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1930.
HET VERLEDEN EN DE TOEKOMST.

Het nieuwe jaar staat voor de deur, dus wij moeten afscheid
nemen van het oude jaar.

Met voldoening kunnen wij op het verleden terug zien en
vooral op het vorige jaar. Wij hebben reden om tevreden te zijn.

Niets is onbeproefd gelaten om het ledental uit te breiden en
met succes is al het werk bekroond. Wij meenen, dat het niet
noodig is een opsomming te geven van de factoren, die daartoe
hebben medegewerkt; gebleken is, dat door eendrachtig samen-
werken veel te bereiken is.

Gezien de resultaten van het jaar 1929, zal het U niet vreemd
in de ooren klinken als wij zeggen, dat wij het nieuwe jaar met
goeden moed beginnen.

Wij zijn ervan overtuigd, dat zij, die zich eenmaal voor het
propagandawerk gegeven hebben, ook dit jaar onvermoeid zullen
voortgaan op den ingeslagen weg en hun voorbeeld zal zeker
navolging vinden.

Ieder jaar ondervinden wij, dat het aantal propagandisten toe-
neemt, waarom zou dit in 1930 niet het geval zijn?

De uitbreiding van onze Vereeniging brengt natuurlijk meer
werk voor het Bestuur mede, wij voelen ons door dit meerdere
werk juist gelukkiger.

Probeert U eens in 1930 een l000-tal nieuwe leden aan te
brengen, dat is maar ongeveer één lid per lid, en U zult eens
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zien hoe overgelukkig het bestuur aan het einde van dit jaar is!
Welkom 1930, stel ons niet teleur.

Namens het Bestuur,
CHR. DE RINGH, Voorzitter.
M. C. KARSTEN, Secretaresse.

HOE HEET DIE CACTUS?

Ziehier waarde lezer een vraag, die ons herhaaldelijk gesteld
wordt en waarop we helaas nog al eens het antwoord schuldig
moeten blijven. En dit verwondert ons heelemaal niet, want
iedereen, die een poosje aan de cactusliefhebberij gedaan heeft,
zal overtuigd zijn van de geweldige veelvormigheid van deze
plantenfamilie, maar daarenboven ook kennis hebben gemaakt
met zulke rare kweekproducten, dat men de naam, zelfs op geen
stukken na meer zou kunnen raden. Waarbij zich ook nog vaak
de onaangename omstandigheid voordoet, dat minder serieuze
kweekers het met de namen zoo nauw niet nemen en er maar
een etiketje bijzetten, dat hun zoo in den zin komt. Als we het
niet meermalen gezien hadden zouden we het niet gelooven.
Zelfs is ons eens het volgende overkomen bij een koopman, waar
het met de namen toch al te gek was gesteld en die, hierop attent
gemaakt, zoo ongeveer zeide: Ach, als er maar een houtje bijstaat,
is het allang goed. Waarmee we dus maar zeggen willen, dat
er bij heel wat cactusliefhebbers nog tal van planten onder totaal
verkeerde namen voorkomen. Het is dan ook inderdaad niet zoo
eenvoudig om dit te controleeren, tenzij men er een kenner bij-
haalt en wie zou willen beweren, dat die zich ook niet eens ver-
gissen kan. Hoe komt men dan aan een goede naamgeving?
We zouden zeggen, door vele en goede afbeeldingen te bekijken,
door aan te nemen, dat onze bona-fide handelaars nooit een plant
de deur uitsturen zonder zich te hebben overtuigd, dat de bijge-
voegde naam inderdaad de juiste is en ten slotte door met behulp
van een goede monographie zelf nauwkeurig na te gaan, of de
beschrijving klopt met de aangeduide plant. Maar als nu blijkt,
dat deze niet uitkomt, wat dan? Dan moeten we haar van meet
af aan gaan determineeren, zoo ongeveer op dezelfde wijze als
we dit voor de inheemsche wilde planten doen met behulp van
een zak- of schoolflora. Hadden we nu maar een stel behoorlijke
determineer-lijsten. dan waren we een heel eind op weg.
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Voor wat het groote standaardwerk van Schumann betreft,
zijn deze intertijd in het Engelsch verschenen onder den titel:
Keys of the monograph. Of het meerendeel onzer Hollandsche
verzamelaars hier echter veel aan gehad heeft, durven we veilig
in twijfel trekken, want determineeren in een vreemde taal is lang
niet ieders werk, omdat het gaat om technische termen, die een
zeer nauwkeurig omschreven beteekenis hebben, en waarvan het
woordenboek maar zelden voldoende uitkomst geeft. Het samen-
stellen van dergelijke lijsten, die in alle opzichten voldoen, is een
lastig en tijdroovend werk en veronderstelt, dat men over een
collectie beschikt, waar feitelijk alle beschreven soorten in natura
aanwezig zijn, om deze regelmatig te bekijken en er de waarde
van de opgegeven kenmerken aan te toetsen. Zoo gelukkig zijn
we helaas niet, maar toch meenen we, dat het mogelijk is althans
iets in deze richting te doen en we zullen ons daarbij baseeren
op een der laatst uitgegeven handboeken, die wij voor ons per-
soonlijk rekenen tot het beste wat tot heden verschenen is en
waarin ook de talrijke nieuwe soorten opgenomen zijn, die in het
Monatsheft van onze Duitsche zustervereeniging gedurende de
laatste jaren zijn gepubliceerd. De lezer zal reeds begrepen hebben,
dat we bedoelen: Kakteen van Alwin Berger. Uitgave Eugen
Ulmer, Stuttgart, Olgastr. 80. Prijs geb. 10 Mk.

Voor het maken der volgende tabellen hebben we ons hoofd-
zakelijk van dit werk bediend en voor de beschrijving der soorten,
moeten we dan ook hiernaar verwijzen. (Het boek bevindt zich
in onze bibliotheek, Red.)

De familie der Cacteae wordt verdeeld in drie onderfamilies,
namelijk:

1. de Peireskioideae.
2. de Opuntioideae.
3. de Cereoideae.

Tot welk van deze drie groepen een cactus behoort is gemak-
kelijk uit te maken.

1. Bladeren, althans bladachtige organen aanwezig 2.
Geen bladeren (hoogstens kleine schubjes aan jonge scheuten) :

Cereoideae.
2. Op de dorenkussens geen glochiden (weerhaakdorentjes) :

Peireskioidea.
Areolen met glochiden: Opuntioideae. v. D. H.

( Wordt vervolgd.)
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CORYPHANTA GRANDIFLORA BERGER.

Het is wel goed  zoo af en toe eens de aandacht te vestigen
op een oude, in het vergeetboek geraakte Cactussoort.  Zoo gaven
wij in den vorigen jaargang (Juni 1929, pag. 147) een beschrijving
van Opuntia pusilla S. D. Thans reproduceeren wij een foto
van Coryphantha grandiflora Berger, genomen naar een bloeiend
exemplaar op de kweekerij van Firma De Laet.

Coryphantha grandiflora Berger werd in 1837 door Friedrich
Otto van den botanischen tuin te Berlijn als Mamillaria grandi-
flora Otto beschreven naar een exemplaar, dat in 1830 reeds in
den botanischen tuin aldaar aanwezig is. Later is de plant te
gronde gegaan en alleen een goedgelijkende teekening hield de
herinnering levendig aan deze zeldzame Mamillaria.

Coryphantha grandiflora.

Prof. Dr.  Karl Schumann noemt deze plant wel in zijn Ge-
samtbeschreibung, doch beschouwt ze als de grootbloemige ver-
scheidenheid van  M. conoidea D. C., waaraan ze inderdaad na
verwant is.

Volgens het nieuwe boek ,,Kakteen” van Alwin Berger werd
Mamillaria grandiflora Otto, hier als  Coryphantha grandiflora
Berger beschreven, in 1925 door den tuinbouwkundige H. Baum
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bij Jaumave (Tamaulipas, Mexico) teruggevonden. In de kweekerij
van Firma De Laet bevinden zich meerdere exemplaren van deze
soort, de bloemen welke diep violet rose gekleurd zijn, meten
ongeveer 8 cM. in diameter.

Wegens haar mooie groeiwijze en kleurrijke, groote bloemen,
welke vrij gemakkelijk verschijnen, verdient deze Mamillaria meer
bekendheid dan ze thans geniet. G. D. D.

ALOË CONCINNA BAK.

Er zijn menschen, die ons, van het eerste oogenblik der kennis-
making af, aantrekken door hun edele karaktereigenschappen. En
hoe beter men ze leert kennen, des te meer gaat men hen waar-
deeren.

Zulke Aloë’s zijn er ook. Eén daarvan is Aloë variegata L.,
gedurende de wintermaanden van dubbele waardij, omdat zij zich
dan, behalve met een sierlijk getijgerd pakje, ook met fraaie
bloemen tooit.

Een andere, niet minder te waardeeren, is Aloë concinna Bak.,
welke men jammer genoeg niet zoo veelvuldig aantreft als de
zoo pas genoemde soort. Jammer, want van het eerste oogenblik
af, dat zij haar intree in de collectie doet, zal men zich tot haar
aangetrokken gevoelen door haar edel uiterlijk. En hoe langer
men ze kweekt, des te meer gaat men haar waardeeren.

Eenvoudig is haar uiterlijk, maar toch bovenmate sierlijk -
eenvoud blijkt ook hier het kenmerk van het ware! Zacht-groen
is de kleur van de smalle, spitstoeloopende, iets afwaarts gebogen,
langs den rand zwak gedoornde bladeren. Maar de langwerpige
witte vlekjes, welke onregelmatig zoowel over den boven- als
den onderkant der bladeren zijn verspreid, vormen met die zacht-
groene kleur één harmonisch geheel.

Hier komt nog bij, dat haar groeiwijze zeer compact is, wat
niet gezegd kan worden van andere, in vorm veel op haar ge-
lijkende soortgenooten, zooals b.v.  A. saponaria, A. arborescens,
A. ferox en dergelijke. Deze nemen door de naar alle richtingen
afstaande lange bladeren veel plaats in, wat een bezwaar is voor
den liefhebber, die maar weinig ruimte ter beschikking heeft.
Aloë concinna vraagt maar een bescheiden plaatsje. dat ze met
eere inneemt.
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Liefst zet men het plantje niet in de volle zon, daar kan het
teer-groene blad slecht tegen. En ongeacht de omstandigheid,
dat de felle zonbestraling een schadelijken invloed heeft, verliest
de plant er haar aantrekkelijk uiterlijk door. Bij voorkeur zet
men Aloë concinna daarom aan de schaduwzijde van een grootere

Aloë concinna. Foto Ed. Becht.

plant die meer zon verdragen kan. Men moet er dan eens op
letten, hoeveel stille pracht er dan van het lieve plantje uitgaat.

Baker had wel gelijk, toen hij in 1898 deze, enkele jaren eerder
uit Zanzibar naar Kew ingevoerde, Aloë den naam ,,concinna”
d.i. ,,de sierlijke” gaf. G. D. D.

HERLEIDING DER THERMOMETERSCHALEN.

Het is ons gebleken, dat enkele leden nog wel eens moeilijk-
heden hebben met het omrekenen van temperaturen, wanneer
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deze in de handboeken volgens een andere schaal zijn vermeld
als ze op de thermometer staan welke men bezit. En nu de kans
op vorstig weer groot wordt, zoodat men af en toe den thermo-
meter moet raadplegen, zal het gemakkelijk zijn, wanneer men
de verschillende thermometerschalen op een lijstje naast elkaar
heeft.

Celsius. - Reamur. - Fahrenheit. ¦ Celsius. - Reamur. - Fahrenheit.

100 - 80 - 212 ¦ 13 - 10,4 - 55,4
90 - 72 - 194 ¦ 12 - 9,6 - 53,6

70 - 56 - 158 ¦ 10 - 8 - 50

50 - 40 - 122 ¦ 8 - 6,4 - 46,4

30 - 24 - 86 ¦ 6 - 4,8 - 42,8
20 - 16 - 68 ¦ 5 - 4 - 41
19 - 15,2 - 66,2 ¦ 4 - 3,2 - 39,2
18 - 14,4 - 64,4 ¦ 3 - 2,4 - 37,4
17 - 13,6 - 62,6 ¦ 2 - 1,6 - 35,6
16 - 12,8 - 60,8 ¦ 1 - 0,8 - 33,8
15 - 12 - 59 ¦ 0 - 0 - 32
14 - 11,2 - 57,2 ¦

40 - 32 - 104 ¦ 7 - 5,6 - 44,6

Graden boven nul.

80 - 64 - 176 ¦ 11 - 8,8 - 51,8

60 - 48 - 140 ¦ 9 - 7,2 - 48,2

Graden onder nul.

Celsius. - Reamur. - Fahrenheit. ¦ Celsius. - Reamur. - Fahrenheit.
1 - 0,8 - 30,2 ¦ 8 - 6,4 - 17,6
2 - 1,6 - 28,4 ¦ 9 - 7,2 - 15,8
3 - 2,4 - 26,6 ¦ 10 - 8 - 14

6 - 4,8 - 21,2 ¦ onder nul
7 - 5,6 - 19,4 ¦ 20 - 16 - 4

5 - 4 - 23 ¦ 17,775 - 14,22 - 0
4 - 3,2 - 24,8 ¦ 15 - 12 - 5
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UIT EIGEN ERVARING EN ONDERVINDING.

Het spreekwoord zegt; ,,ondervinding is de beste leermeester”.
,,Waarom is ondervinding noodig?” vroeg kort geleden één mijner
jonge Cactusvrienden. Wij hebben toch onze boeken en Succu-
lenta? Zeker vriend, de toelichtingen die ons gegeven worden zijn
zeer goed. Maar laat ik nu niet vooruit loopen, want wat ik u
zal gaan vertellen bewijst, dat het wel eens anders uitkomt.

De strenge winter ligt ons nog versch in het geheugen. De
Cactusvrienden hebben geld noch tijd en moeite gespaard om
de planten in dien strengen winter in het leven te houden.
Die zelfde ondervinding heb ik dan ook ondervonden. Ik heb
zeifs mijn nachtrust er voor opgeofferd, want om ‘s nachts
uit je bed te gaan met een temperatuur van 25 gr. vorst valt
niet mee, maar voor mijn planten heb ik dat graag over, dus
controleerde ik ‘s nachts de kachel. Een groote Haller bleek niet
voldoende om de kas op temperatuur te houden. In normale
winters kan ik deze kachel niet op volle kracht laten branden
anders wordt de temperatuur te hoog. Goede raad was duur.
Er was gelukkig een goede buur die mij de tweede kachel ver-
schafte. Dus was ik uit den brand. Na twee dagen hard stoken
kwam het blijde weerbericht, dat de temperatuur zou gaan stijgen.
En werkelijk was dit het geval. Dus één kachel was weer vol-
doende. Ik ging weer met een gerust geweten naar bed en
droomde van groote en bloeiende Cacteeën. Maar wat een ramp.
Ik was om 5 uur opgestaan en kwam tot de ontzettende ont-
dekking, dat de ruiten van mijn slaapkamer weer stijf bevroren
waren. Mijn eerste gedachten golden mijn planten. Ik kleedde mij
vlug aan, schakelde het licht van de kas in en daar zag ik, dat
de ruiten van de kas ook bevroren waren. Het koude zweet brak
mij uit. Nu dacht ik: het is gedaan met je planten. De temperatuur
was gedaald tot 3 gr. onder nul. Al mijn planten waar ik onge-
veer tien jaar mijn beste krachten voor had gegeven, waren
misschien alle dood. Ja lezers het woord ,,misschien” zal u
bevreemden, want om zoo te zien waren de planten nog
goed. Maar zooals U wel zult weten, zijn de planten in bevroren
toestand op het oog nog goed. Maar als je ze gaat ontdooien,
dan zie je pas de ramp. Mijn eerste werk was de tweede kachel
weer te laten functioneeren, maar dat gaf niet veel (te vlug ont-
dooien is ook niet goed!. Maar na verloop van een kwartier was

de temperatuur drie graden gestegen. Ik ben toen in de kas een
pijp tabak gaan rooken, maar het was geen rooken meer. In
plaats van de rook in te ademen blies ik maar. Het leek wel
een fabriekschoorsteen. Na verloop van een kwartier kon ik niets
meer onderscheiden van de rook. Ik ben toen de kas maar uit-
gegaan om na een half uur terug te keeren. Dat rooken scheen
geholpen te hebben want het was nu 6 graden boven vriespunt.
Nu maar afwachten. Ik moest naar mijn werk, dus ik geef mijn
vrouw de opdracht (heel vriendelijk natuurlijk) goed op te letten
en des noods de Electrakachel onder het tablet er bij te zetten.
Den geheelen dag heb ik in spanning gezeten. Ik had ook niet
veel aandacht voor mijn dagelijkschen arbeid. Al mijn gedachten
waren bij mijn planten. Ik was ‘s avonds in een wip thuis. Het
eerste wat ik vroeg, hoe is het met de planten. Aan het blijde
gezicht van mijn vrouw kon ik afleiden dat alles nog goed was
afgeloopen. Een overzicht in de kas was voldoende om mij weer
in een blijde stemming te brengen. Alleen de Mes. tigrinum
heeft de vorst niet kunnen doorstaan. Deze hing als een natten
vaatdoek over de potrand. Hierbij sluit ik dit gedeelte af en noem
het in mijn dagboek de vorstepisode.

Maar nu kom ik weer terug op het gezegde van mijn jonge
Cactusvriend. Wij hebben toch onze boeken? In de boeken staat,
dat de planten ‘s winters een temperatuur moeten hebben van
ongeveer 40 à 50 gr. Mijn gedachten stonden hier even stil. Ik
kon en kan het mij nog niet begrijpen dat mijn planten goed zijn
gebleven bij drie gr. vorst. Een geluk is het, dat ik mijn planten
‘s winters geen water geef, dus alles was zeer droog. Toen ik
van mijn vorstepisode sprak met een Succulentalid, vertelde dit
lid mij, dat hij het. nog erger had gehad, want op sommige potjes
lag ijs. Trots de vorst zijn waren planten goed gebleven.

Maar nu komt het voorjaar en onze verrassingen zijn groot.
Onze planten zijn ruim een maand vroeger aan het groeien en
bloeien als vorige jaren. Hoe komt dat? Is de mooie maand
Maart er schuldig aan, of komt het dat de planten eerst zoo’n
kou hebben doorstaan en daarna het Maartsche zonnetje hun tot
nieuw leven heeft gewekt ? Het blijft voor mij een raadsel.

Misschien kan één van de leden dit misterie ophelderen.
Dat niet alleen bij mij zoo’n vroege groei en bloeitijd is inge-

treden, bewees een bespreking welke ik had met het bewuste lid
dat ook drie graden vorst in zijn kas heeft gehad.
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Ook bij hem is alles vroeger dan andere jaren.
Zijn er soms nog meer leden die datzelfde ondervinden, zoo ja

schrijft u mij dan eens hoe uw bevindingen zijn. Ik zou dat
zeer op prijs stellen. Mijn Gasteria verrucosa met een 7 c.M.
langen bloemstengel tusschen de bladeren. De Minusculus heeft
nog nooit zoo rijk en vroeg in de knop gestaan. De Phyllo’s
zijn van dit jaar rijker met knoppen gezegend geweest dan andere
jaren en de Mesems dito.

Nu doet zich een eigenaardig verschijnsel voor met een Echinopsis
aurea Rose. De plant groeide slecht. Voor 2 jaar geleden gaf
hij in de maand October drie bloemknoppen, er kwam natuurlijk
niets van de bloemen terecht. Verleden jaar gaf hij in de maand
Augustus, dus een maand vroeger twee bloemknoppen waarvan
een bloemknop half open is geweest. Nu stond hij in April al
met drie bloemknoppen.

Zijn er soms leden die de aurea ook hebben? Willen de leden
mij ook hun bevindingen over de aurea vertellen of iets schrijven
van deze plant. Nu nog iets over Sedum aizoides. Dit is een
plant die zomer en winter in de warme kas leeft. Zoo’n plant
heb ik in mijn bezit Het is een pracht van hangplant met zijn
bonte blaadjes.

Daar er een kleine verandering in de kas moest plaats hebben
zijn er ongeveer 50 planten verhuisd naar de koude bak. Per

die plant komt op het doode lijstje te staan, dus liet ik de plant
maar staan. Er was weer een verrassing voor mij en wel deze,
dat de sedum weer uitliep. Dus ook weer iets eigenaardigs vindt
U niet. Of is deze sedum soms winterhard?

