-
pantserd met  cristallen  van oxaalzure kalk, bij de Cordiformi a is
de opperhuid heel zacht en wat betreft M. Friedrichiae Dinter

  bovendien nog papilleus.
Voorts verschillen deze beide groepen nog in de bloembouw:

bij de eersten zijn de petalen  geheel vrij bij de laatsten basaal
tot een buis vergroeid.’

De Obconella vormen door hun weekere opperhuid en ver-
groeide bloemkroon een brug tusschen deze twee uitersten. Van
de eerste leidt M. calculus Berger tot de Obconella, daar ze reeds
een vergroeidbladerige kroon bezit, echter nog geen papillen.

N. E. B r o w n liet het  niet bij de indeeling der Sphaeroidea
in groepen als beschreven in ,,New and old spec. of Mesembr.“,
die op zuiver vegetaiieve gronden berustte. Hij vond n.l. dat
deze groepen ook in generatief opzicht, dus in bouw van bloem
en vruchtbeginsel, zeer afwijken van de andere Mesembr. en
bovendien - dit geldt alleen voor de Fissurata - door een
eigenaardig lichtdoorlatend celweefsel aan de bovenzijde der
corpuscula, waar reeds door M a r l o t h op gewezen was (venster-
bladeren !)

De Sphaeroidea a en Bilob a vereenigde hij tot het gen. nov.
Conophytu m N. E. Br., voor de Fissurat a schiep hij het gen. nov.
Lithops N . E. Br. Het geslacht Conophytum* ) omvat dus soorten
tot 2 verschillende vegetatieve typen behoorend. Niet alleen heeft
B r o w n de Sphaeroidea enz  , maar ook tal van andere groepen,
meest volgens generatieve kenmerken, van het genus Mesembr.
afgescheiden. Dit alles wordt door hem uitvoerig behandeld in
twee artikelseries in ,,The Gardener’s Chronicle” getiteld Mesem-
bryanthemum and some new genera seperated from it en Mesem-
bryanthemu m (deze laatste wordt nog voortgezet).

Deze studie is van een monographisch karakter.
- Zooals gezegd zijn er binnen het genus Conophytum N . E. Br.

twee verschillende typen, n.1, het tweelobbige (= cordiforme !)
en sphaeroide te onderkennen.

Bij de bespreking nu van eenige Mesembr.soorten in bezit der
R. Bolanic Gardens te Kew in ,,Onze  Tuinen” heb ik deze beide
vormen als bnderafdeelingen van dit geslacht aangegeven als volgt:

3 Biloba N . E. Br. : Bladtoppen vrij, plant daardoor twee-
lobbig. Lobben duidelijk gekield, van boven afgerond. Resten der
oude bladparen de nieuwe corpuscula niet geheel omhullend.

(3 Sphaeroidea a Haw. : Bladeren of geheel vergroeid met uit-
zondering van een korte, centrale spleet òf aan de toppen slechts
voor enkele m.M. vrij, maar nooit gekield. Resten der oude blad-

*) De naam Conophytum is niet nieuw. Ha w o r t h stelde reeds voor
in Rev. de Sphaeroidea van het gen. Mesembr. af te scheiden onder den
geslachtsnaam Conophyton  Haw.
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paren de jonge corpuscula in den drogen tijd geheel omhullend.
Minimum-type.

In de laatste 5 zijn dus de mogelijke tusschenvormen begrepen.
Deze indeeling volgens de vorm der bladparen  kan ik na nog

eenige andere Conophytum species gezien te hebben in de par-
ticuliere Mesembr. verzameling van N. E. B r o w n niet langer
handhaven. Door tal van tusschenvormen gaan beide typen ge-
leidelijk in elkaar over.

En wat betreft het niet volkomen in de rustperiode omhuld
zijn der corpuscula door de resten der oude bladeren bij de
Biloba, d.i. over het algemeen het geval bij planten in cultuur

_ ._ __. _ _- . . - _ - _^_..  1-” _ _^  __.  ~_ _ _____~__  .
1

M
. I

Fig. 1.

Verschillende typen van Conophytum.
I-VII,  Overgang van cordiform naar sphaeroid.

in Europa (door den hoogeren  vochtigheidsgraad der lucht), moeten
echter op de natuurlijke groeiplaatsen in Zuid-Afrika ook C.
bifobum en verwante species in het droge seizoen gehuld zijn
in de tot scheden verdroogde oude corpuscula. Op fig. 1 wordt
de overgang van cordiform naar sphaeroid aanschouwelijk voor-
gesteld. I. C. bilobum N. E. Br., II. C. Elishae N. E. Br., en III.
C. stylosum N. E. Br., tweelobbige vormen waarbij de lengte
der vrije bladtoppen geleidelijk afneemt.

IV. C. pallidum N. E. Br., nog hartvormig, maar niet gekield.
V. C. truncatum N. E. Br., nog niet geheel sphaeroid, maar met
een lijst dwars over de spleet aan de bovenzijde van hel cor-
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pusculum (a, doorsnede loodrecht op spleet, b. corpusculum van
boven gezien met korte, centrale spleet). VI, C. Nevillei N,E.Br. ,
nog niet volmaakt sphaeroid, n.1. voorzien van centrale indeuking
(c). VII , C. calculus N. E. Br., zuiver sphaeroid. Dit zijn slechts
enkele C. vormen, er zijn er heel wat meer!

Even na mijn publicatie in ,,Onze  Tuinen” verscheen in ,,Zeit-
schrift für Sukkulentenkunde” een opstel van de hand van Ci.
S c h w a n t e s onder de titel Die Mesembrianthema cordiformia
Brgr., waarin hij voorstelt de cordiforme Mesembr. resp. Conophyta
òf als een subgen.  van dit geslacht op te vatten òf ze er geheel
van af te scheiden en in te deelen  tot een gen. nov. Naar den
Hamburgschen  Mesembr. kenner Dr. D e r e n b e r g noemt hij dit
subgen.  of gen. nov. Derenbergia. Een 13 soorten rekent hij
hiertoe, waaronder de Species Friedrichiae, welke in het geheel
geen Conophytum, doch door het bezit van vensterbladeren een
Lithops is.     . ,

Sc h w a n t e s kwam  tot ‘deze afsplitsing niet alleen door de
afwijkende vorm (waarop Berger de Cordiformia groep ,,be-
griindete”) doch ook door het al of niet aanwezig zijn van
bractéen en het aantal hokken der doosvruchtjes of kapsels. In
dit artikel nu wordt door S c h w a n te s vermeld, dat de cordi-
forme soorten gekenmerkt zijn door het bezit van bracteen, ter-
wijl deze den overigen Conophyta (dus Sphaeroidea N. E. Br. !) en
den soorten behoorende tot het geslacht Lithops geheel vreemd zijn.

N.
Wat het al of niet voorkomen van bracteen bij de Sphaeroidea
E. Br. en Lithops (Fissurata N. E. Br.) betreft, vind ik hier-

over noch  in ,,New  and old spec. of Mes.” noch  in de ,,Gard.
Chron.” iets vermeid. Het tweede verschilpunt wordt echter door
B r o w n weerlegd : 4 hokkige kapsels zijn bij het cordiforme type
niet overwegend ; de doosvrucht van C. bilobum, C. Elishae en
eenige andere verwante soorten is 4, 5 of 6 hokkig in de ver-
schillende bloemen van één en dezelfde plant, voorts is het aan-
tal hokken niet elk jaar hetzelfde.

De bracteenkwestie, die m.i. nog geen uitgemaakte zaak is.
buiten beschouwing gelaten, houden we hier dus een onderscheid
in vorm over.

We komen nu tot deze slotsom. Bij de tot het genus Cono-
phytum N. E. Br. behoorende species zijn wel twee extreme
vormen te onderscheiden, doch moeilijk te splitsen, daar de kloof
hiertusschen overbrugd wordt door tal van tusschenvormen, die
aan de eene kant neigen naar het bilobum-, aan de andere kant
naar het calculustype. M. KARSTEN.

(Wordt vervolgd).



Schematisch overzicht der Sphaeroidea en Cordiformia in de systematiek.

Haworth, Rev. 1281. Groep Minima Haw. Sphaeroidea Haw.

-\,_ / -

Berger, Mes. u. Port, 1908. Gr. 74, Sphaeroidea Salm.