Zoo zien wij steeds wat nieuws aan onze planten en onder-
vinden de gekste dingen waar onze gedachten wel eens stil bij

ongeluk is de sedum in de koude bak blijven staan en heeft een
vorst van 25 graden meegemaakt. Mijn eerste gedachten waren,
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OP DEN UITKIJK.
Cactussen door J. M. van den Houten. Met ruim vijftig

afbeeldingen. Derde druk. Rotterdam. N.V. W. L. en J. Brusse.
Het doet ons groot genoegen, dat wij hierbij de derde druk van

dit mooie boekje kunnen aankondigen. Een bewijs, dat deze penne-
vrucht van onzen Penningmeester zich in de belangstelling van het
publiek mag verheugen. Maar ook een bewijs, dat de belangstelling
van het publiek voor de Cactussen zelf nog steeds stijgende is.
Want alleen wanneer er steeds meer nieuwe Cactusverzamelaars
bij komen, kan de Cactusliteratuur vlot aftrek vinden.

En nu kunnen wij nog een conclusie trekken. Het derde duizend-
tal heeft Brusse’s pers verlaten, er zijn dus reeds 2000 van deze
boekjes in het bezit van belangstellenden. Ook van mijn eigen
handboek ,,Onze Cactussen” is de eerste oplage van 2000 exem-
plaren uitverkocht en zal de tweede druk dezer dagen verschijnen.
Daar onze Vereeniging nog geen duizend leden telt, moeten er
dus nog minstens duizend cactusliefhebbers zijn die nog geen lid
onzer Vereeniging zijn. En wij kunnen niet aannemen, dat dit
laatste duizendtal er slechts enkele plantjes op nahoudt en dus
niet onder de eigenlijke Cactusverzamelaars mag worden 
gerangschikt. Want voor de verzorging van een paar Cactussen
als kamerplanten koopt men toch geen dure handleiding! Derhalve
mogen wij veilig aannemen dat het aantal Cactusverzamelaars
hier te lande minstens dubbel zoo groot is als onze vereeniging
leden telt. Hier ligt dus nog een vruchtbaar terrein braak voor
de propaganda onzer leden. Zou het goed zijn, dan moest ons
ledental dit jaar minstens verdubbelen!

Aan de propagandistische waarde van Van den Houten’s
populair geschreven en fraai geillustreerde boekje zal het niet
te wijten zijn, wanneer zulks niet gebeurt.

Wij wenschen deze derde druk een even gunstig onthaal als
de beide voorgaande oplagen. Zoowel de schrijver en de uit-
gever als het behandelde onderwerp verdienen dit ten volle.

G. D. D.

Cacty by David Griffiths and Charles Henry
Thompson. United States Government Printing Office
Washington.

Als circular No. 66 verscheen in Juni 1929 deze slechts 25 pag.
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druks tellende brochure van het U. S. Departement of Agriculture.
Na een algemeen historisch overzicht volgt een hoofdstuk over
de vermeerdering door zaden, stekken en enten. De volgende
hoofdstukken behandelen cultuur, plantaardige ziekten en insecten-
beschadiging, alles beknopt en zakelijk. Interessant zijn de mede-
deelingen over de economische en decoratieve waarde, waaruit
blijkt, dat de Cactussen in Amerika voor heel wat doeleinden
worden gebruikt. Gewezen wordt op de medische waarde van
Cereus grandiflorus, C. nycticalus, Lophophora williamsi en L.
lewinii; op de fabricage van ,,Cactuscandy” uit Ferocactus wisli-
zeni en op het gebruik der vruchten van een groot aantal cactus-
soorten.

De decoratieve waarde wordt duidelijk gedemonstreerd door
fraaie foto’s uit stadsparken en botanische tuinen, waar ze zoowel
voor borders en rotspartijen als mozaïkperken zeer geschikt blijken
te zijn.

Behalve een gekleurde plaat van Opuntia brachyclada versieren
17 platen op kunstdrukpapier, waarop 42 cliché’s zijn afgedrukt,
het aardige boekje. G. D. D.

PRIJSCOURANTEN.

Friedr, Ad, Haage jun. Erfurt. Kakteen-Zaaien.
Zoodra Nieuwjaar achter den rug is, beginnen verschillende

liefhebbers weer aan zaaien te denken. En het aantal liefhebbers
dat zich met zaaien bezig houdt, wordt hoe langer hoe grooter.
Velen bereiken daarbij gunstige, sommige zelfs zeer gunstige
resultaten. Dan is het zaaien een bron van het hoogste genot,
vol verrassingen. Men zal de zaadcatalogus van de sedert 1822
in Erfurt gevestigde firma Friedr. Adolph Haage Junior, welke
dezer dagen verscheen, dan ook met vreugde hebben begroet.
Nu kunnen de soorten worden uitgezocht en besteld, waardoor
men in de gelegenheid is ook eens weer wat nieuws in bezit te
krijgen. G. D. D.

CONTRIBUTIE.

Mogen wij U nog eens herinneren aan de betaling van de
contributie? De postkwitanties worden de volgende week verzonden.

BESTUURSMEDEDEELINGEN.
Uitnoodiging tot bijwoning van de Algemeene Vergadering te

houden op Zaterdag 25 Januari 1930 in een der zalen van het
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, Mariaplaats.
des namiddags 2½ uur precies.

Punten van behandeling:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken.
4. Verslag van de Secretaresse.
5. Verslag van den Penningmeester.
6. Verkiezing bestuurslid wegens periodiek aftreden van den

Heer G. D. Duursma.
7. Benoeming leden der kasverificatie (Art. 25 van het Huish.

reglement).
8. Begrooting 1930.
9. Behandeling van ingekomen voorstellen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Toelichting punt 6:
Er werden geen tegencandidaten gesteld.

Toelichting punt 9:
Door Bestuur: Wijziging in de uitgifte der ledenlijst.
Door leden: Verschaffen van insignes aan de leden.

In verband met de te houden verkiezingen op de Algemeene 
Vergadering wordende leden, die verhinderd zijn deze vergadering
bij te wonen, herinnerd aan art. 18 van het Huish. Reglement.

UIT DE AFDEELINGEN.
Kring Amsterdam en Omstreken.

4de Jaarvergadering van den kring Amsterdam en Omstreken van de Ned. Ver.
van Vetplantenverzamelaars.

Onze 4de Jaarvergadermg zal worden gehouden op Vrijdag 10 Januari ‘s avonds
8 uur in gebouw ,,Koningin Wilhelmina” Prinsengracht 1015.

AGENDA.
1. Opening en ingekomen stukken voor de Jaarvergadering.
2. Jaarverslag Secretaris en Penningmeesteresse.
3. Bestuursverkiezing door het periodiek aftreden van den Voorzitter de Heer

J. A. L. van Blommestein welke herkiesbaar is.
4. 1ste gedeelte van de lezing met lichtbeelden van bekende lantaarnplaatjes

van den Heer H. G. de Smit. Onderwerp ,,Mijn Succulenten”.
5. Pauze.
6. 2de gedeelte lezing.
7. Rondvraag en Sluiting.
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Voor den aanvang en tijdens de pauze bestaat gelegenheid tot betalen der
contributie.

Op een van onze bestuursvergaderingen is ter sprake gebracht het voorstel
tot contributieverhooging, doch sommigen stonden daar sceptisch tegenover.

Niettemin hoopt het bestuur, dat door vrijwillige verhooging der contributie
die toch niet te hoog is, niet tot verhooging behoeft te worden overgegaan.

Voorstellen voor de Jaarvergadering worden alsnog ingewacht eveneens candi-
daten voor de verkiezing van Voorzitter.

Nieuwe leden voor Succulenta welke lid wenschen te worden, worden verzocht
deze vergadering bij te wonen. Introductie toegestaan.

Amsterdam. H. WITTE, Secretaris.

15

achtereenvolgens het zaaien, het stekken, de grondsoorten, het enten, de behandeling
van importplanten, het verpotten en de bestrijding van ongedierte.

Zoowel voor de beginneling als voor den meer ervaren verzamelaar was deze
lezing zeer leerzaam en belangwekkend.

Vele nuttige wenken werden gegeven waarmede de aanwezigen hun voordeel
konden doen. Aan het slot werd onder de toehoorders een groote schat van
cactuslectuur ter inzage rondgegeven. Tevens werd kennis gemaakt met het door
den voorzitter der vereeniging geschreven ,,Vademecum”.

De heer Barten, Voorzitter van den Kring, dankte den spreker voor zijne be-
vattelijke en leerrijke lezing, welke door een groot aantal leden werd bijgewoond.

Voor de tentoonstellingwerkzaamheden werden aan het Bestuur toegevoegd
Mevrouw M. van der Wilt-van Stam en de heeren Joh. de Leers en D. Roep.

De Secretaris,
F. TE WINKEL.

RUILRUBRIEK.
Wie ruilt 3 melocactussen 12 tot 14 cM. middellijn, voorzien van cefalium,

voor bloeibare planten als Mam. Longimamma, bocasana, bombycina, plumosa,
Echinocactus submammulosus, Ottonis, Fiebrigii.

Adres: Mevr. Bekkers, Bronckhorststraat 16, Amsterdam.

STATUTEN EN HUISH. REGLEMENT.
De leden, die nog geen ex. van de Statuten en Huish. Regl. in hun bezit

hebben, kunnen dit aanvragen bij de firma J. van Druten, Voorstraat 90, Utrecht,
waarop franco toezending volgt.

BIBLIOTHEEK.
Adres: Chr. de Ringh, van Ostadelaan 23, Hilversum.

Ten gevolge van het in een frisch kaft steken der boeken (een heel karwei!)
hebben in December verschillende aanvragers eenigen tijd moeten wachten, al-
vorens aan hun verzoek kon worden voldaan. De bibliotheek is nu geheel in
orde gebracht en functioneert weder normaal.

NIEUWE AANWINST.
Duitsch.

80. Kakteen-Album. Bevattende 200 kaarten van Cactussen en andere Succu-
lenten. Uitgave van Otto Stoye. Pflanzenkarten-Verlag, Leipzig 1928-29.

VRAAG EN AANBOD.
N.B.!

Het Secretariaat zit verlegen om:
nrs. 8 en 9 van den l0den j.g. van ,,Succulenta” (1928).
nrs. 1, 2, 3. 4, 5, 12 (van elk 3 exempl.) van den 11den j.g. (1929).
Zijn er leden, die van genoemde afl. nog duplicaten bezitten en ons die zouden

willen afstaan? Men zou ons hiermede ten zeerste verplichten. Bij voorbaat
hartelijk dank!

Door den grooten toeloop van nieuwe leden gedurende het afgeloopen jaar
was spoedig de voorraad van verscheidene nummers totaal uitgeput, echter zal
dit jaar door een veel grootere oplage hierin voorzien worden.

M. C. KARSTEN, Terborg (G.)

MUTATIES LEDENLIJST.
ADRESWIJZIGINGEN.

Mej. E. Geertzema, v/h. Amsterdam W., Tesselschade-Ziekenhuis, thans Amers-
foort, Bergstraat 16.

Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.
Eerste propaganda avond te ‘s-Gravenhage.

Op 30 November j.l. vond de eerste zeer goed bezochte propaganda avond van
den kring plaats. De bijeenkomst had ten doel meerdere bekendheid te geven
aan het bestaan en het streven der Vereeniging Succulenta. De kring organiseerde
daartoe een lichtbeelden vertooning met vrij entree. Een bericht, geplaatst in de
voornaamste Haagsche dagbladen, had tengevolge, dat de Tuinzaal van het gebouw
Amicitia zich vulde met een belangstellend publiek van onbekende cactusliefhebbers.
Vertoond werd een honderdtal bijzonder fraaie lantaarnplaatjes, vervaardigd naar
photo’s van den Heer de Smit. Voor toelichting zorgde de Heer Verbeek Wolthuys.

Als onmiddellijk succes werd een aantal nieuwe leden voor de Vereeniging
geboekt, terwijl ongetwijfeld deze avond van groote propagandistische waarde
voor het kweeken van succulenten was.

J. J. E. VAN DEN THOORN.

Vergadering op Zaterdag 11 Januari 1930 des avonds acht uur in het gebouw
Amicitia Westeinde 15.

AGENDA

Opening.
Notulen vorige vergadering.
Benoeming van een bestuurslid wegens periodiek aftreden van Mej. van den

Thoorn.
Jaarverslag Secretaresse.
Rekening en Verantwoording penningmeesteresse.
De algemeene vergadering.
Rondvraag.
Sluiting.
Er zal gelegenheid zijn tot het betalen der contributie voor 1930 en tot het

bestellen van goeden ouden bladgrond, van cactuspotjes en zaaipannen. Voorts
zal Mevr. Hoogslag een partij melos uit Curaçao (melocactus communis) tegen
vergoeding van onkosten aanbieden

J. J. E. VAN DEN THOORN.

Kring Utrecht en Omstreken.
Vergadering op Zaterdag 23 November 1929.

Voor bovengenoemden kring hield, na afloop van het huishoudelijk gedeelte,
dat hoofdzakelijk gewijd was aan de a.s. Voorjaarstentoonstelling, de heer D. J.
Romeijn, Hortulanus te Utrecht, eene buitengewoon belangwekkende lezing over
het inwinteren van cactussen. Het is voor de verzamelaar immer een lastige taak
zijn planten goed den winter door te helpen. Toch is dit volgens spreker niet
ZOO riskant, als men zijne planten maar op den winter voorbereidt, d.w.z. men
moet in den zomer reeds zorgen, dat de planten kerngezond zijn, daar een flinke
en gezonde plant zeer gemakkelijk den winter doorkomt. De spreker behandelt
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Ir. B. ten Bosch, e.i., v/h. Voorschoten, Papelaan 56 K, thans Amsterdam O.
Linnaeusparkweg 178.

Ds. J. E. Klomp, v/h Oldenbroek, thans Ede (Gld.), Bergstraat 4.
Mej A H Brascamp. v h. Pemalang, Java, (N. 0. 1.). thans ..Rozenhof”, Olst.
Mej. I. Mees, Hilversum, Gnoelaan 1, verhuisd naar winteradres: Rotterdam

Mevr. C. Meijer-Nolen, v/h. Maastricht, Scharnerweg 89, thans Utrecht, Museum-

H. van Waning Bolt, Arts, v/h. Smilde. thans Veenhuizen 11.

NIEUWE LEDEN.

J. Stegehuis, Bloemist, Almelo, Grootestraat 40.
C. P. van Gemerden A.Azn., Alphen a d. Rijn, Oranjestraat 33 (1929)
Mevr. M. Marres-Grasé, Amsterdam Z., Willemsparkweg 31 (1929).
Mej. Tine Mourits. Amsterdam Z., Roelof Hartstraat 74
Mej. A. P. Rijnbende, Baarn, Nassaulaan 33
Dr. Willem Smits, Eindhoven, Hoogstraat 53a.
L. Collette, ‘s-Gravenhage, Tafelbergstraat 11.
Mos. ‘s-Gravenhage p/a Gebouw ,,Petrolea”, Benoordenhout.
W. J, J. Mosis, ‘s-Gravenhage, Vlierboomplein 34.
C. Munnik, ‘s-Gravenhage, van Koetsveldstraat 1.
N. Noorlander, ‘s-Gravenhage, Alb. Thijmstraat 136.
Mej C. van Ommen, ‘s-Gravenhage, Nieuwe Havenstraat 125.
Jac. Vuyk. ‘s-Gravenhage. Thomas Schwenckestraat 27.
L. Veldkamp, Groningen, Rabenhauptstraat 48.
Mevr. M. H. Bakker-Noordman. Heerlen (L), Lindeplein 28.
W. van Dijk, Hillegersberg, Kerstant v. d. Bergelaan 46a
J. van Dam, Hoorn, Peperstraat 30.
J van Reesen. Mr. Schilder, Maasland, Huis ter Lucht.
H. Rietberg Johs.zn., Maassluis, G. van Wijnkade.

m

Mej. J. Ruijs, Maassluis, Fenacoliuslaan 18.
S. Klaver te Opeinde (Small.).
A. Teule. Roosendaal, van Gilsestraat 4.
Mej. J. E. Brast, Rotterdam, tijdelijk  adres: Bureau Kinderpolitie, Achterklooster 40
M. van der Zalm, Rotterdam, Bloemhof. Koolzaadstraat 2b.
H. F. C. Berckenkamp. Rijswijk (Z-H,), Koninginnelaan 44 (1929).
A. W. J. van Doorn, Utrecht, Palembangstraat 5bis.
M. N. Pot, Utrecht, van Alphenplein 4.
Mevr. F. Yperlaan, Utrecht, Burg. Reigerstraat 61a.
C. Rol, Voorburg, v. Woudestraat 24.
J. A. Hannesen, Wierden (O.). Almelosche weg.
W. Kristelijn, Gem. Plantsoen-kweekerij. Zierikzee.
Mevr. Polderman, Zierikzee, Manhuisstraat.

Buitenland.
Dr. E. Joakim, Villa Engadina, Montreux-Territet (Zwitserland).

RECTIFIGATIE.

P. J. Vester Jr. Haarlem, Brouwerstraat 91.
L. H. de Jong te Hardegarijp moet zijn L. K. de Jong.

OVERLEDEN.

Mevr. B. Ph. Dekker Hissink-Horsting. Boulevard Militaire 9, Brussel.

Parklaan 16

laan 7.



ALOË’s.

Aloëtuinen en rotspartijen komen in Zuid-Afrika in de mode
en daarmee gaat gepaard een toenemende belangstelling voor
deze planten. En waar zouden ze ook beter gedijen dan juist in
hun eigen vaderland .? Dat neemt echter niet weg, dat ze al ge-
durende een tweetal eeuwen in Holland en Engeland gekweekt
zijn en men hier zelfs verschillende soorten kent, die men tot op
heden niet meer in Zuid-Afrika heeft teruggevonden, hoewel het
toch wel als vaststaand is aan te nemen, dat ze eenmaal uit deze
streken moeten zijn ingevoerd. Aan ons Hollanders komt de eer
toe de eerste goede beschrijvingen en afbeeldingen te hebben
gegeven. De oudste hiervan was Aloë succotrina, die in 1697
door Commelin vermeld wordt in zijn boek: Hortis Medici
Amstelodamensis. Langen tijd heeft men vergeefs naar haar
vindplaats in Zuid-Afrika gezocht, al kon men op historische
gronden aannemen, dat ze in de buurt van Kaapstad moest zijn
verzameld. Toen ze dan ook niet gevonden werd, ging men
twijfelen en aan een naamsverwarring gelooven. Moest ze niet
A. soccotrina heeten? En dan lag het voor de hand, dat ze van
het eiland Sokotra in den Ind. Oceaan afkomstig was.

De eer van haar wederontdekking komt toe aan Dr. Marloth,
den scherpzinnigen onderzoeker en grooten kenner der Kaapsche
flora, die haar in 1905 vond op de hellingen van den Tafelberg
boven Newlands op eene hoogte van 400 M. Zij vormen thans
een der kostbaarheden uit de verzameling van de National Gardens
te Kirstenbosch, waar men vrijwel de geheele Zuid-Afrikaansche

11e Jaargang. FEBRUARI 1930. No. 2.
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flora heeft bijeengebracht. Deze soort heeft als meerdere andere
Aloë’s een zeer lokale verspreiding. Zoover we thans weten
kwam ze alleen voor op de reeds genoemde plaats aan den
Tafelberg, terwijl nog een tweede vindplaats bekend is geworden
en wel de rotsen van Little Lions Head, nabij de Houtbaai op
het Kaapsche schiereiland. Van deze laatste vindplaats bezit ik
thans een drietal jonge planten, waaraan echter nog weinig
karakteristieks te zien is.

In het begin der achttiende eeuw kwamen meerdere Aloësoorten
van de Kaap naar Europa. Gouverneur Adriaan van der Stel

zond ze naar Amsterdam en Commelin beschreef ze in het vervolg

Aloë  saponaria (Ait) Haw.
(Photo Fr. de Laet).

van zijn reeds boven genoemde boek (1701). Het waren:
2. Aloë plicatilis.
3. Aloë saponaria.
4. Aloë brevifolia var. postgenita.
5. Aloë arborescens.
Aloë plicatilis is algemeen op de heuvels nabij Tulbagh (on-

geveer 300 M. hoog).
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Aloë saponaria komt veelvuldig voor langs de kust vanaf
Hermanus naar het oosten gaand.

Aloë brevifolia var. postgenita groeit op de heuvels bij Caledon.
Deze vindplaats is nog niet zoo lang bekend, daar Berg er (1908)
hiervan zegt: Standort unbekannt.

Behalve de variëteit ,,postgenita” bestaan er nog twee andere
verscheidenheden van deze soort en wel ,,depressa”, waarvan
dadelijk nog sprake zal zijn en ,,serra D. C.” Beide zijn door
v. d. Stel ingevoerd, doch nog niet weergevonden. Aloë brevi-

Aloë ferox. (Photo Fr. de Laet).

folia serra is aan de Rivièra algemeen. Zelf kreeg ik een plant
ervan uit Capri.