N. E. B r o w n, Spet. of Mes. 1920. 9 1, Fissurata  N. E. Br. 5 2, Sphaeroidea N. E. Br. 5 3, Biloba N. E. Br.

\

\
N. E. B r o w n, Gard. Chron.  1921. gen. nov. Lithops N. E. Br. gen. nov. Conophytum Haw.  N. E. Br.

M. K a r s t e n, 0. T. 1925. § Sphaeroidea Haw. 9 Biloba N. E. Br. = Cordiformia Berger.

S c h w a n t e s ,  Sphaeroidea Salm.
Monatsschr. - - Cordiformia Brgr.- -
Kakteenk. 1921 Sphaeroidea Schw.

,’ /--\
S c h w a n t e s ,

/
sub gen. vel gen. nov. Derenbergia Schw.

Sect. Calculiformia  S. Sect. Obconella S. Sect. Cordiformia Brgr.
Zeitschr. Sukk. k.

1925.
(incl. Lithops Friedrichiae

N. E. Br,)
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Nog eens : zeldzame Succulenten in den Utrechtschen Hortus.

Ons. artikel over de zeldzame Succulenten in den Utrechtschen
Hortus, voorkomende in het October-nummer, eischt enkele aan-
vullingen en verbeteringen.

In de eerste plaats veronderstelden wij, (pag. 151),  dat de door
de Afrikaners genoemde ,,Jacob Rechtop” Pelargonium mirabile
zou zijn. De heer Budde berichtte ons echter, dat dit Pelargo-
nium crithmifolium Sw. moet zijn.

Verder schreven wij op blad 150: ,,Onder de Mesembrianthe-
mums vallen vooral op : Mes. Francisci Dtr. verwant aan Mes.
pseudotruncatellum Schl., met hoogst merkwaardige, op een wa-
terdroppel gelijkende ,,venstertjes”  op den top van elk blad”.

Lithops Franciscii (foto De Laet).     
 

De heer De Laet, die alle nieuw ontdekte Mesembrianthemums
in zijn uitgebreide collecties bezit, was zoo vriendelijk er ons
op attent te maken, dat dit onjuist is. Uit bijgevoegde foto’s
bleek, dat de plant met zijn hoogst merkwaardige ,,venstertjes”
niet M. Francisci Dtr., doch M. rhopalophyllum Schl. et Diels
moet zijn. De benaming in den Utrechtschen Hortus was dus abuis.

In het bezit der duidelijke foto’s, meenden wij niet beter te
kunnen doen, dan deze hierbij, af te beelden en tegelijk een korte
beschrijving van beide interessante soorten te geven.

M. Franciscii Dtr., thans Lithops Franciscii N. E. Br. geheeten,
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werd in 1923 door Kurt Dinter bij Halenberg, Lüderitzbocht, ge-
vonden en Franciscii genoemd, naar den voornaam (Frantz) van
den heer De Laet, die door zijn milden  geldelijken steun de on-
derzoekingsreizen van Dinter  in Zuid-West-Afrika mogelijk maakte.

Zooals op de foto duidelijk uitkomt, gelijkt M. Franciscii veel
op de na aan haar verwante M. pseudotruncatellum, doch haar
bloempjes zijn kleiner dan die van laatstgenoemde, terwijl de
lichaampjes dieper zijn ingespleten.

Mesembrianthemum rhopalophyllum Schiltr.  et Diels is wel een
der merkwaardigste voortbrengsels uit het plantenrijk. Groeiwijze
en vorm dezer soort komen op de foto duidelijk uit. Ook de
.venstertjes” zijn als lichte plekjes op de afbeelding goed weer-

Mesembr. rhopalophyllum (foto De Laet).

gegeven. Deze ,,venstertjes” bevinden zich aan den top der 2
à 3 centimeters lange, knotsvormige bladeren en glinsteren in het
zonlicht als een bolvormig geslepen stukje kristal.

Hoogsteigenaardig is de leefwijze van dit zeldzame plantje.
Op de oorspronkelijke groeiplaatsen toch zijn de knotsvormig
verdikte bladeren geheel onder het woestijnzand bedolven, alleen
het “venstertje” komt juist aan de oppervlakte om het zonlicht
door te laten, dat voor dit zonnekind bij uitnemendheid wel een
eerste vereischte is.