Gedurende de jaren 1701 en 1702 zond Gouverneur van der
Stel wederom tal van planten naar Amsterdam, die Caspar
Commelin in een nieuw werk, de Praeludia Botanica afbeeldde
en beschreef. Het waren:

6. Aloë africana.
7. Aloë brevifolia var. depressa,
8. Aloë ferox.
9. Aloë glauca.
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10. Aloë humilis.
11. Aloë supralaevis.
12. Aloë variegata.

Deze komen bijna allemaal verder weg, zoodat het voor de
ligt te veronderstellen, dat ze met bijzondere opdracht van
den gouverneur verzameld zijn, mogelijk wel door soldaten van
de Compagnie. Die heeren zullen dat wel geen al te onaangenaam
werkje hebben gevonden en hun deskundigheid behoefde niet

Aloë humilis in knop.
(Photo P. Kooy).

bijster groot te zijn, daar een Aloë heel wat kan verdragen.
Maar het pleit wel heel sterk voor den ruimen blik van dezen
gezaghebber, dat hij lust en gelegenheid vond op deze wijze de
plantkundige wetenschap te dienen van zijn vaderland.

Gaan we van de bovengenoemde soorten de vindplaatsen na, dan
blijkt Aloë africana, een hooge boomachtige soort, thuis te hooren
in den kustgordel tusschen Port Elisabeth en Port Alfred.
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Van Aloë brevifolia var. depressa, bij ons algemeen bekend,
blijkt de bakermat onbekend. Aloë ferox daarentegen treft men
aan in het oostelijk deel van de Kaapprovincie, van Swellendam
tot Pongoland.

Aloë glauca is niet weer teruggevonden. Schijnt ook in onze
kultures niet meer voor te komen.

Aloë humilis is een kleine en weinig opvallende soort, waarvan

Aloë variegata.
(Photo Ed. Becht.)

niet minder dan zeven variëteiten bekend zijn. Zij is beperkt tot
de oostelijke deelen van de Kaap van Port Elisabeth tot Somerset.

Aloë supralaevis is waarschijnlijk een verscheidenheid van A.
ferox, terwijl Aloë variegata, de ,,Kanniedood” der Afrikaanders,
een ruimere verbreiding heeft en voorkomt in de Karroo van
Zuid-West-Afrika.
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Dit zijn dus de soorten, die reeds omstreeks 1700 in ons land
bekend waren en waarvan op het oogenblik 2 soorten in hun
stamland niet weer zijn teruggevonden. Nu zijn er drie mogelijk-
heden. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn niet van dien aard
dat men de planten voldoende kan herkennen, maar aangezien ze
niet lang na hun aankomst zijn geteekend en de teekenaar iemand
was, die zijn vak verstond, en men daarenboven de andere soorten
wel herkend heeft, is deze onderstelling twijfelachtig.

Een tweede mogelijkheid is, dat de planten misschien in hun
vaderland zijn uitgeroeid, doordat ze ten tijde van v. d. Stel al
zeldzaam waren en de oorspronkelijke vindplaats in kultuur is
gebracht.

Ten slotte blijft over, dat ze misschien een zoodanige locale
verspreiding bezitten, dat het tot heden niet gelukt is, ze terug
te vinden. Nu men zich in Zuid-Afrika zelf moeite gaat geven
met de bestudeering der Aloë’s, is er gegronde hoop, dat we
hierop eenmaal het antwoord zullen kunnen geven.

J. M. VAN DEN HOUTEN.
(Wordt vervolgd).

HOOGSUCCULENTE MESEMBRIANTHEMA (19).
Vervolg van p. 29, 11de jaarg.

6. Rimaria N. E. Br.
N. E. Brown in Gard. Chron. 1926, vol. LXXIX, p.p. 134 - 135.
Stamlooze, overblijvende succulente planten, waarvan de corpus-

cula zich onder natuurlijke omstandigheden gewoonlijk tot een
dichte klomp opeenhoopen bovenop een diep den grond indringende
wortelstok, zelden groeien ze solitair.

Corpuscula min of meer bolvormig of wel samengedrukt-eivormig,
samengesteld uit twee (of wanneer er zich een nieuw bladpaar
ontwikkelt vier) halfbolvormige of dikke ovale bladeren, zijnde
even lang of ongelijk van lengte en voor ½ of 2/3 der lengte
met elkander vergroeid; de vrije bladuiteinden zijn stijf tegen
elkander geperst, randen glad of met zeer fijne tandjes bezet,
soms aan den top vrij duidelijk gekield (zie fig. 48). oppervlakte
glad of soms zeer fijn donzig behaard door microscopisch kleine,
zachte puntjes, groen of witachtig, ongestippeld.

Bloemen alleenstaand; bloemstengel gedeeltelijk uitstekend (komt

in elk geval boven het vruchtbeginsel uit), voorzien van een paar
bracteen, die in het corpusculum ingesloten zijn. Kelk bijna gelijk-
matig 5 - 9 slippig (insnijdingen tot aan de vereeniging met het
vruchtbeginsel) kroonbladeren talrijk, vrij, in ± 3 kransen, lijn-
vormig. Meeldraden talrijk, rechtopstaand, geen staminodiën.
Stijl ontbreekt; aantal stempels 7 - 15, rechtopstaand, draadvormig.
Vruchtbeginsel onderstandig, 7 - 15 hokkig; zaadlijsten op den
bodem der hokken. Doosvrucht of kapsel ondiep, aan de boven-
zijde afgeplat, met 7 - 15 kleppen en hokken; kleppen zich bij

Fig. 48.
Rimaria Heathii N. E. Br.

Nat. grootte. Kew, 1928.

bevochtiging wijd openspreidend, soms min of meer terugge-
bogen; hygroscopische lijsten min of meer uiteenwijkend, met
breede, vliezige randvleugels; hokken overdekt met platte,
buigzame vliezige, doorschijnende hokvleugels, opening niet
door een propje afgesloten.

Zaden talrijk, zeer klein, eenigszins bolvormig met een tepel-
vormig uitwasje aan een kant, glad.

Aantal soorten 3, thuishoorend in de Karroo van Zuid-Afrika.
Typeplant: R. Heathii N. E. Br.

De naam Rimaria is afgeleid van het latijnsche rima = spleet
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duidend op de barstvormige spleet tusschen de bladeren van elk
paar.

De tot dit geslacht behoorende soorten zijn karakteristiek door
haar dwergachtigen, volkomen stamloozen habitus en de zeer
dikke, vleezige corpuscula waarbij de scheiding tusschen beide
bladeren in de rustperiode - wanneer ze dus niet door een nieuw
paar vaneengebogen zijn - slechts te zien is als een zeer nauwe
spleet, welke men het best kan vergelijken met een messnede.

Het is niet onmogelijk, dat men deze planten zoo op het eerste
gezicht verwart met soorten van het gen. Gibbaeum, Bij nadere
beschouwing zijn ze echter terdege van de laatsten te onderscheiden
door de steviger substantie der corpuscula (bij Gibbaeum zijn de
bladeren weeker) en een grooter aantal stempels, kleppen en
hokken. Met G. species, die gekenmerkt zijn door een donzig
witte beharing der bladeren zooals G. pubescens N. E. Br.
G. album N. E. Br. e.a. zijn ze uit den aard der zaak moeilijker
te verwarren.

Aanvankelijk werden door Brown nog tot het gen. Rimaria
gerekend, onder voorbehoud echter, daar ze in verschillende op-
zichten afwijkingen toonen, M. Pole Evansii N. E. Br. en M.
microspermum Dtr. et Derenb., planten, die ten nauwste aan
elkander verwant zijn. Schwantes vond echter voldoende termen
aanwezig om voor genoemde soorten samen met nog een paar
anderen, M. Margaretae Schw. en M. inexpectatum Dtr. een
nieuw geslacht op te richten, nl. Dinteranthus Schw. gen. nov. 1)
We komen hier later nog op terug.

R. Heathii N. E. Br.

N. E. Brown in Gard. Chron. 1926, vol. LXXIX. p. 135 m,
2 fig. - Syn.: Mes. Heathii N. E. Brown in Journ. Linn. Soc. Bot.,
vol. XLV, p. 67 (1920), M. Karsten in Onze Tuinen 1925,
20e j.g., p. 222 m. fig.

Wortelstok dik, diep den grond indringend. Corpuscula dicht
opeengehoopt bovenop de wortelstok, of wel, bij planten in cultuur,
aan het einde van korte, vlak tegen den grond liggende vertakkingen,
min of meer bolvormig en dan 2½ - 5 c.M. in diameter of samen-
gedrukt eivormig en 2½ - 4 c.M. hoog, 16 - 30 m.M. breed en
12 - 20 m.M. dik, met l0 - 16 m.M. diepe spleet, bladeren aan
1) Schwantes in Zeitschr. f. Sukk.kunde 1926, Bd. II, p. 184-5.
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den top afgerond of zwak gekield, geheel glad, onbehaard, effen
witachtig tot bleek blauwachtiggroen, soms iets roodachtig over-
waasd.

Bloemstengel evenlang als of iets boven de corpuscula uitstekend,
afgeplat, met scherpe randen, 10 - 12 m.M. breed, glad.

Fig. 49.

Wilde plant met zaadkapsels. Photo Dr. I. B. Pole Evans.

Bloemen 28 - 36 m.M. in diameter, zich op het midden van
den dag ontplooiend en zich in den loop van den middag weer
sluitend, wit.

Ladismith Division: In de Kleine Karroo, tusschen Garcias Pass
en Ladismith, Pillans no. 890!; bij Adams Kraal, Muir no. 3415!;
bij Hondewater, Muir no. 3665! no. 3776! en no. 3777! te Al-
Kraal, Muir 3775! en zonder opgave van vindplaats, Muir nrs. 3773,
3774; Prieska Div.: ten Z. van Touwsberg, Pole Evans no. 6926!

R. Heathii is tegenwoordig niet meer zoo heel zeldzaam in de
cultuur, ze is in den handel, we vonden deze soort aangeboden
in den catalogus 1929 van de Laet.

De invoering in Europa van deze opmerkelijke Mesembr. dateert
van 1906, toen door N. S. Pillans eenige exemplaren hiervan aan
de R. Botan. Gardens te Kew gezonden werden.

Rimaria Heathii N. E. Br.



Rodier Heath, die er in slaagde uit de zaden een aantal planten

dikke bladparen door den struisvogel gaarne gegeten wordt.
De hierbij gereproduceerde teekening (fig. 48) is naar een plant

in bezit der R. Botan. Gardens te Kew en geeft deze op natuur-
lijke grootte weer. Op fig. 49 is afgebeeld een kleine zode met
eenige zaadkapsels (bovenop gezien), waarbij men duidelijk het
aantal kleppen kan onderscheiden, zijnde bij deze species 8 - 9.
Opvallend is de dikke, houtige wortelstok, welke naar beneden
wijst. Last not least een petroleumblik 1) volgeplant met R. Heathii
(zie fig. 50) ; de klompvormige groeiwijze komt hier duidelijk op
uit. Verschillende exemplaren toonen het 4-bladig stadium, een
paar zijn in bloei.
1) petroleumblikken doen in Z. Afrika veelal dienst als bloempotten!

R. Heathii wordt in de Karroo op kwartsachtigen bodem aan-
getroffen. In een vorig artikel, Mimicry of beschermende nabootsing
bij Mesembrianthemum (Succ. 11de j.g., p.p. 112 - 122) hebben we
er reeds op gewezen hoezeer deze plant met de omgeving
harmonieert en willen we om niet in herhaling te vervallen hier
niet verder bij stilstaan.

Tot slot zij van deze plant nog vermeld, dat ze het in onze
cultures maar zelden tot bloeien brengt; alleen in heete, zonnige
zomers wanneer men ze voldoende aan de buitenlucht kan bloot-
stellen is het minder moeilijk deze soort in bloei te krijgen.

Ze schijnt ten eenenmale niet van de kas- of kameratmosfeer
te houden !

R. dubia N. E. Br.

N. E. Brown in Gard. Chron. 1926, vol. LXXIX, p.p. 155 - 56.
Syn. M. fissum N. E. Brown in Journ. Linn. Sec. Bot., vol. XLV,
p. 67 (1920), niet van Haworth.

,,

Fig. 51.
Rimaria dubia N. E. Br.

Photo Dr. I. B. Pole Evans.

Groeiwijze als bij R. Heathii; corpuscula (in cultuur) dichtopeen-
staand op korte vertakkingen van den wortelstok.

op te kweeken. Brown heeft deze species dan ook naar hem
genoemd.

Volgens Dr. J. Muir komt deze plant op verscheidene plaatsen
veelvuldig voor en is bij de Boeren bekend onder den naam
,,Volstruiswater”, daar ze wegens het water opgespaard in de

Dezen gingen jammer genoeg spoedig te gronde, evenwel had
men een zaadkapsel van een dezer planten gegeven aan Dr. F. H.
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Fig. 50.

Rimaria Heathii N. E. Br.
Photo Dr. I. B. Pole Evans.
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Corpuscula 11/4  - 2½ c.M. lang, 8 - 16 m.M. breed en 6 - 12 m.M.
dik, eenigszins eivormig, weinig samengedrukt, de beide bladeren
waaruit ze zijn samengesteld min of meer ongelijk van lengte en
aan den top afgerond, spleet 8 - 14 m.M. diep, bladoppervlak
glad, onbehaard, effen bleek blauwachtiggroen, ongestippeld.

Bloem en vrucht niet bekend.
Zuid-Afrika: vindplaats en verzamelaar onbekend.
R. dubia lijkt heel veel op de voorgaande soort, wijkt er in

hoofdzaak vanaf doordat ze veel kleiner is en door de meer
groene kleur der bladeren. Voorts zijn bij eerstgenoemde plant
de corpuscula langer in verhouding tot de breedte en dikte dan
bij R. Heathii het geval is en zijn ze van een weliger groei.

Indertijd werd door Brown deze soort abusievelijk geïdentificeerd
met M. fissum Haw., welke echter absoluut verschillend bleek
te zijn, in geslachts- zoowel als soortkenmerken.

Fig. 51 laat een plant zien in bezit van Dr. I. B. Pole Evans,
door hem van N. E. Brown ontvangen in December 1918. De
meer uitgerekte vorm valt dadelijk op.

I. Gibbaeum gibbosum N. E. Br.
Nat. grootte.

Verder is hierbij een tekening gereproduceerd naar een exem-

II. Rimaria dubia N. E. Br.
Kew, 1926.

plaar uit de R. Bot. Gardens, Kew (fig. 52II). Deze plant is af-
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komstig van de verzameling Elisha (ontvangen in Kew in 1921,
no. 68).

De drie scherpe photo’s, die bij dit artikel afgedrukt zijn, werden
mij welwillend ter beschikking gesteld door Dr. I. B. Pole Evans,
Pretoria.

(Wordt vervolgd ). M. KARSTEN.

HOE HEET DIE CACTUS?
2.

Tot de onderfamilie der Peireskioideae behooren bebladerde
struik- of boomachtige vormen. Sommige ervan onderscheiden zich
slechts weinig van normale planten en we mogen aannemen, dat
ze wat hun afstamming betreft tot de oudste typen van cactussen
behooren, die nog slechts weinig in de richting der succulentie
zijn voortgeschreden.

De voor de cactusfamilie zoo karakteristieke doornen zijn reeds
aanwezig, doch ontbreken op een enkele uitzondering (P. Conzattii)
bij de zaailingen.

Tot deze onderfamilie behooren slechts twee geslachten.
Stammen houtig: normale bladeren: Peireskia.
Stammen vleezig, geleed; bladeren klein, cylindrisch: Maihuenia.
Peireskia bezit groote kortgesteelde bladeren, die in den rusttijd

afvallen, daarenboven flink ontwikkelde viltige dorenkussens en
vooral op lateren leeftijd krachtige doornen. 2 groepen: Eupeireskia
en Rhodocactus. De oudste groep hiervan is ongetwijfeld die der
Eupeireskia, waarvan de zaadknoppen liggen in den verbreeden
voet der stijl.

Stengels klimmend: P. aculeata Mill.
Stengels niet klimmend: P. sacharosa Gris.
1. P. aculeata heeft witte bloemen, 1 - 3 hakig gekromde dorens

in de areolen, terwijl op lateren leeftijd de stammen bezet zijn
met tamelijk lange rechte zwarte doornen. Alleen in groote kassen
komen deze planten tot behoorlijke ontwikkeling. Intusschen zijn
er een tweetal varieteiten, die men ook wel in kleinere verzame-
lingen aantreft, namelijk: P. rubescens Pfeiff, meer bekend onder
den naam P. Godseffiana Hort., met goudgele, aan de onderzijde
fraai roodgekleurde bladeren, en P. undulata Lem. met smallere,
gegolfde bladeren.

Fig. 52
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2. P. sacharosa Gris = P. amapola Web. klimt niet, heeft
meer dorens en rose roode bloemen. Dit is een tamelijk harde
soort, die in Zuid-Europa buiten kan groeien.

De groep: Rhodocactus heeft de zaadknoppen in het vrucht-
beginsel. De voornaamste soorten zijn met behulp van de volgende
tabel aan de bladeren gemakkelijk te kennen:

1. Bladeren bijna rond 1 - 2½  c.M. lang: P. Conzattii Br en R.
2. Bladeren eivormig, 4 - 8 c.M. lang: P. autumnalis Rose.
3. Bladeren langwerpig I P. bleo D.C.

II P. grandifolia Haw.
Van deze twee soorten is P. bleo in alle opzichten de grootste.

Ze bezit bladeren, die tot 20 c.M. lang kunnen worden, die een

duidelijken steel hebben van enkele centimeters, terwijl die van
P. grandifolia in tegenstelling met hun naam slechts 8 - 15 c. M.
lang worden en ook korter van steel zijn. De bloemen van P.
bleo zijn wel twee maal zoo groot als die van P. grandifolia.

P. grandifolia wordt veel gebruikt voor entstammen, doch op
zich zelf is het ook een dankbare soort, die in een warme kas
gemakkelijk in bloei komt, reeds als betrekkelijk jonge plant.

Wie eenmaal Peireskia’s bezit, kan ze gemakkelijk vermeerderen
door ze in het voorjaar in stukken te snijden van minstens 1 d.M.
en deze stukken in grofzandige bladaarde tot wortelen te brengen.

Kan men ze ,,een warmen voet” geven, zooals onze tuinders dat
noemen, dan is aanslaan verzekerd.

P. Godseffiana komt vanwege haar fraaie blad meer en meer
zwang voor het helpen opvullen van bloemstukken. Naar onze

meening is dit een soort, die in geen enkele verzameling mag
ontbreken.

Maihuenia.
Het geslacht Maihuenia heeft eenige gelijkenis met Opuntia,

doch de zaden zijn dunschalig en de weerhaakdoorntjes (glochiden)
ontbreken.

Hun woongebied is beperkt tot het bergland van Zuid-Chili
en Patagonie. De naam is afgeleid van de inheemsche naam
Maihuen. Het wonderlijke van deze cactussen is, dat ze in den
winter geheel onder de sneeuw zitten en ze deze bedekking uit-
stekend verdragen. De naam Yerba del guanaco, wat we zouden
kunnen vertalen met Lamagras wijst erop, dat hun stevige be-
doorning voor de lama’s geen beletsel is om ze op te peuzelen.
Die zullen in een dergelijk schraal bergland ook wel niet verwend
zijn, wat hun voedsel betreft. Slechts zelden worden Maihuenia’s
geimporteerd, zoodat we ons sterk maken, dat niet veel leden ze
in hun verzameling hebben. Van de 5 soorten is M. patagonica
Speg. nog het best bekend.

J. M. VAN DEN HOUTEN.

OP DEN UITKIJK.

Journal of the Cactus and Succulent Society of America.
Vol. 1, nos. 1 - 6 (1929).

Over den inhoud van het in Juli l.l. verschenen eerste nummer
van dit nieuwe maandschrift op Succulentengebied heeft onze
Redacteur reeds e.e.a. medegedeeld in het Oct. no. van den
11den j.g. van Succ. Voegen we daar nog aan toe, dat in het
artikel van G. E. Barrett over Lophocereus Schottii een door
den auteur ondernomen autotocht, dwars door een gedeelte van
Arizona en het Mexicaansche grensgebied naar de groeiplaatsen
van genoemde cactussoort, beschreven wordt. De Heer Barrett
beschrijft in zijn typisch Amerikaansch-engelsch op enthousiaste
wijze de plantengroei van het woestijngebied, dat hij doortrok.
Het is daar een cactusgebied par excellence! Een drietal photo’s
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slangenbeet. De Heer Frick heeft eens meegemaakt, dat een
oude Apache Indiaan zich opzettelijk voor 25 dollarcenten liet
bijten door een ratelslang, de versche wond met een papje van
de fijn gewreven Euphorbia bedekte en daarop kalm wegwandelde,
oogenschijnlijk zonder nadeelige gevolgen van de beet van die
zeer giftige slang ! De schrijver vraagt zich echter af of we hier
niet met een ,,truck” te doen hebben. Een mooi portret van de
Red Diamond Ratelslang is bij dit merkwaardige verhaal afgedrukt,

Gaan we nu over tot het October-no. Als hoofdartikel een
bijdrage van William Bristol over Yucca’s met een paar afbeel-
dingen (van bloeiende exempl. en van een slangvormig verdraaide
bloemstengel). Vervolgens een verhandeling van Dr. Houghton
over het gen. Pterocactus Schum. met photo van P. tuberosus,
eigenaardig door den sterk gezwollen knolvormigen wortel. Aan
Peniocereus Greggii (= Cereus Greggii Eng.) heeft Matt. O. Benscoe
een artikel gewijd, geïllustreerd met een prachtige photo.
Verder bespreekt Dr. Nickerson weer een paar cactustuinen.
Een groot gedeelte van dit no. wordt voorts ingenomen door een
verslag en lijst der prijswinners der eerste jaarlijksche cactus-
tentoonstelling.

Van den inhoud van het November-no. noemen we in de eerste
plaats het hoofdartikel door William Hertrich, gewijd aan
Cephalocereus senilis Pfeiff. met photo van een meer dan 20 jaar
oud, 13 voet hoog exemplaar met pseudocephalium waaruit zich
een groote, witte bloem ontwikkeld heeft. Voor zoover bekend
is dit de eenige plant van deze species, die tot op heden in de
Vereenigde Staten gebloeid heeft. Ze is in bezit van den Botanie
Garden te San Marino (Calif.) - Mr. West schrijft in dit no.
over een paar Asclepiadaceae, met photo’s van Heurnia penzigii
N. E. Br. en Echidnopsis cereiformis Hook. fil..

Van Dr. Houghton bevat deze afl. een artikel over het gen.
Nopalea Salm Dyck waarbij afgedrukt een 3-tal kleine afbeeldingen.
Noemen we nog uit den zeer gevarieerden inhoud van dit no.
de bijdragen over Astrophytum myriostigma van Helen Mc. Cabe
met zeer fraaie photo van een bloeiend exempl. en over Euphorbia’s
(speciaal de cultuur hiervan) van de hand van Redacteur Frick.
 In het December-no. is een hoofdartikel gewijd aan de Aloë
(door Eric Walther). Deze arbeid loopt parallel met A. Berger’s
monographie van dit genus (1908). Hierop volgt een nieuwe
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waarvan we wel het merkwaardigst vinden die eener enorme
Carnegia gigantea op wier kruin een zwarte kater zijn toevlucht
had genomen uit angst voor een hond, versieren den tekst. Een
waarlijk belangwekkend artikel en in het bijzonder voor ons
Europeanen! -

Het Augustus-no. begint met een hoofdartikel door den Voor-
zitter, Dr. A. W. Houghton, over het geslacht Pereskia (met
2 afb.). Belangrijk is ook de bijdrage van James West over
Lithops (Stonefaces) met photo’s van L. Vallis Mariae Dtr.
(zaailingen) en L. bella N. E. Br. Verder bevat dit no. een
beschrijving van een Californischen cactustuin van de hand van
Dr. Grace P. Nickerson waarbij een kiek, die elken recht-
geaarden cactusliefhebber zal doen watertanden, en nog eenige
kleinere artikelen en mededeelingen, o.a. over een te houden
cactustentoonstelling.

Het September-no. opent met een hoofdartikel van den orni-
tholoog Prof. Wright M. Pierce over vogels, die op Cactussen
nestelen, geïllustreerd met een paar photo’s van den Cactuswren,
die zeer zeker niet voor Burdet’s vogelopnamen onderdoen.
Aan dit aardige artikel ontleenen we het volgende. De zoog.
Cactuswren, Heleodytes brunneicapillus couesi, een fraai gestreept
en gevlekt vogeltje behoorend tot de winterkoningfamilie, nestelt
bij voorkeur op Opuntia parrayi, de ,,cholla” en O. whipplei,
de een een bewoonster van de Arizona-woestijn, de ander van
berghellingen aan de W. kust. Het nest van den ,,Cactuskoning”
is van een degelijken bouw, een stevige cylinder van gras en
bladeren en stengels van allerlei onkruiden, ongeveer een Eng.
voet lang en 6 - 10 duim in doorsnede, met nauwe tunnelvormige
ingang. Het is van binnen zacht gevoerd met veeren, konijnen-
haar, enz. - In deze aflevering vinden we voorts een nieuw
artikel over Mesembr. van James West, getiteld ,,Silverskin”
(= Argyroderma!) met keurige photo van A. testiculare, een bij-
drage van Dr. Houghton van het gen. Pereskiopsis (m. afb.),
verder een beschrijving van de hand van Dr. Nickerson van
Colorado’s Cactus- and Succulentgardens, met twee plaatjes. die
bewijzen wat met oordeelkundige beplanting te bereiken valt.
Werkelijk serieus en heel ongewoon is wat G. A. Frick ons in
ditzelfde no. over Euphorbia weet te vertellen. Het sap van een
in Arizona inheemsche Wolfsmelksoort, door de Mexicanen ,,Yorba
de Vibora” (= Slangenkruid) genaamd, zou een tegengif zijn tegen
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bijdrage over Euphorbia van G. Frick met zeer opmerkelijke
afbeelding van een vrouwelijk exemplaar in bloei. - Tot slot
willen we nog memoreeren de in dit laatste no. gepubliceerde
verhandeling over de chromosomen van Aloë macracantha door
Prof. Dr. Donald A. Johansen van de Stanford-University.
Voor den geneticus is deze publicatie zeer zeker van belang.

Vermelden we nog, dat de abonnementsprijs van dit uitstekend
geredigeerde blad voor het buitenland $ 2.50 per jaar bedraagt
(het lidmaatschap der Soc. is hier niet bij inbegrepen). Business-
manager is G. A. Frick, 1800, Marengo Street, Los Angeles,
Calif. (U. S. A.) M. K.

GROOTE BLOEMENTENTOONSTELLING ROTTERDAM.
Het bestuur der afdeeling Rotterdam en Omstreken van de

Kon. Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde heeft
besloten tot het houden van een Groote Voorjaarsbloemententoon-
stelling, welke van 25 April tot en met 4 Mei a.s. zal gehouden
worden in Hal B. van het voormalig Nenyto-terrein.

Hieraan zal een speciale succulenten-afdeeling worden toege-
voegd, zoo mogelijk uitgeplant in een Mexicaansch landschap.

Wij maken onze leden gaarne op deze tentoonstelling opmerk-
zaam, daar zij een uitmuntende gelegenheid biedt om nu ook eens
aan Rotterdam te toonen, hoe het met de succulentenliefhebberij
staat.

De expositieruimte wordt, ook aan heeren handelaars, gratis
verstrekt, terwijl tevens materiaal voor de opstelling beschikbaar is.

Nadere inlichtingen bij den secretaris der Propaganda-commissie:
J. M. van den Houten, Mathenesserlaan 364, Rotterdam.

BAND VOOR JAARGANG 1929.
Nu de jaargang 1929 compleet is, behalve de inhoudsopgaaf,

die U in den loop der maand Februari zal worden toegezonden,
heeft de uitgever gemeend ook thans weer een passend bandje
beschikbaar te moeten stellen. Het is geheel gelijk aan den band
voor jaargang 1928, grijs linnen met vergulde letters met zwarte
omlijsting. Op den ronden rug staat met vergulde letters

SUCCULENTA 1929.
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Men zende de maandbladen franco aan den uitgever (Firma
J. van Druten, Utrecht, Voorstraat 90) waarna men ze franco
ingebonden terugontvangt voor den prijs van f  l.- (te storten
op postrekening 46826).

VOLKSUNIVERSITEIT TE ‘s-GRAVENHAGE.
De Heer J, J. Verbeek Wolthuys zal op 7, 14 en 21 Maart a.s. voor de

te ‘s-Gravenhage een leergang geven van drie lessen, handelende over Cactussen
en andere Succulenten.

De lessen zijn als volgt ingedeeld:
1. De Cactussen. Systematiek: aanpassingsplanten: van bladplant tot onbe-

bladerde zuil.
2. De andere Succulenten, Mimicry en vensterplanten; schier onbeperkte

mogelijkheden.
3. Cultuur van de cactussen en andere succulente planten. De succulenten

als schoonheidsobjecten.
Door middel van lichtbeelden zal het gesprokene verduidelijkt worden.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen aan het secretariaat van de Volksuniver-

siteit, Laan van Meerdervoort 49.

J. M. van den Houten, Leeraar N. B. S. te Rotterdam.

3 Februari 1930, Handels-Hoogeschool, Pieter de Hooghweg

Cactussen en vetplanten, hun verscheidenheid. levenswijze en verzorging door

Met lichtbeelden en demonstratiemateriaal.
Leergang van 6 voordrachten. Elken Maandagavond om 8 uur. Aanvang

Leden uit Rotterdam en omgeving, meldt U voor dezen cursus aan. Secretariaat
V. U., Leuvehaven 74, Tel. 5220

UIT DE AFDEELINGEN.

VOLKSUNIVERSITEIT TE ROTTERDAM.
Cursus A 27.

Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.
De eerstvolgende vergadering, waarvan de datum later zal worden bekend

gemaakt, zal plaats vinden in Maart.
De Heer Bommeljé zal een voordracht houden over het zaaien van cactussen.
Op de vergadering van 11 Jan. is besloten, dat zoo nu en dan op de kring-

bijeenkomsten een plant gratis onder de aanwezige kringleden zal worden verloot.
Een bedrag van f 30.- is hiervoor uitgetrokken.

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

FOTO’S.
Wie onzer leden kan mij helpen aan goedgelijkende foto’s van Peireskia bleo

en Cereus peruvianus? Het behoeven geen opnamen van bloeiende planten te
zijn, als het karakter der plant maar goed tot uiting komt. Ik ben bereid hiervoor
cactussen van Curaçao in ruil te zenden.
Adres: C. P. Amelunxen, Curaçao (Ned. West Indië).



RECTIFICATIE.
In de bespreking van ,,Cactussen” door J. M, van den Houten (Zie Op den

Uitkijk, Januari-nummer) is vermeld, dat het derde duizendtal is verschenen. Dit
lijkt onjuist te zijn, de derde druk omvat het 7e tot 9e duizendtal. Er zijn dus
nog zesduizend liefhebbers die geen lid zijn van onze vereeniging!

Rotterdam. A. W. BOON.

RUILRUBRIEK.
Ceropegia Woodii, Mam. gracilis. Echinopsis Multiplex, Zuccariniana, Echino-

cactus minusculus. Bloeibare planten. Voor goede gezonde bewortelde stekken
van Mam. Centricirrha en Mam. Bocasana, Echinocactus Ottonis of andere
soorten. Ruillijst wordt gaarne ingewacht door Joh. Verton Lz., ,,Flora”, Haamstede.

MUTATIES LEDENLIJST.

ADRESWIJZIGINGEN.

Ir. H. Steenbergen, v/h Arnhem, Apeldoornscheweg 184, thans Breda, Koninginne-
straat 41.

Mej, J. E. Braat, v/h. Rotterdam, Bureau Kinderpolitie, Achterklooster 40, thans
Haarlem, Coornhertstraat 9.

I. Maigret Sr., Utrecht, v/h. Da Costakade 40, thans Oosterkade 2.
D. de Gans, Tuinbaas, v/h. ‘s-Gravenhage, Witte de Withstraat 28, thans

Wassenaar, Pauwlaan 4.
Mevr. A. C. F. Kruijff, Dames Visser, v/h. Haarlem, Koninginneweg 61a, thans

Zwolle, Walstraat 12.
Buitenland.

Ir. W. van der Lee, v/h. Suikerfabr. Soekoredjo, Bangil (O. Java), thans Suikerfabr.
Poerwodadi, Halte Barat O/L., M. Java (N. O. I.)

NIEUWE LEDEN.

Dr. H. F. Grondijs. Almelo, Wierdensche weg 74.
N. Govers Dz.. Alkmaar, Friesche brug.
H. C. Hemker, Amsterdam C., Elandsgracht 83 beletage.
F. W. van Voorst, Amsterdam C., Tuinstraat 172I.
W. van Dijk, Hoofddijk 40a, de Bilt (U.).
Mevr. J. R. Kellenbach, Bussum, Rostocklaan 5 A.
P. Janssens Smulders, Steenfabrikant, Druten.
W. van der Sommeren, Eindhoven, Hulstlaan 54.
J. L. Kautz, ‘s-Gravenhage, Hildebrandstraat 192.
M. J. Klawer, ‘s-Gravenhage, Akeleistraat 68.
Mevr. Dr. van Mansvelt-Suringar, ‘s-Gravenhage, Prins Mauritslaan 25.
A. H. Mouw, ‘s-Gravenhage, Roelofsstraat 5.
P. Monster, Hekelingen (Z. H.), Kantoorboek- en Papierhandel.
H. Molle Gz., Bloemkweeker, Hillegersberg, Strekkade 48.
Mevr. L. Draijer-Helle, Hilversum, Boomberglaan 13.
J. Hageraats, Hilversum, Taludweg 91.
J. van Baaien, Hoek v. Holland, ‘s-Gravezandscheweg 115.
Mej. Henny Bloem, Nijmegen, Batavierenweg 49.
A. Smit, Oldenzaal, Zuivelweg 1.
P. Emmelot, Cactuskweeker, Utrecht, Minstraat 5.
Mevr. Keyzer-van Enst, Utrecht, Admiraal v Gentstraat 63b.
J. A. Woudstra, Wormerveer, Ampèrestraat 12.
J. L. Casteleijn, Zwolle, Klimopstraat 20.
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KALANCHOË DYERI N. E. BROWN.

Talrijke Crassulaceae luisteren in den wintertijd onze cactus
verzameling met hun bloemen op. De witte bloemtrossen van
Crassula lactea, zoo aardig afstekend tegen het donker groen van
de plant, de gele bloemsterretjes van Sedum Palmeri prachtig
kleurend bij het wit berijpte blad en de heldere bloemklokjes van
menige Echeveria soort boeien dan onzen blik, maar ook een
Kalanchoë heeft zich in de rij der winterbloeiers geschaard en wel
Kal. Dyeri een soort, waarop reeds eerder in Succulenta de
aandacht werd gevestigd (jaarg. 1928, pag. 166).

De plant neemt om tot haar recht te komen veel meer ruimte
in dan de meeste der boven genoemde soorten. De decoratieve
schoonheid van de wel 75 centimeter hoog wordende plant met
haar forsche blauwachtig overwaasde licht groene bladeren wordt
dan ook niet door iedere cactusliefhebber naar waarde geschat,
maar de meest verstokte vetplantenhater wordt bekeerd als de
8 c.M. lange zuiver witte bloemen zich vroeg in het voorjaar
weken achtereen ontplooien.

Door hun buisvormige kroon met de 4 teruggeslagen slippen
doen de bloemen aan die van de tabak denken en, eenmaal aan
het bloeien, schijnt de plant van geen ophouden te weten, wat
blijkbaar een familietrek der Kalanchoës is. Misschien denkt men,
dat deze soort, die in Abessynië inheemsch is, eerder geschikt is
voor de warme kas, maar ook in een cactuskas in een voedzame
aarde en op een, ’s zomers warm maar wat beschaduwd plekje

11e Jaargang. MAART 1930. No. 3.
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kan men gemakkelijk in 2 jaar tijds uit zaad bloeiende planten
kweeken.

Kalanchoë Dyeri  N. E. Br.

Foto C. L. Harders

Voor liefhebbers die de proef willen nemen stel ik gaarne
jonge plantjes beschikbaar.

C. L. HARDERS.Adres: Willem Lodewijklaan 15, den Haag.

HOE HEET DIE CACTUS?
3.

De Opuntioideae.
Uitgaande van de stelling, dat de oudste cactussen bebladerde

planten waren, die nog slechts weinig van het normale planten-
type afweken, zullen dus ook de oudste vormen der tweede onder-
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familie, die der Opuntioideae (= de Opuntia-achtigen), vlakke,
blijvende bladeren bezitten en dus nog veel gelijkenis vertoonen
met de soorten der voorgaande groep, terwijl de jongere vormen
een meer uitgesproken succulent karakter hebben, wat zich uit in
het kleiner worden der bladeren, die niet langer vlak, doch rol-
rond zijn en spoedig afvallen, terwijl de stamdeelen dikker worden
en geledingen gaan vertoonen. De noodzakelijkheid van deze
veranderingen zal ieder duidelijk zijn, die bedenkt, dat de voor-
naamste functie van het groene blad, namelijk het koolzuurassimi-
latieproces (het vormen van zetmeel uit koolzuurgas en water
onder invloed van het zonlicht) nu door het bladgroen van den
stengel moet worden overgenomen. Het bladgroenhoudende weefsel
ligt bij de echte stamsucculenten dan ook in den stam, dicht
onder de opperhuid. Hoe breeder en vlakker deze stammen zijn,
des te beter zullen ze in staat zijn de bladfunctie over te nemen
en krijgen ze zelf het karakter van bladeren. Geen wonder, dat
men de schijven der Opuntia’s zoo vaak voor bladeren aanziet,
wat ze dus in werkelijkheid niet zijn. Het stamoppervlak kan op
allerlei manieren vergroot worden, door de vorming van ribben,
tepels, knobbels en dergelijke. Bij de Opuntioideae is hiervan
nog geen sprake, met uitzondering van het geslacht Grusonia, dat
geribde stammen bezit. Hiervan is slechts 1 soort bekend uit
Mexico. Deze doet eenigszins aan Cereus denken. Ook ont-
breken de glochiden aan de doornkussens, maar aan het vrucht-
beginsel zijn zij flink ontwikkeld. We zouden hierin kunnen zien
een poging van een Opuntia-achtige plant om tot een hoogere
ontwikkelingstrap te komen, al duidt de typische insnoering der
stam op haar saamhoorigheid met de echte Opuntia’s. Men noemt
een dergelijk verschijnsel para lellisme  en we zullen het nog her-
haaldelijk tegenkomen bij onze poging om omtrent de afstamming
der cactussen eenig inzicht te krijgen. Het spreekt vanzelf, dat
we ons hierbij vaak van hypothesen zullen moeten bedienen.

Als voornaamste kenmerken der Opuntia-achtigen moeten we
beschouwen :

1. de zaden bezitten een harden wand.
2. Ze komen op met een tweetal groote kiembladen.
3. In de doornkussens bevinden zich talrijke weerhaakdoorntjes

(glochiden).
4. De bladeren zijn gereduceerd, behalve bij de oudere vormen.

(Quiabentia en Peireskiopsis).
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5. Het vruchtbeginsel bezit het vermogen opnieuw uit te spruiten,
dus weer bloemen of bladschijven voort te brengen.

Dit laatste verschijnsel wordt proliferatie genoemd.
Zoo zullen de vruchten van Opuntia Bergeriana meestal geen

zaden voortbrengen, maar afgevallen zijnde wortel schieten en
jonge scheuten ontwikkelen, soms zelf weer bloemen geven.
(zie teekening).

--

De Opuntia-achtigen worden verdeeld in twee groepen:
1. met echte, vlakke bladeren.

a. glochiden lang en dun: Quiabentia (Bahia en Bolivia) ;
b. glochiden normaal: Peireskiopsis (Mexico).

2. met gereduceerde, rolronde bladeren.

Deze worden weer onderverdeeld in:
a. takken dun, roedevormig: Tacinga (Bahia) :
b. takken succulent.

Opuntia Aurantiaca.

Tot deze laatste groep
behoort de grootste meer-
derheid der Opuntia-achti-
gen. Zij worden verdeeld in:

I. Alle leden rolrond:
Cylinder-Opuntia’s.

II. Met platte schijven:
Platy-Opuntia’s.

Cylinder-Opuntia’s.
Hiertoe behooren als af-

zonderlijke geslachten:
1. Met knolvormige wortels:

Pterocactus (WestArgentinië).
De zaden hebben een ge-

vleugelden rand, vandaar
den naam Vleugelcactus.

2. Met geribde leden:
Grusonia (Mexico).

Genoemd naar den cactus-
kweeker H. Gruson in

Maagdenburg, dezelfde,
waarnaar ook de Echino-
cactus Grusonii heet.

Hoewel, wat de afstam-
mingsleer betreft, de kleine
geslachten Quiabentia, Ta-
cinga, Pterocactus en Gru-
sonia zeer interessant zijn,
zullen we hierop niet nader
ingaan, daar ze bijna nooit
in de verzamelingen van
liefhebbers voorkomen.