Daar alle deelen  bij deze plant zeer week zijn, kwamen im-
porten bijna altijd in hoogst betreurenswaardigen toestand aan,
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van daar, dat zij den eersten tijd als een groote zeldzaamheid gold.

Uit zaad laat zij zich echter heel goed opkweeken, en levert
in het tweede of derde jaar reeds bloeibare planten. Wie er
eens een proef mee nemen wil, verwijzen wij naar de bij het
Januari-nummer in te sluiten prijslijst van Cactus- en Vetplanten-
zaden der firma Friedrich Ad. Haage Jun., te Erfurt, waarop zij
onder no. 1161 is beschreven en afgebeeld. G. D. D.

Anacampseros.
De familie der Portulacaceën,  telt slechts betrekkelijk weinig

vetplanten onder hare leden en hiervan komen voor ons in hoofd-
zaak in aanmerking eenige soorten van het geslacht Anacampseros.
De naam is door Linnaeus gegeven en beteekent letterlijk: de
liefde terugbrengende. Het zijn kleine overblijvende soorten, af-
komstig uit het westelijk deel van Zuid-Afrika en vooral door de

tochten van Dinter  in de voor-
malige Duitsche kolonie is
het aantal soorten nogal wat
uitgebreid. Zooals  bekend
wordt het geslacht Anacamp-
seros in twee groepen ver-
deeld, namelijk 1 Avonia en
2 Telephiastrum, welke in
uiterlijk zeer veel van elkan-
der verschillen en dus ge-
makkelijk te herkennen zijn.
De Avonia-groep omvat plan-
ten, waarvan de blaadjes ver-
borgen zijn onder papierach-

tige schubjes, terwijl die der andere groep goed zichtbare bladeren
heeft, waartusschen zich meestal wollige haren bevinden. Geven
de soorten der Auonia-groep slechts kleine, vrijwel onzichtbare
bloempjes, bij de groep der Telephiastrum verheffen zich de meest
roserood gekleurde bloemen op lange steelen  en werken dus mede
het effect dezer aardige plantjes te verhoogen. Alleen in de volle
zon gaan de bloemen open en hun bloei duurt slechts weinige
uren, maar daar staat tegenover, dat er aan een enkele plant ge-
woonlijk meerdere bloemen verschijnen en dat de behandeling al
heel slecht moet wezen, willen ze niet bloeien. Het is dan ook
steeds met genoegen, dat we de leuke puntige knopjes zien open-
gaan. Na den bloei sluit de kelk zich en buigt het steeltje om-
laag om zich tenslotte, als het zaad gerijpt is, weer op te richten
en de zaden uit te strooien. Uit zaad laten zich deze soorten
gemakkelijk kweeken  en het ontkiemen gebeurt zoo gauw, dat
laatst een onzer leden gekscherend beweerde, je kunt er op wachten,
ze kiemen ,,a la minute”.

Dit snelle ontkiemen zal waarschijnlijk ook wel een aanpas-
sing zijn aan het klimaat der natuurlijke groeiplaats. Als het er
eens regent, wat niet zoo vaak gebeurt, dan dient daar ook on-



- 1 8 5 -
middellijk van geprofiteerd te worden. Overigens behoeft men
met watergeven niet zoo zuinig te zijn, althans niet in den zomer,
maar daardoor gaat het karakter wel eenigszins verloren en wor-
den planten te sappig of groeien te ijl uit. Zoodra we dit merken,
stellen we ze op rantsoen en gewoonlijk beloonen ze dan onze
goede zorgen met de verschijning der eerst wat spichtige bloem-
steeltjes, ons hiermede het bewijs gevend, dat we op den goeden
weg waren wat de behandeling betreft. In den winter is droog-
houden een eerste vereischte, wat nu niet zeggen wil, dat ze niets
geen water mogen hebben. Men moet een dergelijke raad vooral
niet letterlijk opvatten, want daaraan schrijven we heel wat mis-
lukkingen toe, zooals ook reeds uit meerdere berichten onzer
leden gebleken is. Als grondsoort kiezen we gezeefde
klei met een weinig zand en dat bevalt ons goed.