De eenvoudigste Cylinder-
Opuntia’s komen uit Zuid-
Amerika. Dit klopt met de
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hypothese, dat de oudste cactusgeslachten uit Zuid-Amerika af-
komstig zijn. De soorten uit Noord-Amerika hebben als bijzonder-
heid, dat om de doornen afzonderlijke scheeden zitten. Denken
we bijvoorbeeld aan Opuntia tunicata, waarbij uit de papierachtige
doornscheeden gemeene doornen steken, die zeer gemakkelijk in
de huid dringen. Een rijtje van deze planten op een tuinmuur
geplant vormt nog een betere afweer dan de traditioneele glas-
scherven. Als zoodanig worden ze in Zuid-Europa veelvuldig
gebruikt. De Platy-Opuntia’s stammen van de Cylinder-Opuntia’s
af, wat we kunnen bewijzen door het voorkomen van overgangen
zooals bijv. Opuntia aurantiaca, waarbij de leden slechts een paar
centimeter breed zijn, doch op doorsnede niet rolrond, maar ellip-
tisch. (Zie teekening), terwijl ook de zaailingen van de Platy-
Opuntia’s eerst een rolrond spruitje vormen.

Het aantal Platy-opuntia’s is bijna 4 maal zoo groot als dat
der Cylinder-opuntia’s.

(Wordt vervolgd). J. M. VAN DEN HOUTEN.

m. photo (p. 155).
Plant 4 - 5 c.M. hoog, van klompvormigen groei, corpuscula

dicht opeengehoopt op korte vertakkingen van een diep den grond
indringenden 12 - 16 m.M. dikken wortelstok.

Elk corpusculum 2½ - 4¼ c.M. hoog, bladeren basaal ver-
groeid tot een 2 - 2½ c.M. lang lichaam en ten laatste tot een
schede verdrogend, de vrije bladuiteinden 8 - 18 m.M. lang,
9 - 20 m.M. breed en 8 - 18 m.M. dik, eivormig of meer half-
bolvormig, aan de binnenzijde afgeplat en aan de rugzijde ge-
woonlijk zeer breed afgerond, met een onduidelijke of duidelijk
zichtbare kiel en met of zonder ½ - l m.M. lange tandjes op de
bladranden en kiel: oppervlak microscopisch fijn behaard, groen.

Bloemstengels gedeeltelijk uitstekend, tot 18 m.M. lang en
± 4 m.M. dik, tesamen met den kelk fijn behaard als de bladeren.

Bloemkroon 3 - ? in diameter, oranjegeel. 1)
1) Brown heeft de bloem alleen in een min of meer verwelkten toestand

gezien, zoodat de afmetingen niet met juistheid vast te stellen waren.
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Bushmanland: juiste vindplaats niet opgegeven, Mrs. E. Rood!
Deze soort wijkt van R. Heathii af door haar groenere kleur,

de microscopisch fijne beharing van het bladoppervlak, de kleine
tandjes langs den rand en op de kiel der bladeren en de oranjegele
bloemen.

We vonden R. Roodiae in de Mesembr. collectie der R. Botan.
Gardens te Kew (zomer 1928). Jammer genoeg verkeerde de plant
nog in het ruststadium en was ze alzoo weinig geschikt om er
een teekening van te maken.

De oude bladeren waren min of meer schedevormig verdroogd,
een kenmerk van de soort, de nieuwgroei was nog niet zichtbaar.

Fig. 53.
Conophytum Wettsteinii N. E. Br.

Iets beneden nat. grootte. Photo C. Schick.

De photo dezer Rimaria (nat. grootte) gereproduceerd in ,,The
Gardeners’ Chronicle”, bijna een geheele pagina beslaande, is een
der mooiste opnamen, die we ooit op Mesembr. gebied gezien
hebben.

Men stelle zich voor een ‘dichte klomp, ± 17 c.M. in diameter
en bestaande uit bij de 30 volgroeide corpuscula ! Een hiervan

HOOGSUCCULENTE MESEMBRIANTHEMA (20)

Rimaria Roodia N. E. Br.

N. E. Brown in Gard. Chron. 1926. vol. LXXIX, p. 156,



is getooid met een wijd geopende bloem en blijkt hieruit, dat de
plant in den namiddag gephotografeerd werd. De bloemen ont-
plooien zich n.l. bij deze species om half 4 p.m. om zich om-
streeks kwart voor 5 weer te sluiten.

Bij verscheidene bladparen zijn de randen en de over de rug-
zijde verloopende kiel met zeer duidelijk zichtbare tandjes bezet.

De photo werd genomen te Vereeniging (Transvaal), 6 September
1925 en zeer waarschijnlijk door T. N. Leslie.

Aanvulling art. 14 van deze serie, 10e j.g. (1928), p. 63.
Conophytum Wettsteinii N. E. Br.

Eenigen tijd geleden mochten we van den Heer Carl Schick,
Freiburg in Br., een buitengewoon fraaie photo van bovenge-
noemde soort ontvangen met zijn toestemming om deze in ,,Succ.”
af te drukken. Met genoegen reproduceeren we hierbij deze op-
name, die zulk een uitstekend beeld geeft van den habitus van
dit interessante plantje. De zodevormige groeiwijze wordt hier
duidelijk aangetoond.

Herhalen we, speciaal voor diegenen onder de lezers, die den
10e j.g. niet in hun bezit hebben, even de beknopte beschrijving
dezer plant, welke luidt als volgt:

Corpuscula 15 - 20 m.M. hoog en 20 - 30 m.M. in diameter,
breed omgekeerd-kegelvormig, bovenzijde afgeplat, iets over de
zijden heenhangend, bleek blauwachtiggroen, soms meer blauw
groen, flauw donkergroen gestippeld.

Bloemkroon 20 - 30 m.M. in diameter, zich overdag ontplooiend,
petalen schitterend magentarood, buis witachtig.

Klein Namaqualand: juiste vindplaats onbekend, verzameld door
Miss Phillimore.

Afgebeelde plant (iets beneden nat. grootte) is sedert 1916 bij
den Heer Schick in cultuur.

(Wordt vervolgd). M. KARSTEN. \

Rectificatie.

In mijn bespreking van Journal of the Cactus and Succ. Soc.
of America in het Februari-no. zijn een paar fouten geslopen.

Pag. 32, 4de regel van onderen leze men curieus in plaats van
serieus ; pag. 33, 7de regel van boven staat ,,truck”, d. m. z. trick ;

vervolgens leze men eveneens op pag. 33, laatste regel van 2de

alinea eerste nationale cactustentoonstelling, in plaats van eerste
jaarlijksche cactustentoonstelling.

M. K.

CRASSULA CORDATA AIT.

Er zijn verschillende liefhebbers, die behalve een zekere voor-
liefde voor enkele Aloë’s en Mesembrianthemums, liefst niet anders
zien dan Cactussen. Vooral de blad-succulenten, welke dus meer

Crassula cordata Ait
Photo Fr. de Laet.

het voorkomen van gewone bloemplanten hebben, mogen zich
niet in een overgroote belangstelling van sommigen verheugen.

Wij gelooven ten onrechte. Want onder die gewone blad-
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succulenten zijn toch zooveel echte juweeltjes, mooi door de ge-
drongen groeiwijze, dankbaar door gemakkelijke cultuur en vroegen
bloei.

En daarom achten wij ons verplicht zoo nu en dan op zoo’n
juweeltje de aandacht te vestigen. Nog maar al te veel gaan
onze wenschen en verlangens uit naar wat zeldzaam, duur en
moeilijk te verkrijgen is, terwijl het schijnbaar simpele voorbij wordt
gezien, ja, dikwijls zelfs niet eens een aanblik waardig gekeurd.

Voor ditmaal vestigen wij de aandacht onzer lezers op Crassula
cordata Ait., een der dankbaarste plantjes voor pas beginnende
liefhebbers, doch dat men, eens in de collectie gebracht, daaruit
niet gaarne weer zou zien verdwijnen.

Wij zagen dit plantje den voorgaanden zomer op de kweekerij
van Firma De Laet bij honderdtallen, in kleine potjes vlak
naast elkaar staande, buiten uitgeplant. Elken dag bij vernieuwing
hebben wij dit groepje bewonderd, wij hebben er bij geknield,
om al het mooie aan deze plantjes zoo goed mogelijk van nabij
te bezien.

Hoe mooi is op zichzelf al de krachtiggedrongen groeiwijze van
dit fraaie struikje. Onze foto geeft daarvan een heel goed beeld.
Hoe lieftallig staan de grijsgroene blaadjes tegenover elkaar aan
de ranke stengeltjes. Deze blaadjes zijn min of meer niervormig,
met duidelijk hartvormigen voet; aan deze eigenschap dankt de
plant haar naam, want cordata beteekent hartvormig.

Hoe elegant verheffen zich de bloemstengels boven het compacte
plantje, hoe eenvoudig, en toch, hoe lief zijn die tallooze witte
bloempjes, in ijle trossen naar beneden hangend.

Werkelijk, deze plant is een juweeltje van het zuiverste water.
Daar komt nog bij, dat het zonder speciale cultuureischen lustig

groeit en bloeit. ‘s Winters juist vorstvrij overwinterd en gedu-
rende de zomermaanden op een zonnig plekje buiten gezet, is alles
wat ze vraagt.

En voor dit weinigje zorg betoont ze zich zoo dankbaar, zoo
aanhankelijk, dat ze zich, tegelijk met den bloei, reeds door nieuwe
plantjes de toekomst verzekert, als was ze bang uit ons bezit te
verdwijnen. Want zoodra de bloemstengel zich krachtig ont-
wikkeld heeft, komen dicht bij de bloempjes kleine kiemplantjes
te voorschijn, welke, met vochtige aarde in aanraking gebracht,
heel spoedig tot nieuwe plantjes uitgroeien

G. D. D.

JAARVERSLAG 1929.

Wederom heeft een nieuw kalenderjaar zijn intrede gedaan.
Evenwel willen we van het oude jaar geen afscheid nemen alvorens
nog een laatsten, langen blik geworpen te hebben op de gebeur-
tenissen uit het leven onzer Vereeniging gedurende het jaar 1929
en dezen door ze tot een verslag aaneen te voegen aan de ver-
getelheid te ontrukken.

Het jaar 1929 stond voor de Ned. Vereen. v. Vetplanten-
verzamelaars in het teeken van het lustrum, het was een jubeljaar
in den waren zin des woords! Datgene waarmede het welzijn eener
vereeniging ten nauwste samenhangt - men zal dit reeds be-
grepen hebben! - is de toename van het ledental. Het is mij een
genoegen te mogen constateeren, dat het ledental gedurende 1929
zeer aanzienlijk is toegenomen. De toeloop was het grootst
tijdens en vlak na de Haagsche tentoonstelling, toen l0-tallen
personen zich spontaan als lid aanmeldden.

Maar laat ik niet op mijn verslag vooruitloopen, op de Tweede
Nationale Cactus-Tentoonstelling kom ik wanneer ik aan de
lustrumviering toe ben uitvoeriger terug. Na het verschijnen der
laatste ledenlijst heb ik voor 1929 nog 210 personen als lid kunnen
inschrijven. Wegens den ongewoon grooten toevloed van nieuwe
leden was reeds in de maand Juli de oplage van eenige afl. van
,,Succ.” van het eerste halfjaar totaal opgebruikt. Door den
Voorzitter werd toen de volgende regeling getroffen, waarbij
aspirant-leden voor de keus gesteld werden:

1. Betaling van f l.50 voor een half jaar 1929.

van Verbeek Wolthuys.
In het laatste geval werd de toezegging vereischt, dat men ook

gedurende 1930 lid zou blijven.
De Heer de Ringh liet hiervoor een inschrijvingsformulier

drukken, welk men na invulling aan de firma v. Druten had te
zenden, zoodat deze tijdelijk met de geheele administratie der
nieuwe leden belast was.

Vanaf half November werden de zich als lid aanmeldende
personen voor 1930 genoteerd, waarbij wij hun de laatste nrs.
van den 11den j.g., voor zoover de voorraad strekte, gratis toe-
zonden.

Op 31 December telde de ledenlijst na aftrek der bedankjes,
ook van die, welke voor 1930 bestemd zijn, 860 namen. Hierbij
inbegrepen zijn de personen, die voor het komend vereenigings-
jaar vooruit betaald hebben.

Wat het aanwerven van nieuwe leden betreft, zijn ook dit jaar
verscheidene leden met veel succes voor onze Vereeniging werk-

2. " " f 2.-- voor een half jaar 1929 + jubileumnummer
3. " " f 3.-- voor een half jaar 1929 + Cactusboek

46



zaam geweest. Allen, die zoo in het belang van ,,Succulenta”
geijverd hebben, onzen hartelijken dank!

De Algemeene Vergadering had plaats op Zaterdag 26 Januari
te Utrecht, Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, vooraf-
gegaan door een korte Bestuursvergadering.

Opgekomen waren het Bestuur met uitzondering van Prof.
Sprenger, die door ambtsbezigheden verhinderd was, en 20 leden.
Daar er geen opgaven van candidaten binnengekomen waren,
behoefde de verkiezing van 2 bestuursleden wegens periodiek
aftreden van Mej. M. C. Karsten en Prof. A. M. Sprenger
niet door te gaan. Beiden zijn aldus herkozen.

Als leden der Kascommissie werden candidaat gesteld en be-
noemd de H.H. Keyzer te Amsterdam, Becht te ‘s-Gravenhage
en van de oude commissie Wagenaar te Utrecht.

Na eenig gediscussieer werd besloten om den leden ook dit
jaar een gratis-ledenlijst te verstrekken.

De Penningmeester had liever uit bezuinigingsoogpunt de uit-
gifte van een nieuwe ledenlijst afgeschaft gezien.

Voorts werden de plannen ter viering van het 10-jarig bestaan
der Vereeniging in Juni e.k. besproken.

Unaniem werd tot het volgende besloten:
1. Jubileum no. van ,,Succulenta” (het Juni-no. wordt als zoo-

danig getransformeerd.)
2. Radio-uitzending.
3. Feestvergadering te Amsterdam.
Tegen het einde der Vergadering kwam de Heer Duursma

met het plan voor den dag om een soort jaarboekje uit te geven
met alphabetische lijst van plantennamen met verklaring, be-
knopte cultuuraanwijzingen enz., met blanco papier doorschoten
voor event. aanteekeningen, wat algemeene bijval vond.

De Afd. ‘s-Gravenhage vond, dat ze ook iets doen moest om
ons 2de lustrum luister bij te zetten en wel door het organiseeren
van een Tweede Nationale Cactus- Tentoonstelling. Deze exhibitie,
gehouden in de Hofstad op 7 - 8 - 9 Juni, was een groot succes en
een schitterende propaganda voor onze Vereeniging zooals ik al
even aangestipt heb.

Men had een keurcollectie van de fraaiste en zeldzaamste
succulenten bijeen weten te brengen, de belangstelling was ver
boven de stoutste verwachtingen (1719 betalende bezoekers!)
Het zaaltje, dat de Regelingscommissie ervoor uitgezocht had,
beantwoordde in alle opzichten aan het doel, de belichting was
waarlijk uitstekend. Onze hulde aan een ieder, die tot het wèl-
slagen dezer exhibitie meegewerkt heeft!

Zondag den 16den Juni, den dag, dat voor 10 jaar de Vereeni-
ging opgericht werd, kwamen we te Amsterdam op uitnoodiging
van de plaatselijke afdeeling, die als gastvrouw fungeerde, in ver-
gadering bijeen om dit feit feestelijk te gedenken. De vergadering
werd in de ochtenduren gehouden in een der bovenzalen van Gebouw

,,De Harmonie” op de Rozengracht. Er werden lange en hartelijke
redevoeringen gehouden (de sluizen der welsprekendheid waren
wel terdege opengezet!). In zijn feestrede gaf de Heer van den
Houten een overzicht van het wel en wee der Vereeniging
sedert den dag van oprichting; de enorme vooruitgang wordt
duidelijk gedemonstreerd door het verschil tusschen ,,Succulenta”
zooals het den leden vóór 10 jaar verstrekt werd en het pas
verschenen jubileumnummer!

De Heer Verbeek Wolthuys bood namens den Haagschen
Kring ten bate der Vereenigingskas een bedrag van f l00.- aan
van het batig saldo der tentoonstelling.

In de zaal was een kleine, maar aardige groep Cactussen en
andere Vetplanten door de kringleden tentoongesteld.

‘s Middags een rondwandeling in den Hortus onder deskundige
leiding van den hortulanus, den Heer v. Laren.

Na afloop keerden we terug naar Gebouw ,,de Harmonie”
alwaar de thee geserveerd werd.

Het jubileum-no. van ,,Succ.” verscheen eenige dagen vóór
‘t feest te Amsterdam (omstreeks 12 Juni), we komen daar straks
nog op terug.

De radiorede, een waardig slot van de lustrumviering, werd
op 20 Juni uitgesproken door onzen Voorzitter op een zenduurtje
van de A.V.R.0. (niet onder de auspiciën van den Nederlandschen
Tuinbouwraad). Op veler verzoek hebben we aan het eind van
dit jubileumjaar deze causerie in ,,Succ.” afgedrukt.

Met de kringen stond onze Vereeniging - we behoeven het
nauwelijks te zeggen! - ook dit jaar op den besten voet. De
Haagsche en Amsterdamsche afd. wedijverden in activiteit! De
,,Kring ‘s-Gravenhage en Omstr. ” telt nu 61 leden, bijna het dubbele
van het vorig jaar! De tentoonstelling heeft daar natuurlijk het
hare toe bijgedragen.

Van de Amst. afd. mochten we geen opgaven ontvangen,
maar we zijn er zeker van, gezien de toename van het ledental
in de hoofdstad, dat ook deze kring zich aanmerkelijk vergroot heeft.

De Utrechtenaren organiseerden in den afgeloopen zomer weer
verscheidene excursies naar verzamelingen en kweekerijen in en
buiten de stad, ja zelfs heelemaal naar Brabant!

Op de afd. vergadering van 11 September werd besloten om
collectief deel te nemen aan de groote keuring te Utrecht van
de K. Ned. Maatschappij voor Tuinb. en Plantk. in April 1930.
Men ziet, een kwijnend bestaan lijdt deze afdeeling allerminst!

Van het H.B. was de Heer de Ringh 2 maal als spreker op
een kringvergadering aanwezig.

De Heer v. d. Houten gaf een serie van 4 lezingen over het
kweeken van Cactussen en Succulenten voor de Volksuniversiteit te
Amsterdam, wat zeer zeker de vetplantenliefhebberij ten goede kwam.

Wat de werkzaamheden van het Secretariaat betreft gedurende
1929 het volgende:
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Van 1 Januari tot en met 31 December werden door onder-
geteekende 162 brieven (incl. 26 buitenlandsche) en 362 briefkaarten
(waaronder 10 naar het buitenland) verzonden. Het aantal druk-
werken als proefnummers van ,,Succ.“, propaganda kaarten, ge-
corrigeerde drukproeven, enz., dat gedurende dat tijdperk te Terborg
gepost werd bedraagt 235 (met inbegrip van de 19 exx. van ,,Succ.“,
die naar het buitenland geëxpedieerd werden).

Half Juli ging ondergeteekende voor een maand met vacantie,
had toen moeilijk kunnen bevroeden, dat ze door force majeure
niet vóór eind October zou terugkeeren. Het Secretariaat werd
gedurende dien tijd door den Heer Duursma behartigd. Van
half Juli tot begin November werden door hem verzonden 116
brieven, 44 briefkaarten en 110 proefnummers met circulaire.

Laten we nu eens zien hoe het met ons maandblad gesteld is.
De 11de jaargang is 254 pag. dik, het aantal afbeeldingen (photo’s
en teekeningen) bedraagt 73, allen naar eigen cliché’s. Het vorig
jaar bedroegen deze getallen 232 en 56, maar toen was er geen
jubileum no. bij! Het Juni-no., ter gelegenheid van het 2de Lustrum
als jubileum-editie verschenen, telt 46 pag. en is geïllustreerd met
26 photo’s in tweekleurendruk.

De uitvoering was weer zeer goed verzorgd zooals we dat van
de firma v. Druten gewoon zijn.

ad
Onze jubileum-uitgave werd voor niet-leden beschikbaar gesteld

f 0.50.
De Heer Duursma had dit jaar over het algemeen niet te

klagen over gebrek aan medewerking van de zijde der leden,
alleen tegen het einde van het jaar begon de copy wat krap te
worden. Van een tweetal buitenlanders zijn in dezen jaargang
bijdragen opgenomen,

Van de ruilrubriek werd een druk gebruik gemaakt, daarentegen
van de vragenbus in het geheel niet. O.i. prefereeren de meeste
leden beantwoording van hun vragen per post.

De belangstelling voor de bibliotheek gaat nog steeds crescendo.
Door ondergeteekende werden tot en met 13 December, toen
door den Heer de Ringh de bibliotheek werd overgenomen,
129 pakketten verzonden.

Gedurende de laatste 14 dagen van dit jaar heeft de Voorzitter
nog 14 pakken boeken geëxpedieerd en wordt dit dus in het
geheel 143.

De bibliotheek was tijdens mijn afwezigheid gesloten.
Voor de bibliotheek werden dit jaar aangekocht 2 werken

(Holl. en Duitsch), terwijl we van een tweetal nieuwe boeken
(eveneens ‘n Holl. en Duitsch) presentexemplaren mochten ontvangen.

De bibliotheek bevat nu 80 nrs, ongeacht de duplicaten.
Behalve het inbinden van enkele tijdschriften kostte de biblio-

theek ons dit afgeloopen jaar niets aan onderhoud. De meeste
boeken zien er nog keurig uit, maar enkelen staan op de nominatie
om in het nieuwe jaar naar den binder gezonden te worden.
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De beide photo-albums van wijlen den Heer de Laet werden
2 maal uitgeleend en wel naar den Haag, waar ze dienden ter
opluistering der Tentoonstelling en naar Amsterdam, waar ze op
een vergadering van den kring bekeken en bewonderd werden.

In 1929 zagen weer twee Hollandsche werken op vetplanten-
gebied het licht, in Juni het ,,Cactusboek” van Verbeek-Wolthuys
en in November Chr. de Ringh’s ,,Vademecum”. Van het
tuinbouwblad ,,Floralia” verschenen in den voorzomer wederom
een paar speciale vetplantennummers. Van de dit jaar in Duitsch-
land uitgekomen cactusliteratuur staat vooraan het uitnemende
werk van Alwin Berger.

Door correspondentie met een onzer Amerikaansche leden
kwamen we in contact met ,,The Cactus and Succulent Society
of America”, welke gevestigd is te Los Angeles, Californië.

In Augustus ontvingen we het eerste nummer van het door
genoemde Vereeniging uitgegeven maandblad (journal of the
Cactus & Succ. Soc. of America), waarover reeds door den Heer
Duursma in ,,Succ.” e.e.a. medegedeeld is. We stelden de
Amerikanen voor om hun Journal tegen ,,Succ.” uit te wisselen,
waarmede ze direct accoord gingen. De 6 reeds verschenen
nummers zijn al in ons bezit!

Van onze Duitsche Zustervereeniging, de ,,Deutsche Kakteen-
Gesellschaft”, merkten we niets behalve dan, dat we geregeld
hun tijdschrift toegezonden krijgen. Een nauwer contact met de
D.K.G. is o.i. wel gewenscht.

Helaas werd ook dit jaar een der vooraanstaande deskundigen
op Succulentengebied door den dood weggerukt. In Maart ont-
vingen we bericht van het plotseling overlijden van den Heer
C. A. Maass te Hamburg. Meermalen heeft hij aan ons blad
medegewerkt, nog in den 11den jaargang is een bijdrage van hem
opgenomen over Opuntia crinifera met fraaie photo.

Ter vertaling (voor ,,Succ.“) ontvingen we nog maar kort voor
zijn dood een belangrijke verhandeling over Bijlia cana N.E.Br.,
een Mesembrianthemacea, getuigende van groote kennis en
nauwgezette studie.

De laatste jaren heeft de wereld der Vetplantenkenners wel
groote verliezen geleden, zooals Dr. Rose, Derenberg. Walter
Mundt en de eind December 1928 overleden Heer Frantz de Laet.

Nu ben ik het eind van mijn verslag genaderd. Voor zoover
het de Vereeniging betreft, was zooals ik U heb aangetoond,
niets dan goeds te memoreeren, waarlijk een verheugend feit 1
Er zit, zooals de Heer Duursma onlangs terecht opmerkte, een
gezonde groei in onze Vereeniging, maar dat mag ook wel, gezien
de lage contributie en de hooge drukkosten van het maandblad.

Een nieuw jaar staat voor de deur, we kunnen met vertrouwen
de toekomst tegemoet zien, want de zaak marcheert naar wenschl

Januari 1930. Secretaresse.
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HERLEIDING THERMOMETERSCHALEN.OP DEN UITKIJK.

Journal of the Cactus and Succ. Soc. of America. Vol. 1, no. 7 (Janu-
ary 1930).

Het hoofdartikel van de hand van Dr. Houghton behandelt de tot het geslacht
Opuntia behoorende soorten en is geïllustreerd met photo’s van 0puntia arbuscula
Eng. 0. fulgida Eng. en 0. imbricata Haw. Hierop volgt een bijdrage van
Wm. Hertrich over Cleistocactus areolatus Ricc. (syn.: Cereus areolatus Mühl.)
met photo genomen van een exempl. in den Huntington Botanic Garden. Het
is een struikvormige plant met dunne, zuilvormige stammetjes, aan de basis ge-
bogen. verder rechtop stijgend.

F. Weinberg geeft een vertaling van Dr. Werdermann’s artikel over
Mamillaria hahniana Werd. n. spec., gepubliceerd in Monatsschr. der D. K. G.,
April 1929.

Deze nieuwe species, gevonden in Mexico op een hoogte van 2000 M., heeft
meer van een ,,grijsaard-cactus’’, Cephalocereus senilis dan van een Mamillaria.
De heele plant is dicht bezet met lange, haar vormige buigzame dooreenge-
strengelde witte dorens. Soms echter staan die .,haren” min of meer recht over-
eind en geven de plant een borstelig aanzien.

Een mooie photo van dezen nieuwen ,,grijsaard” is bij dit artikel afgedrukt.
Van James West vinden we in dit no. weer een art. over Mesembrian-

themum: ,,Titanopsis and some others”, waarbij afgebeeld T. Schwantesii, zaai-
ling (3 X vergroot) en een bloeiend exemplaar van Aloinopsis aloides (Haw.) Schw.

Verder een belangrijke bijdrage over Crassula door Eric Walther met een
reproductie van een plaat van C. multicava Lem. uit Saunder’s ,,Refugium
Botanicum” en een structuurteekening van twee verschillende typen van Cras-
sula-bloemen.

C. W. Armstrong schrijft over in Canada in het wild voorkomende Cactussen
en wel Opuntia fragilis en O. polyacantha (beiden hoofdzakelijk endemisch in
het Noordelijk gedeelte van Br. Columbia) en Neomamillaria vivipara. Deze
laatste hoort thuis in de prov. Alberta, waar ze in de prairiën groeit, bijna ge-
heel aan ‘t oog onttrokken door ‘t lange gras. - M. C. Kegley deelt e.e.a.
mede over het optreden van een gevaarlijke plantenziekte, het Ozonium-wortelrot,
in de staten Arizona, Nieuw-Mexico, Oklahoma en West Texas. Export van
Cactussen en andere planten uit genoemde staten naar Californië kan slechts dan
plaats vinden, wanneer door den staatsentomoloog een verklaring afgegeven is,
dat de districten waar de planten verzameld werden, vrij van wortelrot zijn. Een
krasse, maar verstandige maatregel!

Voorts zijn in dit nummer nog een aantal kleinere bijdragen en mededeelingen
opgenomen, o.a. over de mogelijke oorzaak van kamvorming of fasciatie bij
Opuntia en Euphorbia.

Het Bestuur onzer Amerik. Zustervereeniging heeft zich met 1930 gewijzigd.
Voorzitter is nu Mr. R. E. Willis, terwijl Mr. Boyd Sloane met het Secre-
tariaat belast is (adres: 1421 Dominion Ave, Pasadena, Calif.).

De contributie is nu $ 3.50 voor het buitenland met inbegrip van het Journal
(maandblad en lidmaatschap zijn niet meer gescheiden).

M. K.

In verband met de op pag. 7 voorkomende tabellen tot her-
leiding der thermometerschalen, is het misschien niet onwenschelijk
ook de formules te geven. op welke wijze men spoedig een
thermometerschaal kan omrekenen.

Deze formules zijn:

TE W.

VRAGENBUS.

Vr. Welke cactussen en vetplanten laten zich, rekening houdend
met belichting, grondsoort, temperatuur, winterbehandeling en
watervoorziening in een bak te zamen als ,,groep” arrangeeren?

Is het wenschelijk de in een bak uitgeplante succulenten elk
afzonderlijk in een pot te zetten?

M. I. K. te ‘s-Gr.

Antw . Te oordeelen naar de vraag veronderstellen wij, dat
het in de bedoeling ligt de succulenten in een bak als kamer-
versiering uit te planten, op dezelfde manier als men b v. tegen-
woordig ook veel in vlakke schalen ziet doen (z.g. ,,Cactustuintjes”).
Wij voor ons gelooven, dat dit niet de juiste methode is om het
meeste genoegen van z’n planten te hebben. Ongetwijfeld zijn
er wel soorten welke ongeveer eenzelfde behandeling vereischen,
zoowel wat belichting, grondsoort, temperatuur, winterbehandeling
en watervoorziening betreft, en is het ook zeer goed mogelijk
deze tot een aardig groepje te arrangeeren, doch wij geven er
de voorkeur aan elke soort afzonderlijk in een pot te zetten en
deze dan zoodanig in de vensterbank of op een tafeltje dicht bij
het raam te rangschikken, dat een mooi geheel verkregen wordt.
Wij denken slechts aan de vormenrijkdom der Aloë’s. Gasteria’s,
Haworthia’s en Euphorbia’s, welke alle ongeveer dezelfde behan-
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deling en standplaats vragen. Heel goed kunnen daarnevens
enkele zuilvormige cactussen, een rotscactus en de meeste Mamil-
laria’s, Echinopsis- en Echinocactussoorten gebruikt worden. De
winterbehandeling is betrekkelijk eenvoudig: veel licht, weinig
water, laagste temperatuur een paar graden boven het vriespunt.

RED.

UIT DE AFDEELINGEN.

Kring Amsterdam en Omstreken.
Vergadering op Vrijdag 14 Maart des avonds acht uur in gebouw ,,Koningin

Wilhelmina”, Prinsengracht 1015. Agenda ter vergadering.
Amsterdam. H WITTE, Secretaris.

Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.
Vergadering op Zaterdag 15 Maart, des avonds acht uur in het gebouw

,,Amicitia”, Westeinde 15.
De Heer Bommeljé zal spreken over het zaaien van Cactussen.

J. J. E. VAN DEN THOORN.

Kring Utrecht en Omstreken.
Propaganda-avond te houden op 14 Maart a.s. ten 8 ure, in de Collegezaal

van het Pathologisch Instituut, Biltstraat 166, waarbij lichtbeelden vertoond
zullen worden.

Ieder lid der Vereeniging (Kring- of niet Kringlid) is welkom en brenge
minstens één belangstellend niet-lid mede.

De toegang is kosteloos.
De Secretaris.

MUTATIES LEDENLIJST.
NIEUWE LEDEN.

Mevr. de Bruyn Kops, Amersfoort, Piersonlaan 8.
G. Hulshof, Amsterdam Z., Corn. Springerstraat 23II.
Mevr. L. van Aalderen, Bilthoven, Mozartlaan 17.
Mevr. N Uytenhoudt-Bon, Blaricum, ,.‘t Schip’ , Zwaluwenweg 8.
J. H. Voskuyl, Amsterdam W , Kanaalstraat 87III.
Dr. Rynja, Amsterdam Z., Amstelkade 153.
A H. Habets. Eindhoven, Zeelsterweg 34 Z.
Paul G. Moerel, Eindhoven, Potgieterstraat 9.
J. G. Leussink, Enschede, Leliestraat 16.

N. H. Bos, ‘s-Gravenhage, Koningin Emmakade 164.
Dr. J. S Meulenhoff, ‘s-Gravenhage. Ruychrocklaan 30.
Mevr. H Temmers, Groningen, Binnen Damsterdiep.
J. A. Hessels, Haarlem, Leidsche vaart 262.
Mej, H. G. P. van de Abeene, de Klomp (Gld.), V 23.
Mej Hank Duyvis, Koog a d Zaan, Hoogstraat 52.
Mevr E. Bqleveld-de Kempenaer, Leiden, Oegstgeesterlaan 4.
A. de Graaf Jr., Leiden, Hoogewoerd 82a.
G. Lammerée. Steenbergen, Simonshaven B 228.
J. Melis, Tilburg, Dr. Cuypershof 50.
D. J. Jansen, Utrecht, Bilderdijkstraat 21bis.
J. H. Schilling, Utrecht, Grietstraat l0bis.
C. J. J. Brouwer, IJmuiden (Oost), Velserduinweg 256.

Buitenland

Eduard Redée, Lophem, Dorp 10 (België).

LIDMAATSCHAPSOVERSCHRIJVING.

Het lidmaatschap van Mevr. H. M. Bosch, Amsterdam Z., de Lairersestraat 51,
hebben we op verzoek overgeschreven op Mej. H. E. van den Dries, Schiebroek
bij Rotterdam, Schoolstraat 4.

RECTIFICATIES.

Mevr. J. R. Kellenbach, Bussum: is niet als lid toegetreden, werd abusievelijk
als zoodanig opgegeven.

Mevr. van Mansvelt - Suringar, ‘s-Gravenhage: heeft contributie betaald voor
C. G. Ebbinge Wubben, ‘s-Gravenhage. Malakkastraat 107 en moet het lidmaat-
schap op diens naam gesteld worden.

H. Molle Gzn.. Hillegersberg. Strekkade 48, d.m.z. G. Molle Gzn.

Adreswijzigingen worden in dit no. in verband met de uitgifte der nieuwe
ledenlijst niet opgegeven.

AAN ONZE NIEUWE LEDEN!

Van het in Juni van het vorig jaar ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan
onzer Vereeniging verschenen jubileumnummer van ,,Succ.” (46 bladz. dik en
geïllustreerd met 26 fraaie photo’s in tweekleurendruk) hebben we nog een aantal
exx. voorhanden a f 0.50, verkrijgbaar bij het Secretariaat, (M. Karsten, Terborg).

Men haaste zich dit nummer, dat een ,.elck wat wils” geeft, te bestellen aan-
gezien de voorraad beperkt is!
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BIBLIOTHEEK.

Adres: Chr. de Ringh, Hilversum, van Ostadelaan 23.

BESTUURSMEDEDEELINGEN.
Hiermede brengen wij ter kennis van de leden, dat Prof. Ir. A. M. Sprenger

zich wegens drukke ambtsbezigheden zeer tot zijn spijt genoodzaakt heeft gezien
als bestuurslid af te treden.

We hebben voorloopig in de vacature voorzien (volgens art. 13, 3de alinea,
H. Regl.) door als zoodanig aan te wijzen den Heer S. P. C. van Romunde te
Heesch bij Oss, die tot de e.v. algemeene vergadering in functie blijft, als wanneer
de definitieve verkiezing zal plaats hebben.

HET BESTUUR.

Een verslag der op 25 Januari l.l. te Utrecht gehouden Alg. Vergadering ver-
schijnt in een der e.v. nummers.

SECRETARIAAT!

Gaarne willen we even het volgende onder de aandacht van aspirant-leden
brengen.

Het komt voor, dat personen, die naar aanleiding van een proefnummer van
,,Succ.” etc. als lid wenschen toe te treden, de contributie aan den Penning-
meester overmaken zonder zich meteen aan het Secretariaat op te geven, met het
dikwijls onvermijdelijk gevolg, dat ze eenigen tijd op toezending van het maand-
blad hebben te wachten. De Penningmeester kan moeilijk - men zal dit licht
begrijpen - na elke van een nieuw lid ingekomen betaling daarvan oogenblikke-
lijk het Secretariaat in kennis stellen!

Voor den goeden gang van zaken wordt men beleefd doch dringend verzocht
niet te verzuimen wanneer men de contributie voldaan heeft even een kaart te
schrijven aan ondergeteekende, waardoor de toezending van ,,Succulenta” ten
zeerste bespoedigd wordt en eventueele onaangenaamheden worden voorkomen.

M. KARSTEN, Secretaresse ,,Succ.”,
Terborg (Gld.).

Wegens bijzondere omstandigheden verschijnt dit nummer
iets later dan gewoonlijk.

LIDMAATSCHAPSAANMELDING AAN HET



WILCOXIA POSELGRI BRITTON EN ROSE.

Slechts één soort van dit geslacht geniet in ruime mate bekend-
heid bij de verzamelaars en wel Wilcoxia poselgeri vroeger door
Rümpler tot het geslacht Echinocereus gerekend, waartoe de groene
kleur van de stempels alle aanleiding gaf. Meestal noemt men
deze soort evenwel Cereus tuberosus en ook in het nieuwe boek
van Alwin Berger vindt men ze als zoodanig beschreven.

Sinds er andere soorten van overeenkomstige bouw en groei-
wijze bekend zijn geworden, hebben de geleerden de plant her-
doopt en tevens de naam tuberosus (d.i. de knolvormende)
gewijzigd, daar het 4 soorten tellende geslacht Wilcoxia zich
juist door het bezit van knollen onderscheidt. Deze knollen hebben
de functie van waterreservoir overgenomen van de stengels, die
tot 60 cM. lang en vertakt zijn maar zoo dun en slap, dat de
plant, waar zij de steun van omringende voorwerpen ontbeert. op

Door deze knolvormige wortels wordt de plant in staat gesteld
tot den groei in den zeer drogen steen- of zandachtigen bodem,
waarop de plant thuis hoort.

Het wordt als een uitgemaakte zaak beschouwd, dat de kultuur
van dit gewas in wortelechten toestand weliswaar een interessant
experiment is, waarbij men de plant zelfs wel tien jaar in leven
kon houden (iets voor liefhebbers van importen dus), maar dat
alleen een geënt exemplaar aan de verwachtingen van een plant
en liefhebber beantwoordt. Als onderstam wordt Cereus hamatus
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den bodem ligt.



en Cer. martinii aanbevolen en ook Cer. nycticalus wordt voor dit
doel geprezen, Cer. speciosus echter sterk afgeraden.

De groei van een geënte plant is vrij snel, terwijl de anders
zeer dunne stengels nu veel forscher en frisch groen van kleur
zijn, waarmee de witte stekeltjes aardig contrasteeren. Reeds in
April verschijnen de borstelige knoppen bijna aan het eind der
stengels. De bloemen die licht rood gekleurd zijn en zacht wel-

Wilcoxia poselgeri Br. et R.

Foto C. C. Harders.

riekend, openen zich in den namiddag om ‘s avonds weer te sluiten.
De bloei duurt 5 à 9 dagen. Zoowel door den sierlijken groei als
door den geregelden bloei is deze soort een dankbare aanwinst
voor iedere collectie. C. V. H.

HOE HEET DIE CACTUS?
4.

Cylinder-Opuntia’s uit Zuid-Amerika.
Alvorens over te gaan tot het eigenlijke determineeren moeten

we nog de volgende opmerkingen maken. Men neme hiervoor
flink ontwikkelde exemplaren, waaraan de schijven volgroeid zijn
en de bedoorning krachtig is. Het opzoeken van plantjes, die
door allerlei oorzaken in den groei zijn achtergebleven zal in den
regel wel niet gelukken. Verder make men zoo noodig gebruik
van een goede loupe, die minstens 6 maal vergroot. De maten
zijn slechts bij benadering opgegeven en een kleine afwijking naar
beneden zoowel als naar boven is niet uitgesloten. Onze planten
zullen in den regel wel onder de maat blijven wat de schijfgrootte
betreft, bij de bloemen is de afwijking met de planten uit de natuur
geringer. Tenslotte vergete men niet, dat dit onzerzijds een eerste
poging is om deze moeilijke stof in tabelvorm te gieten en mocht
men bij het probeeren op ernstige tegenstrijdigheden stuiten, dan
houden we ons ten zeerste voor correctie aanbevolen, opdat we
zoo noodig verbeteringen kunnen aanbrengen.

Het ondergeslacht der Cylinder-Opuntia’s wordt verdeeld in
twee groepen :

a. Zonder scheeden om de doornen. Soorten uit Zuid-Amerika
b. Met scheeden om de doornen. Soorten uit Noord-Amerika.

Om het overzicht gemakkelijker te maken heeft men beide groepen
weer onderverdeeld in reeksen, die meestal genoemd worden naar
de soort, waaraan de omschreven kenmerken het best zijn waar
te nemen en die we daarom type-pianten noemen.

Determineertabel voor de Cylinder-Opuntia’s zonder scheeden
om de doornen. (Zuid-Amerikaansche soorten).

1. Stammen rechtopstaand . . . . . . . . . . . 2.
Stammen liggend. Struikachtige vormen. 6.

2. Leden dun (ongeveer van potlooddikte). 3.
Leden dikker . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.

3. Leden glad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Salmianae.
Leden niet glad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Vestitae.