Een dikke penwortel zorgt er voor, dat de plantjes stevig ver-
ankerd staan . We bevelen he t kweeke n uit zaad ten sterkste aan.
Het succes is bij voorbaat verzekerd. Wat de soorten betreft,
hiervan zijn meerdere in den handel. We kweekten zelf A. Tele-
phiastrum, rufescens, filamentosa, arachnoides, densifolia en to-
mentasa.  De bijgevoegde penteekening van den heer v. d. Most,
Rotterdam  kan onzen lezers een idee geven van de groeiwijze,
al is deze in het algemeen wat meer gedrongen .V. D. H.

Importen van Curaçao
Als exposant op een dezen zomer gehouden tentoonstelling,

(welke nog 6 nieuwe leden opleverde) kreeg ik o.a. ook bezoek
van iemand, die zijn diensttijd op Curaçao had volbracht.

Mogelijk, dat hij mijn gedachte had geraden, ik kreeg tenminste
al spoedig een correspondentieadres. Het toeval wilde, dat mijn
zoon als varensgezel ook naar Curaçao moest. Een brief ging
vooruit en al spoedig ontving ik bericht, dat een zending op de
boot was, terwijl meerdere soorten en ook diverse zaden zouden
volgen.

Half November was de eerste zending, na een reis van twee
maanden, in mijn bezit, bevattend e : 1 tweekoppige en 2 enkele
Melocactussen van 10 cM. en een 10 tal kleinere van 3-5 cM.
doorsnede, gemeten zonder de doorns, want die zijn geweldig,
Verder 2 Cereussoorten en 2 Opuntia’s.

De winter is nu wel niet de beste tijd om importen te ontvangen
maar alles is frischgroen en nie t zoo verkurkt  als men dat bij
Mexicaansche soorten wel eens ziet. De planten staan in een
temperatuur van 60 à 70 graden F. en nu, na ongeveer drie we-
ken, zijn vele al bezet met nieuwe worteltopjes.

Het beloofde zaad is nog niet aangekomen, maar als ik een
flinke hoeveelheid krijg, zal ik hiervan misschien wel iets onder
de leden van onzen Amsterdamschen Kring kunnen verdeelen.

Wie er belang in stelt, zal ik mijn importen gaarne laten zien.
J. POLDERMANS .

Borgerstraat 115 Amsterdam.



,,Gekweekte Planten”,
Boekbespreking;
meer dan 400 fraaie afbeeldingen naar

foto’s en platen in de natuurlijke kleuren bijeengebracht, gerang-
schikt en van korte beschrijvingen voorzien door J. F. Ch. Dix,
hoofdredacteur van “Floralia” (Uitg. N. V. Uitgevers Mij. v. h.
firma W. van Gorcum  Assen, prijs franco per post f 8.30).

Hoewel wij in deze rubriek anders uitsluitend speciale werken
op vetplantengebied bespreken, toch willen wij voor ditmaal van
dien regel afwijken. En met reden. Want in “Gekweekte Plan-
ten” heeft de bekende Hoofdredacteur van ,Floralia” onze Ge-
doornde  Vrienden niet vergeten.

Eenerzijds zal dit z’n oorzaak vinden in het feit, dat de heer
Dix, zooals velen onzer lezers wel bekend is, zich bijzonder voor
vetplanten interesseert, getuige de vele artikelen en afbeeldingen
welke hierover in “Floralia” verschijnen. Doch anderzijds zal het
ook gelegen zijn in de omstandigheid, dat de vetplanten, langen
tijd naar den achtergrond geschoven, de laatste jaren weer mee
beginnen te tellen in de rij der gekweekte planten.

Reeds de omslag van het fraai gebonden boek in folio formaat
doet door de gekleurde afbeelding van een bloeiende Echinocereus
polyacanthus voor ons weldadig aan. Van de ruim 400 schitte-
rende afbeeldingen naar foto’s - waarvan 5 in kleurendruk -
zijn 75 in de rubriek “kas- en kamerplanten” ondergebracht.
Hierbij zijn 13 afbeeldingen van cactussen en 6 van andere vet-
planten, dus totaal 19 stuks, terwijl b.v. 16 afbeeldingen van
Orchideeën zijn opgenomen, zoodat de succulenten goed vertegen-
woordigd zijn.