4. Leden zonder hokjesachtige teekening . . . . . III. Etuberculatae.
Wel in hokjes verdeeld . . . . . . . . . . . 5.

5. Bladeren duidelijk zichtbaar . . . . . . . . . . . . IV. Subulatae.
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Met zeer kleine blaadjes . . . . . . . . . . . . . . V. Miquelianae.
6. Doornkussens behaard . . . . . . . . . . . . . . . VI. Floccosae.

Doornkussens kaal . . . . . . . . . . . . . . 7.
7. Met papierachtige doornen . . . . . . . . . . . VII. Glomeratae.

Doornen niet papierachtig . . . . . . . . . . . . VIII. Pentlandianae.

en als geënte planten in den handel. Zoogenaamd Neger-
handje. Het land van herkomst is onbekend. Misschien
Chili.

Reeks 4. Subulatae. Type: Opuntia subulata.
Bladeren blijvend, meer dan 1 d.M. lang: O. subulata Eng.
Bladeren spoedig afvallend, hoogstens 1½ c.M.: O. cy-
lindrica D. C.Reeks 1. Salmianae. Type: Opuntia Salmiana Parm.

Leden 25 c.M. lang, 1 c.M. dik. Doornen 3 - 5, Bloemen
geel, ruim 2 c.M., aan den top der stengels. Vruchten
koraalrood, ter grootte van een flinke erwt. Deze be-
bevatten geen rijpe zaden, maar wortelen gemakkelijk
(proliferatie). Paraguay en aangrenzend gebied.

Zijn de bloemen dubbel zoo groot: O. Schickendantzii,
zijn ze wit: O. Spegazzinii.

Reeks 2. Vestitae. Type: Opuntia vestita Salm.
Leden 30 - 50 c.M. lang, 2 - 3 c.M. dik, heldergroen.
Blaadjes hoogstens ½ c.M.

Zijn de leden kleiner (10 - 20 c.M.): O. Verschaffeltii.
Beide soorten komen uit de omgeving van La Paz-Bolivia.

Opuntia clavarioides Pfeiff. (geënt)

Reeks 3. Etuberculatae. Type: Opuntia clavaroides Pfeiff.
Blaadjes en areolen zeer klein. Meestal hanekamvormig

Reeks 6. Floccosae. Eveneens met 1 soort Opuntia floccosa uit Peru.
Reeks 7. Glomeratae. Met groote, buigzame, perkamentachtige

doornen van 5-10 c.M. lengte: Opuntia diademata. West-
Argentinië.
Leden op dennekegels gelijkend, zonder doornen: Opuntia
strobiliformis. Deze laatste is met behulp van de tabel
niet te vinden. Waarschijnlijk is het een doornlooze
verwant van de voorgaande soort.

dikke rondachtige leden. Zoogenaamde Aardappel-
Opuntia’s. De doornen zijn niet papierachtig.
Type: O. Pentlandii uit het centrum van Zuid-Amerika.

Tot deze groep behooren meerdere soorten, met
moeilijk te definieeren verschilkenmerken. Het zijn
bewoners van het hooggebergte en hun gebied strekt
zich uit tot in het gure Patagonie. Ze kunnen veel
koude verdragen en zullen bij ons stellig winterhard zijn
O. australis dringt het verst naar het zuiden door (tot
52° Z.B.). Charles Darwin vond de later naar hem
genoemde O. Darwinii bloeiend nabij de monding van

DE PEIRESCIA BLEO.
(Goeamaatsjoe).

Had de Mamillaria simplex me heel wat moeite gegeven eer
ik haar eindelijk vond, dat was nog pas kinderspel, toen het ging
om de Peirescia bleo te vinden. Nee, die was dan positief niet
op Curaçao. nu had Boldingh het toch eens echt mis. Alle
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Reeks 5. Miquefianae. Slechts 1 soort: Opuntia Miquelii uit Chili.

Reeks 5. Pentlandianae. Lage struikvormige soorten met korte,

de rivier de Rio Negro bij 49° Z.B.
J. M. VAN DEN HOUTEN
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gevraag, alle gezoek was vruchteloos, tot het toeval mij den heer
Heldevier deed ontmoeten, Deze was jaren lang district-meester
geweest en had indertijd den heer Boldingh ook aardig diensten
kunnen bewijzen. Wat meer is, hij wist precies waar de goea-
maatsjoe te vinden was en - toppunt van alles - hij zou er
ons zelf brengen.

Aldus geschiedde op een zaterdagmorgen en, zeker van zijn zaak,
bracht onze vriendelijke geleider ons op de plantage Canga. Nog
een klein eindje loopen, (kinderachtig voor ‘n man op jaren om
bij zoo’n gelegenheid nog iets van versnelde hartslag aan zichzelf
op te merken) ja we waren er.

Drie boomen Peirescia bleo (goeamaatsjoe) te Curaçao.

achtige in stengel of takken aantroffen, gelijk we dat bij een cactus
verwachten. Zelfs de bladeren waren eer leerachtig dan vleezig.
In het droge seizoen als de boom kaal staat, zal hij wel meer

Ik stond verbaasd. Was dat een cactus? Een echte loofboom
was het van plus minus twaalf meter hoogte. De mansdikke
stammen (drie boomen stonden op een rij) gaven zware takken.
En waren stam en takken kaal, het jongere hout prijkte met een
bladertooi, die voor een gewone loofboom niet onderdeed. Aan
de allerjongste twijgen stonden de bladeren kruisgewijs met twee
dorens aan den voet. Het meerjarige hout vertoonde niet diezelfde
regelmaat in blad en stekelstand. Daar stonden wel eens twee
of meer blaadjes naast elkaar en hadden we vier, soms een heel
bundeltje van dorens. Dergelijke bundeltjes kwamen ook op de
zwaardere takken en den stam voor. Het hout was houtig, zooals
hout behoort te zijn. Ik bedoel hiermede, dat we niet het kruid-

Takje van Peirescia bleo (goeamaatsjoe) te Curaçao.

op de cactusachtigen gelijken. Thans deed hij, oppervlakkig, aan
de sleepruim en dergelijke denken.

Daar Mei de bloeitijd is troffen we geen bloempjes aan, maar
de tocht gaf ons de voldoening, dat we de goeamaatsjoe bij onze
kennissen hadden ingelijfd. Stekjes zijn reeds uitgeplant en als die
nu maar willen aanslaan hebben we de Peirescia bleo in eigen bezit.

Curaçao, 19 Februari 1930. C. P. A.
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RHIPSALISSEN.

(Vereenvoudigde spelling)

,,Het zijn zeer lieve planten, die. . . . .
Verb. Wolthuys bldz. 178, jaarg. ‘24.

En desalniettemin worden ze vergeten! In jrg. ‘25, ‘26, ‘27, ‘28
en ‘29 worden ze niet, of alleen terloops genoemd. Het zal dus
niet te veel gevraagd zijn, ze ook eens een beurt te geven.

Uit onze bibliotheek ontving ik ,,Das Kakteenbuch van Walter
Kupper”. Een hele avond was ik zoet met plaatjes kijken.

Op bldz. 160 en 161 vond ik vijf foto’s van Rhipsalissen. Drie
ervan herkende ik, die waren in mijn bezit. Het bleek me echter,
dat wat ik tot nu toe voor Rh. salicornioïdes hield, Rh. Saglionis
was. De naam Rh. salicornioïdes had ik gevonden in Rother.
In de 5e druk bldz. 74 staat een afbeelding, maar nu blijkt het
onderschrift een vergissing te zijn. In volgende drukken zal dit
wel hersteld zijn, want het verschil is groot genoeg.

Dezelfde rij foto’s bezorgde me ook nog een teleurstelling.
Rh. Houlletiana. Die had ik pas meegebracht uit Bonn, uit de
Plantentuin, de naam leek me dus wel zuiver, hoewel ik al heel
weinig verschil zag met Rh. Regnelli. Ik zocht eens op, wat er
van Rh. Houlletiana verteld werd en daar las ik, dat ze in de
verzamelingen meest de naam Rh. Regnellii draagt.

De prijslijst van Haage Jr. leerde me: Rh. Regnelli (Schuman)
= Rh. Houlletiana (Britton en Rose). Mijn belangstelling was
gewekt en het gevolg was, dat ik alles bij elkaar zocht, wat ik
over het geslacht Rhipsalis vinden kon.

Verbeek Wolthuys geeft in zijn ,,Cactussen” op de laatste
vier bladzijden iets er van. Voor de afbeelding uit Archivos do
Jardim Botanica de Rio de Janeiro (No. 28 van onze bibliotheek)
hadden we graag een andere gehad.

Duursma geeft in ,,Onze Cactussen” op bldz. 114 e.v. 3½
bladzijde tekst met een afbeelding van Rh. Regnellii en een van
Rh. Saglionis.

Verbeek Wolthuys’ Onze Gedoornde Vrienden - bldz. 177,
e.v. jrg. ‘24 Succulenta geeft nog iets met enige mooie foto’s.

Rother (5e druk) geeft 1½ bladzijde. Hij eindigt: ,,Het geslacht
bezit een grote afwisseling in vormen en verdiende het wel, dat
men er meer aandacht aan schonk”.

In ,,Das Kakteenbuch” van Walter Kupper lezen we (vrij
vertaald):

,,Het geslacht Rhipsalis telt ongeveer 80 soorten: hun vader-
land is het tropengebied van Noordelijk Argentinië tot Mexico,
West-Indië en Florida. Een enkele soort vinden we ook om de
Middellandsche Zee en op Ceylon.

De Rhipsalis-soorten groeien in hun tropies vaderland, zooals
daar Phyllo-kaktussen leven. Bij voorkeur vestigen ze zich op
boomstammen. Het zijn echter geen woekerplanten, maar hun
wortels vinden voedsel in rottende stoffen, die zich verzamelen
in de groeven en spleten van de bast der boomen.

Bij de meeste soorten vinden we ronde of kantige stengels,
takken, maar er zijn er ook met sterk verbrede, zodat ze op een
bladkaktus lijken. Echte bladeren vinden we niet, alleen in hun
plaats kleine schubjes.

De kleine areolen, die veelal diep ingezonken zijn, hebben soms
enige lange, zijde-achtige haren, stekend zijn ze hoogst zeldzaam.

Bij zaailingen ziet men eerst cereus-achtige met borstelstekels
bezette jeugdspruiten. Ook later komen die niet zelden als terug-
slag op de jeugdvorm voor.

Luchtwortels, een gevolg van de groeiwijze in de vochtige,
tropiese bossen, komen heel veel voor.

De bloemen zijn bijna altijd heel klein, maar sierlik en heel
talrijk, dikwijls meer dan één uit een areool. Ze hangen als
kleine klokjes aan de lange takken. Wit zijn ze, maar ook wel
geel of roodachtig.

De vruchtjes, kogelvormige bessen, zijn wit, of rose, of rood.

De beste kweekwijze is ze enigszins te behandelen als orchideën.
Als grond nemen we een mengsel van bladaarde, zand, vermolmd
hout, leembrokken en houtskool, hoe doorlatender hoe beter. Een
hoge luchtvochtigheid is van groot belang, deze is in de kas ge-
makkeliker te bereiken, dan in de kamer, maar ook daar laat
Rhipsalis zich wel kweken. Men zette de plant niet in de volle
zon en spuit ze zoveel mogelik.

Rhipsalis laat zich op Cereus heel goed enten.

Kupper beschrijft na het algemene gedeelte nog enige soorten
in het biezonder.

In de Prins van 8 Des. 1928 vond ik een heel goede foto van
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tegen schild- en wolluis kon helpen. Naar aanleiding hiervan kreeg
ik van diverse liefhebbers opgave van één of ander middel dat
door hen zelf met succes was gebruikt. Hieronder waren zoowel
de meest eenvoudige, die klaar voor ‘t gebruik in een bloemenwinkel
e. d. te koop waren, als meer samengestelde die zelf uit verschillende
grondstoffen moesten vervaardigd worden.

Alle hadden echter dit gemeen dat ze volgens opgave absoluut
zeker werkten en geheel onschadelijk voor de plant waren.

Aangezien de kwestie me interesseerde heb ik achtereenvolgens
alle, z. n. patentmiddelen, die ik een winkel kon koopen, en alle
recepten, die me waren opgegeven en bovendien alle voorschriften,
die ik in diverse tijdschriften kon vinden, systematisch geprobeerd.

Ik zal U niet vervelen met opsomming van al de namen, vooral
niet waar het resultaat in de meeste gevallen vrij pover was.

Om misverstand te voorkomen wil ik hier dadelijk bijvoegen
dat ik volstrekt niet wil beweren dat middel A of B niet goed is
ter bestrijding van ongedierte, maar eenvoudig dat de concentratie
waarin het gebruikt moet worden, voor onze cactussen ongeschikt is.

Ik heb ieder middel telkens op twee manieren geprobeerd en
wel door penseelen en bespuiten. Laat ik al direct zeggen dat
penseelen veel beter resultaten geeft dan bespuiten. Bovendien
is dit laatste niet zoo economisch, doch kan soms noodig zijn daar
waar de planten te hoog geworden zijn (selenicereën die b.v. tegen
het dak van een serre opklimmen) of waar de beharing i.c. de
bedoorning der planten te dicht is.

Verder bleek al gauw, dat lang niet alle middelen voor cactussen
onschadelijk zijn, al staat dit ook buiten op het etiket vermeld.

De planten mogen er al niet direct van dood gaan, zooals van
de Alio-spree, leelijke brandvlekken blijven vaak achter (destructie
van de epidermis). en bij een eenigszins uitgebreide of herhaalde
aanwending van zoo’n middel moet op den duur toch de dood
intreden. Ik heb daarom met opzet zoolang getalmd met publicatie,
omdat het me meer dan eens gebeurd is, dat een plant die er
oogenschijnlijk na een paar dagen goed was afgekomen, toch nog
na een paar maanden sneuvelde.

Bij alle proeven heb ik als eisch gesteld dat drie dagen na de
behandeling onder een microscoop geen enkel leven meer was
waar te nemen. Aan dezen eisch voldeed geen enkel middel.
Steeds vond ik naast enkele dooden, geregeld massa’s levenden,
geringer bij penseelen, grooter bij bespuiten. Ik voor mij prefereer

Rhipsalis paradoxa (S.D.), met een bijschrift van J. K. Budde.
Er zullen in onze verzamelingen en in de hortussen wel Rhip-

salis planten zijn, die een kiekje waard zijn. Mag ik daar de
aandacht van onze fotograferende leden eens op vestigen?

In een der Decembernummers van Floralia (1928) vond ik een
artikel over Rhipsalis Regnellii van onze redakteur Duursma.
Kan dat artikel in Succulenta niet nog eens geplaatst worden?

Rhipsalis pachyptera (Pfeiff). Een prachtige en voor kamer-
kultuur uitstekende soort. De bladen doen denken aan een phyllo.
Aan de randen sterk generfd en gekerfd, meest purperrood gekleurd.
De bloemen zijn iets geel, ze geuren sterk. Als de andere Rhip-
salissen een winterbloeier.

Ik zag ze het eerst bij onze voorzitter. Een onzer leden stookte
in de laatste strenge winter in zijn kas zo hard hij kon, om de
vorst er buiten te houden. Twee bloeiende Rhipsalis pachyptera
bracht hij naar binnen en zette ze in de voorkamer voor ‘t raam.
Ze waren zo mooi! Maar ze sneuvelden!

In de katalogus van de Laet vond ik ± 30 soorten. Toen
ik deze zomer enige uren door de kwekerij wandelde, heb ik er
ontzettend veel moois, maar geen Rhipsalis gezien. Maar ‘t zal
wel zo wezen, dat ik door de bomen het bos niet gezien heb.

Haage Jr. en Klissing bieden ± 10 soorten aan.
Wie volgt nu met een stukje over een der andere soorten?
D. b. T. B. TH. KR.

Noot der red.
Evenals andere jaren brachten wij in het voorjaar 1929 een bezoek aan de cultures

van de Laet: de kweekerij binnenkomende zagen we in een der drie eerste kassen
links de Rhipsalissen in verscheidene soorten in de volle grond van het tablet.

Rhipsalis rosea Lagerh. bloeide toen met een overvloedige rijkdom van schitterende
rose bloemen, welke veel grooter zijn dan die van andere soorten.

BESTRIJDING VAN SCHILD- EN WOLLUIS.

In het Juni nummer van vorige jaargang heb ik gewaarschuwd
tegen het gebruik van de Alio-spree tegen ongedierte en te zelfder
plaatse gevraagd wie me nu eens aan een goed, afdoend middel
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dan ook het penseelen. Om dus succes te hebben zou men dus
het gebruik met korte tusschenpoozen (b.v. één of twee weken)
moeten herhalen, maar hiervan gaat met absolute zekerheid uw
plant te gronde.

Toen ik dus tenslotte eigenlijk wat men noemt ,,au bout de mon
latin” was, kreeg ik van de secretaresse van de kring Den Haag
een nieuw middel toegezonden om eens te probeeren, en dit is
eigenlijk de hoofdreden, dat ik dit artikeltje toch nog geschreven
heb. Afbreken, zonder opbouwen deugt niet.

Het is nu ongeveer 4 maanden geleden dat ik het Purpusol
(zoo heet dit Duitsche middel, vermoedelijk naar de grooten cactus-
kenner Purpus) gebruikt hebt. Dit is het eenige middel, waar
ik werkelijk enthousiast over ben. Het voldoet volkomen aan de
bovengestelde eisch, alle ongedierte gaat onmiddellijk dood en
van eenige beschadiging van plantenweefsel was niets te merken
en is ook op dit oogenblik, na ruim 4 maanden, nog absoluut niets
te bespeuren.

Alles bij elkaar is het Purpusol dus een ideaal middel dat slechts
één nadeel heeft. De prijs is namelijk buitensporig hoog. Naar
mij werd meegedeeld wordt dit veroorzaakt door de hooge invoer-
rechten hier te lande. Purpusol is n.l. een alcoholisch extract of
oplossing en de accijns op alcohol is hier nog al hoog. Ik heb
me afgevraagd of het niet mogelijk zou zijn, dat de fabrikant ons
in plaats van de alcohol-oplossing een droog extract stuurde, dat
we dan zelf in alcohol konden oplossen. We zouden dan heel
wat goedkooper uit zijn, terwijl op deze manier de fabrikant zijn
geheim toch kon bewaren. De afzet in ons land zou er vermoe-
delijk veel grooter door worden, terwijl de hooge prijs van de
alcoholoplossing thans menigeen zal afschrikken.

Zou dit nu niet iets zijn voor de Vereeniging, om zich ééns
voor te spannen? Wat een enkeling niet bereiken kan, lukt
mogelijk een groote corporatie als Succulenta.

En dat de leden er mee gebaat zijn, daaraan twijfel ik geen
oogenblik.

Hoek van Holland. K. M. KNIP.
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REKENING EN VERANTWOORDING 1929.
ONTVANGSTEN. UITGAVEN.

Saldo 1928 . . . . . . . . f 315.66
Contributies . . . . . . . - 2978.82
Verkoop zaden . . . . . - 8.25
Gift den Haag . . . . . . - 100. - -

f 3402.73

De Commissie:
w.g. ED BECHT, den Haag.

"  J. J. KEIJZER, Amsterdam.
"   C. G. WAGENAAR, Utrecht.

,,Succulenta”. . . . . . . . f 2912.90
Bibliotheek . . . . . . . . . - 26.87

" Secretesse . . . - 38.11
" Penningm. . . - 20.27

Schrijfbehoeften . . . . . . - 50.45

Onkosten Voorz. . . . . . - 18.11

Vergaderingen . . . . . . - 86.25
Propaganda . . . . . . . . - 58.05

" Redactie . . . - 51.11

Post en giro . . . . . . . . - 19.975

Saldo 1929 . . . . . . . . . - 120.635

f 3402.73

Rotterdam, 22 Januari 1930.

w.g. J. M. VAN DEN HOUTEN,
Penningmeester

BEGROOTING 1930.
ONTVANGSTEN. UITGAVEN.

Saldo 1929 . . . . . . . . . f 120. - -
Contributies 950xf 3. . . - 2850. - -
Extra bijdragen . . . . . . - 150.- -

f 3120. - -

Drukkosten . . . . . . . . f 2800. - -
Onkosten bestuur . . . . - 100. - -

Bibliotheek . . . . . . . . - 30. - -

Schrijfbehoeften . . . . . - 20. - -
Propaganda . . . . . . . . - 50. - -

Vergaderingen . . . . . . - 25. - -

Onvoorzien . . . . . . . . - 100. - -
f 3120. - -

J. M. VAN DEN HOUTEN,
Penningmeester.
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DE GESLACHTSNAMEN DER SUCCULENTEN EN
HARE BETEEKENIS.