De korte beschrijvingen bij elke afbeelding zijn zeer bevattelijk
en behelzen, behalve de voornaamste cultuuraanwijzingen, talrijke
bijzonderheden op de plant betrekking hebbende.

Wij wenschen schrijver en uitgevers veel succes met dit werk,
iets nieuws in de tuinbouwlitteratuur, en hopen, dat binnen niet
te langen tijd ook nog eens een soortgelijk plaatwerk kan worden
uitgegeven, dat geheel aan de Succulenten gewijd is. G. D. D.

Kerstmis 1926.
Alom in den lande zullen wij het “Vrede op aarde” hooren

verkondigen en ik hoop dan ook van ganscher harte dat de vrede
spoedig in onze vereeniging moge terugkeeren.  

Nimmer heb ik kunnen denken, dat de leden, die toch allen
lid geworden zijn omdat ze liefhebberij hebben in het verzamelen
van vetplanten en hun kennis omtrent deze planten door middel
van ,Succulenta”  wenschen te verrijken, lastig zouden worden
gevallen met een kwestie zooals die aangaande den heer Verbeek
Wolthuys. Het is jammer, maar helaas niet anders. Gelukkig
zal met het lengen der dagen ook in onze vereeniging meer licht
komen door het bedanken van den heer Verbeek  Wolthuysals
voorzitter onzer vereeniging.

Het valt niet te ontkennen, dat de heer Verbeek  Wolthuys veel
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 het verzamelen van vet-
planten aan te kweeken, hiervan getuigen de tentoonstelling in
1924 te Den Haag, de boekjes ,,Gedoornde vrienden, de vetplanten
en cactussen” en zijn artikelen in,,Succulenta”, terwijl velen bij
het zien van zijn verzameling wel in extase geraakt zullen zijn,
wat aanleiding gegeven zal hebben om zelf te beginnen deze
merkwaardige plan ten te verzamelen.

Door het bedanken van den heer V. W. is voorstel 1 voor-
komende in het Novembernummer vervallen.

Thans is m.i. een gunstig tijdstip aangebroken om tot reorga-
nisatie over te gaan. Het bestuur is feitelijk niet anders dan een
commissie van eenige heeren die een maandblad uitgeeft.

Gestadig groeit het ledental, hierdoor worden de kasmiddelen
ruimer, de verantwoordelijkheid van het bestuur grooter.  Een
nieuw reglement is in het Novembernummer in uitzicht gesteld,
doch ik zou hieraan nog willen toevoegen ,,Op de nieuwe statuten

zal de Koninklijke goedkeuring gevraagd worden”.
Het nieuw e regIement , waaraan reeds gewerkt wordt, zal in

éen groote behoefte voorzien, en verschillende zaken, die thans
onopgelost blijven;. zullen dan eensgezind tot klaarheid gebracht
kunnen worden. Hoeveel leden zullen reageeren op de voorstellen
voorkomende in het November-nummer? Misschien zullen de
bestaande kringbesturen ze behandelen, maar dan krijgen we een
uitspraak van een klein percentage der leden.

Hierin moet verandering komen en dit is mogelijk. De oprich-
fing van kringen moet door het Bestuur ter hand genomen
worden en alle leden, in welke uithoek van het land zij ook
mogen wonen, moeten in een kring ondergebracht worden, eerst
dan krijgen wij een gezonden toestand.

Er komt voor het Bestuur veel werk aan den winkel, maar na
afloop van deze werkzaamheden kunnen wij allen ons vredig
werk voortzetten. CHR. DE R I N G H,  Hilversum.

NIEUWE LEDEN. Mededeelingen .
De la Sablonière van Eelde, Sneek, Franekerkade 1,
P . Wagenaar
W. v. d. Mand

Krummelinck, Vlaardingen.      
ele Jr. , Bloemendaal , ,,Villa Duinrand”,   I

M. Sigmond,
Midden Duinendaalscheweg 16.

Sleeuwijk (N.Br.), Huize ,,Geertruida”.
Mevr. T. Albers-Carrtere, Groningen, Graaf Adolfstr. 57.

 Amsterdam, Prinsengracht 251.
BESTUURSMEDEDEELING. Juist toen ons vorig nummer ter

perse was en dus te laat om de copie alsnog te wijzigen of aan
te vullen, ontvingen we van den heer V. W. per briefkaart het
bericht, dat hij als voorzitter bedankte, zoodat hiermede punt 1
van onze voorstellen van de baan is. Een uitvoerig dementi
hadden we trouwens ook niet verwacht, maar als zijn besluit ons
wat eerder bereikt had, waren hiermede heel wat moeilijkheden
voorkomen. Wat punt 2 betreft, kunnen we mededeelen, dat de
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heer de Ringh  zich bereid verklaard heeft, voorloopig de voor-
zittersfunctie te willen waarnemen, totdat hierin definitief zal zijn
voorzien. Wat de overige punten aangaat, merken wij op, dat
ons van de zijde der leden nog geen bepaalde voorstellen ge-
daan zijn, zoodat we hiermede nog even geduld moeten hebben.
Waar ons maandblad voor ,,elck wat wils” weet te geven, en
we ons voorstellen in den nieuwen jaargang zoowel aan het po-
pulaire, alsook aan het meer wetenschappelijk gedeelte een flinke
plaats in te ruimen, mogen we verwachten, dat Succulenta  ook
in de toekomst zal blijven het onmisbare lijfblad voor ieder op-
recht Succulentenvriend. RED.

VRAGENBUS. Veel te weinig wordt er nog gebruik gemaakt
van onze vragenbus, laat een ieder, die met moeilijkheden te
kampen heeft of op eenig punt inlichtingen of ophelderingen ver-
langt, dit aan de redactie kenbaar maken. Niet alleen, dat het
ons op deze wijze mogelijk is den vrager van advies te dienen,
doch ook anderen kunnen met het antwoord hun voordeel doen,
terwijl het ons tevens een aanwijzing kan zijn een bepaald punt
eens wat uitvoeriger te bespreken.

CONTRIBUTIE 1927. Met genoegen constateeren we, dat
sommige leden hun contribuie  1927 reeds aan den penningmeester
toezonden, wat op zich zelf een verheugend verschijnsel is, waar
als van ouds, de kwestie van het innen der contributie een teer
punt is en een bron van voortdurende zorg voor onzen schatbe-
waarder. Het is daarom, dat we vol vertrouwen reeds bij dit
nummer een girobiljet insluiten opdat ook de andere leden dit
schoone  voorbeeld spoedig zullen volgen en we dan, tegelijk met
het finantiëel verslag over het jaar 1926, in het eerstvolgend num-
mer kunnen vermelden, dat de jaarlijks herhaalde klacht over het
late binnenkomen der gdden thans niet meer opgaat en allen aan
hun vereenigingsplicht hebben voldaan. We verzoeken een ieder
op de achterzijde van het girobiljet duidelijk hun naam en adres
te vermelden, omdat we deze adressen noodig hebben voor de
nieuwe ledenlijst. Ons postgironummer is 34088.

J. M. VAN DEN H O U T E N, Leeraar H. B. S., Rotterdam
INHOUD JANUARINUMMER. De in het vorige nummer be-

loofde bijdrage over een eenvoudig kamerkasje (met teekening)
is door bijzondere omstandigheden niet op tijd klaar gekomen,
zoodat we deze thans in het Januarinummer hopen te plaatsen.
Hierin zullen denkelijk ook worden opgenomen een artikel over :
Importen uit Saltillo, gelegen in het hartje van Mexico en over
de Cactussen van Curaçao, die zich blijkens tal van berichten
onzer leden in een groote mate van belangstelling mogen verheugen.

ZAADCATALOGUS. Van de fa. Fried. Ad. Haage Jr. te Erfurt
ontvingen wij een rijk geillustreerde catalogus van vetplantenzaden,
welke wij als bijlage in dit nummer hadden willen voegen. Door
de vele mededeelingen en bijvoeging van titel en inhoudsopgave
moeten wij dit tot onzen spijt uitstellen tot het Januarinummer,
daar dit nummer anders te zwaar zou worden voor verzending
met 2 cents porto. Daar het bestellen der zaden nog niet zoo’n
erge haast heeft, is bijvoeging in het Januarinummer o.i. ook nog
wel goed op tijd. G. D. D.