Om aan veler verzoek te voldoen, geven wij hierbij een alfa-
betisch lijstje van de namen der succulentengeslachten en haar
beteekenis. Binnenkort volgt een soortgelijk lijstje van de namen
der Cactusgeslachten.

Agave: komt van het grieksche aga vos = trotsch, verheven.
Aloë: van het hebreeuwsche halal = bitter.
Anacampseros: van het grieksche ana kamptem = terugbrengen,

en eros = liefde. Deze naam kan derhalve het best vertaald
worden door ,,verzoeningskruid”.

Aprica: van het grieksche α = niet, en pricos = bitter.
Asclepias: naar Asklepios (latijn Aesculapius), de god der ge-

neeskunde.
Billbergia: naar J. G. Billberg, een Zweedsch botanicus.
Bryophyllum: van het grieksche bryein = kiemend, voortbrengend

en phyllon = blad. De Nederl. benaming ,,kiemblad” geeft
de beteekenis en het karakter goed weer.

Ceropegia: van het grieksche kaeros = was, en paeqae = bron.
Conophytum: van het grieksche konos = kegel, en phyton = blad,
Cotyledon: van het grieksche kotylaedon = navel, eigenlijk

nagelvormig uitgehold.
Crassula: van het latijnsche crassus = dik; Crassula is een

verkleinwoord, afgeleid van crassus.
Dasylirion: van het grieksche dasys = ruw, en leirion = lelie.
Dracaena: van het grieksche drakaina = vrouwelijke draak.
Dudleya: naar Prof W. R. Dudley van de Stanford-Universiteit.
Dyckia: naar Vorst Salm-Reifferscheid-Dyck.
Echeveria: naar Echiver; een mexicaansch plantenschilder.
Echidnopsis: van het grieksche echidna = adder, en opsis =

aanblik, gelijkend op.
Euphorbia: volgens sommigen genoemd naar Euphorbias, lijfarts

van Koning Juba II van Mauritanië (52 v. Chr. - 18 n. Chr.)
volgens anderen van het grieksche eu = goed en pherbo =
voeden.

Fourcroya: naar Ant. Franc de Fourcroy, professor te Parijs
(U 1809).

Gasteria: van het grieksche gasteer = buik, naar den vorm der
bloem.

Haemanthus: van het grieksche haima = bloed, en anthos =
bloem.

Haworthia: naar Adrian Hardy Haworth, geb. te Hull 1767,
gest. te Chelsea 24 Aug. 1833.

Hechtia: naar J. G. H. Hecht, Duitsch plantenzoeker (U 1857.)
Heurnia: naar Justus Heurnius, Kaapsch plantenzoeker.
Heurniopsis: gelijkend op Heurnia.
Hoodia: naar Hood, een vetplantenliefhebber.
Hoya: naar Thomas Hoy, Engelsch plantenzoeker.
Kalanchoë: Chineesche naam van onbekende beteekenis.
Kleinia: naar Joh. Theod. Klein, botanicus te Danzig (1685 - 1759).
Lenophyllum: van het grieksche lenos = wol, en phyllon = blad.
Mesembrianthemum: van het grieksche meson = midden, haemera

= dag, en anthemon = bloem. Nederl. naam ,,middagbloem.”
Othonna: grieksche naam voor een arabische plant, waarvan het

sap tegen oogziekten gebruikt werd.
Pachyphytum: : van het grieksche pachys = dik, en phytum = blad.
Pachypodium: van het grieksche pachys = dik en podium = voet.
Pelargonium: van het grieksche pelargos = reiger, kraanvogel,

omdat de vruchten op een reigersbek gelijken.
Piaranthus: van piaros = dik, en anthos = bloem.
Portulaca: van het latynsche portula = deurtje.
Portulacaria: op Portulaca gelijkend.
Rochea: naar François Laroche, arts te Gent.
Roezlia: naar Benito Roezl, die de Mexicaansche cactusstreken

bereisde.
Sarcocaulon: van het grieksche sarco = vleesch, en caulon =

stengel.
Sarcostemma: van het grieksche sarco = vleesch, en stemma =

kroon.
Sedastrum: op Sedum gelijkend.
Sedum: van het latijnsche sedere = steen, dus: op steenen groeiend.
Sempervivum: van het latijnsche semper = altijd, en vivere =

leven.
Senecio: van het latijnsche senex = grijsaard.
Stapelia: naar J. Bod. van Stapel, Amsterdamsch geneesheer

(U 1636).
Testudinaria: van het latijnsche testudo = schildpad, naar den

vorm der plant.
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Tillandsia: naar Elias Tillands, van den botanischen tuin te Abo.
Tradescantia: naar John Tradescant, tuinman bij Koning Karel II

van Engeland (1608 - 1662).
Trichocaulon: van het grieksche tricho = haar, en caulon = stengel.
Umbilicus: van een latijnsch woord, dat ,,navel” beteekent,

omdat de bovenzijde der bladeren bij sommige soorten navel-
vormig is uitgehold.

Vriesia: naar W. de Vriese, Professor in de botanie te Amsterdam.
IJucca: naam op Domingo en Haïti voor de wortel van de

Cassaweplant.

De succulenten op de veiling te Nijmegen.
Zooals bekend, worden op de plantenveilingen de laatste jaren

vrij veel Cactussen en andere succulenten verhandeld. In de veilings-
berichten worden dan ook elke week de doorsnee prijzen gepu-
bliceerd. Een bewijs, dat onze gedoornde vrienden onder de andere
bloemisterij-gewassen weer beginnen mee te tellen. Om te laten
zien, hoe groot de omzet in succulenten is, diene, dat in 1929 aan
de veiling te Nijmegen werden verhandeld: Cactussen en Vet-
planten 16.500 stuks, Crassula’s 600, Sedum 99.500, Saxifraga
65.000. Ter vergelijking noemen wij ook eenige andere cijfers,
nl. Pelargonium 627.000, Varens 68.000, Primula 64.500, Fuchsia
24.000, Hortensia 24.000, Petunia 15.500, Cineraria 29.300,
Begonia 27.000, Azalea 3000, Cyclamen 16.400. De succulenten
maken dus geen slecht figuur! G. D. D.

Naar de vindplaatsen der Melocactussen.

Ook anderszins komen de succulenten weer in het brandpunt der
belangstelling. Ons medelid de heer P. Wagenaar Hummelinck
vertrok n.l. 21 Maart naar de Benedenwindsche Eilanden tot het
doen van faunistische en botanische onderzoekingen. Wat deze
laatste betreffen, zoo denkt hij zich, behalve met de Agaven, voor-
namelijk bezig te houden met een bestudeering der Melocactussen.

Wij zien den uitslag dezer wetenschappelijke onderzoekingen
met belangstelling tegemoet. G. D. D.

Journal of the Cactus and Succ. Soc. of America. Vol. 1, nos. 8 - 9 (Febr.-March 1930).
Noemen we van den rijk gevarieerden inhoud van het Februari-no. een hoofd-

artikel van de hand van James West over Canarische Semperviva. Het komt tegenwoordig
meer en meer in gebruik om de grootere, in hoofdzaak op de Canarische Eilanden
inheemsche Sempervivum-soorten met den geslachtsnaam Aeonium (Webb et Berthelot)
aan te duiden en ze af te scheiden van de kleine zodevormige alpine vormen uit
Europa (S. tectorum, S. arachnoideum!) Het artikel is geïllustreerd met photo’s van een
paar Aeonium-hybriden en van A. canariense.

Verder bevat dit no. een bijdrage van Dr. Houghton over Stapelia’s met zeer fraaie
photo van S. variegata. Vervolgens schrijft G. A. Frick over Euphorbis meloformis: 
de auteur wijst erop, dat planten van verschillende vindplaatsen dikwijls een opmer-
kelijk verschil in habitus aan den dag leggen. Naast elkaar zijn gephotografeerd een
ex. van E. meloformis herkomstig van Somerset East en een plant uit het Zwartkops
District, de eerste vindplaats ligt meer in het kustgebied, de ander meer Oostwaarts in
het binnenland. Wanneer men de photo beziet zou men werkelijk denken twee verschil-
lende species voor zich te hebben. Het verschil in habitus vindt zijn oorzaak in
klimatologische invloeden.

Zeer belangrijk is ook een artikel van French Gilman, ,,Cacti as nesting sites”, voornl.
handelend over de Gila Woodpecker (Centurus uropygialis, een uitheemsche spechtensoort).
de architect en bouwmeester van de holten in Carnegia gigantea. E. e. a. wordt geïllu-
streerd met een drietal interessante opnamen van den bouwmeester zelf en de holten,
die hij in de stamzuilen van dezen Cactus weet uit te hakken.

Gaan we nu over tot het Maart-no. In het eerste artikel van deze afl. vertelt James
West e.e. a. over vensterplanten (,,Windows and eyes”). De hierbij gereproduceerde photo’s
zijn van Fenestraria rhopalophylla N. E. Br., Lithops optica N.E.Br. en Haworthia turgida Haw.
(soort nauw verwant aan H. cymbiformis Haw).

Voorts wordt een pag. ingenomen door een 9-tal photo’s van Cactaceae uit de
verzameling van Graaf F. M. Knuth, Bandholm (Denemarken). Dr. Houghton schrijft
verder over Opuntia’s: bij dit artikel afgebeeld, doch niet erin beschreven is de venijnig
gestekelde O. bigelovii Eng.

Op een in het vorig no. geopende discussie over de mogelijke oorzaken van
kamvorming of fasciatie heeft men verschillende photo’s van cristate vormen ingezonden,
die in dit no. zijn afgedrukt (Lemaireocereus thurberi cristata, Ferocactus Wislizenii cristata,
Opuntia cylindrica cristata, Op. ramosissima cristata.

Van de verdere artikelen in dit no. willen we alleen nog memoreeren een verhande-
ling van de hand van E. Mortensen over ,,Cactus Caterpillars” of te wel rupsen, die op
Cactussen vegeteeren. M. K.

Knuthenborg Gartneri, Bandholm (Denemarken). Kaktus Prisliste 1930.
We wisten tot op heden slechts van het bestaan van een enkele Deensche Cactus-

kweekerij. nl. die van R. Johansen in Odense. Er blijkt nu echter in Denemarken nog
een etablissement op dat gebied te zijn en wel van Graaf Frederik M. Knuth, Bandholm,
eertijds Redacteur van het Nordisk Kaktus Tidsskrift.

De catalogus, die we hier voor ons hebben liggen, maakt een eenvoudigen, doch
smaakvollen indruk, is rijk geïllustreerd met mooie scherpe photo’s. Er worden een 
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200 verschillende soorten aangeboden waaronder de allernieuwste snufjes als 
Neomamillaria Hahniana (met photo), de nieuwe .,Grijsaard” of ,,Olding” zooals de
Denen zeggen, Neomam. Herrerae sp. nov., Neolloydia Sauerii sp. nov. etc.

De Hr. Knuth houdt zich geheel aan de nomenclatuur Britton en Rose,
wat voor dengene, die zich daar niet ingewerkt heeft, wel wat lastig is, wanneer
zooals hier de Schumannsche namen niet als synoniem aangegeven zijn.

De prijzen zijn in Deensche Kronen (Kr. 1.- is ± f 0.67).
Vermelden we nog, dat in dezen catalogus alleen Cactussen aangeboden worden,

voor andere Succulenten wordt een afzonderlijke prijslijst verstrekt.
M. K.

UIT DE AFDEELINGEN.

Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.
Vergadering op Zaterdag 26 April des avonds 8 uur in het gebouw Amicitia.

Westeinde 15.
Spreker: de Heer Dr. K. M. Knip.
Onderwerp: de Systematiek der Cactussen.
Aan het eind der vergadering zal er gelegenheid zijn tot het ruilen van stekken

en planten, terwijl zij, die planten zouden willen verkoopen, dat daarna kunnen doen.

J. J. E. VAN DEN THOORN.

Kring Amsterdam en Omstreken.

Vergadering van den kring Amsterdam op Vrijdag 11 April ‘s avonds 8 uur
in gebouw ,,Koningin Wilhelmina”, Prinsengracht 1015. Agenda ter vergadering.

Bladaarde, gereed voor het gebruik, is vanaf heden steeds verkrijgbaar bij
K. H. Witte, Jan Evertsenstraat 103, waar ook potjes en zaaipannen in alle
maten voorradig zijn.

Op onze laatst gehouden Jaarvergadering was de heer J. J. Verbeek Wolthuys
zoo welwillend om aan onze uitnoodiging gevolg te geven dezen avond te komen
opluisteren met een prachtserie lichtbeelden. De 80 foto’s afzonderlijk te bespreken
zou niet doenlijk zijn. Een enkele zou even moeilijk zijn daar alle even schitterend
waren, zoowel de uitvoering van de foto’s als de gekozen planten. Het was een
avond vol van genot, waarvoor wij den heer J. J. Verbeek Wolthuys nogmaals
onzen dank brengen.

Amsterdam. H. WITTE, Secretaris .

RUILRUBRIEK.
Stekmateriaal Kalanchoë Dyeri. De heer C. L. Harders verzoekt ons mede

te deelen, dat niet aan alle aanvragen voor een plantje van Kalanchoë Dyeri kan
worden voldaan. Aan hen die geen plantje ontvingen zal einde April een kleine
portie zaad worden gezonden.
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VRAAG EN AANBOD.
TER COMPLETEERING

heb ik de volgende nummers van Succulenta beschikbaar, tegen den prijs van
25 cts. per nummer, franco per post.

Succulenta. le jaarg. no. 1.
" 3e " no. 8.
" 4e " no. 4, 7, 8, 9, 11/12.
" 5e " no. 1, 2/3, 4, 5, 6. 7, 8, 9/10, 11, 12.
" 6e " no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/9, 10, 11, 12.
" 7e " no. 1. 2. 3. 4. 5, 6. 7/8, 9. 10. 11. 12.
" 8e " no. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Titel en inhoud voor 4/5e jrg. (1922 1923). 6e jrg., 7e jrg.
Succulenta 10e jrg. (1928) compleet, in linnen band, f 4.-.

 J. J. VERBEEK WOLTHUYS,
van Heurnstraat 108, den Haag.

H. ten Brink, Elisabeth Strouvenlaan 33, Maastricht, heeft beschikbaar volgende
hoogsucculente Mesembrianthema: Argyroderma de Laetii; Conophytum minutum;
C. scitulum; C. truncatellum; C. Wettsteinii; Fenestraria rhopalophylla; Frithia
pulchra; Lithops marmorata; L. pseudo-truncatellum; L. terricolor; Pleiospilos
Bolusii; Punctillaria magnipunctata. Voorts nog vele andere vetplantjes en cactus-
zaailingen, alle op naam.

BUITENLANDSCH NIEUWS.
Nordisk Kaktus Tidsskrift  Van Hr. Greve Frederik M. Knuth. Band-

holm, vernamen we, dat dit Deensche maandblad op Succulentengebied reeds eenige
jaren geleden heeft opgehouden te bestaan.

Het werd indertijd door hem tesamen met Hr. R. Johansen te Odense gere-
digeerd. In onze Vereenigingsbibliotheek bezitten we van dit maandschrift de j.g.
1 - 2, we mogen die dus wel in eere houden!

Het verwondert ons, dat, waar de Denen bekend staan als een zeer planten-
minnend volk, een tijdschrift gewijd aan planten, die juist zoo uitnemend geschikt
voor kamercultuur zijn en dus voor een ieder bereikbaar, zoo weinig levensvat-
baarheid bleek te bezitten.

SECRETARESSE.

MUTATIES LEDENLIJST.

ADRESWIJZIGINGEN.

H. de Langen, v/h. Amsterdam, Rozengracht 25, thans Nieuwer-Amstel, Amstel-
veensche weg 483b.

J. van Daalen. ‘s-Gravenhage, v/h. Laan Copes van Cattenb. 59. thans Allard
Piersonstraat 12a.

N. Noorlander, ‘s-Gravenhage, v/h. Alb. Thijmstraat 136, thans de Génestetlaan 61.
J. K. Buijs, Rotterdam, v/h. van der Sluijsstraat 105a. thans Boogjes 21.
E. Cramer. Architect, Rotterdam, v/h. Spoorsingel 55b, thans Mathenesserlaan 281.
Mevr. Ch. Cruijff-van Weeren, Rijswijk (Z:H.), Broekslootkade 99 (in pl. v. 53).
J. Melis, Tilburg, v/h. Dr. Cuypershof 50, thans Philips Vingboonsstraat 13.
J. H. Schilling, Utrecht, v/h. Grietstraat l0bis, thans Bosschastraat 15.

NIEUWE LEDEN.
A. Overdijk, Amsterdam, Niasstraat 811.
Mej. J. H. S. Sam, Amsterdam W., Jan van Galenstraat 121.
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Mevr. N. Scholten-de Rooy, Amsterdam, Amstellaan 42huis.
G. M. Lindenbergh, Biezelinge (Zeeland). Willem Annapolder.
Mevr. W. H. van Zanten Jut-van Veen. Doorwerth (post Heveadorp), Huize

,,Zonneheuvel”, Italiaansche weg 2.
Mej. Ro Wijnbergen, Eindhoven, Jac. Catslaan 6.
R. H. Groeneveld, Leiden, de Laat de Kanterstraat.
Zuster L. de Nobel, Middelburg. Veersche Singel 128.
Mevr. M. K. Amoureus-Kooyman, Rotterdam. Mathenesserstraat 28.
Mej. M. C. van der Lecq. Rotterdam. Werkhoefstraat 3a.
Mej. W. J. Schipper, Rotterdam. Mathenesserweg 120B.

-A. Middeldorp, Sneek, Stationstraat 4.
Mevr. E. Hooyer-Dubois, Velp (Gld.). Rembrandtlaan 2.
Mr. F. C. R. Drossaart Bentfort, Voorburg. Damsigtstraat 28.
J. Noordanus, Tuinbaas, Kasteel ,,Neerijnen”. Waardenburg.

Buitenland.
W. A. Manda, Inc., Landscape Architects, South Orange. N. J. (U. S. A.).
A. Blanckaert, Rue Léopold 82, Aalst (België).
Greve Frederik M. Knuth, Knuthenborg, Bandholm. Lolland (Denemarken).
H. J. Neevoort van de Poll, Villa ,,Prana”. La Rosiaz-Lausanne (Zwitserland).

RECTIFICATIES LEDENLIJST.

Abusievelijk zijn de beide volgende leden van de ledenlijst weggelaten:
J. Overman, Rotterdam, Burgem. Meineszlaan 90 (in te lasschen op pag. 19).
J. I. Groenhuizen, Voorburg, Villa ,,Maja”. Park Vronesteyn 9 (in te lasschen

op pag. 23).
Gelieve voorts van de volgende verbeteringen nota te nemen:
Jan G. Sloff, Bergen op Zoom, Halstersche weg D 78 (in pl. van 68).
Mej. J. M. Bartstra, Groningen, S. S. Rosensteinlaan 17a. (in pl. van Oranje-

straat 25a).
Mej. H. G. P. van de Meene, De Klomp (Gld.). V 23 (in pl. van v. d. Abeene).

BIBLIOTHEEK.
Aanvulling catalogus.

55b. Succulenta. 9e jaargang (1927), geb. (geschenk van den Heer W. Jolosse.
0. en W. Souburg).

74b. " 10e " (1928), " " "
81a. " 11e " (1929), " " "
Mogen wij de leden er nogmaals attent op maken, dat het adres van onzen

bibliothecaris is: Chr. de Ringh, Hilversum, van Ostadelaan 23.
SECRETARESSE.

JUBILEUMNUMMER ,,SUCCULENTA”.
We zijn zoo vrij onder de aandacht te brengen van de nieuwe leden, die dit

nummer nog niet in bezit hebben. dat we van het Bestuur van den Haagschen
Kring nog een aantal exx. toegezonden kregen van den voorraad, dien we hun in-
dertijd als propagandamateriaal afstonden.

Degenen, die dit fraai uitgevoerde nummer alsnog wenschen te ontvangen, worden
uitgenoodigd dit aan het Secretariaat aan te vragen.

De prijs is, zoo reeds gemeld, f 0.50. Men kan dit voldoen door bijschrijving
op postrekening van den Penningmeester der Ned. Vereen. v. Vetplantenverz.,
No. 133550, Rotterdam. Buitenlanders betalen f 0.10 extra voor porto.

M. KARSTEN, Terborg.



Ostadelaan  

HOODIA GORDONII SWEET.

Het is al enkele jaren geleden, dat Prof. Kurt Dinter mij deze
foto zond als een aandenken aan zijn bekende botanische onder-
zoekingstochten door voormalig Duitsch Zuid-West Afrika.

Velen onzer zullen de ook in onze bibliotheek aanwezige publi-

Hoodia Gordonii Sweet.

11e Jaargang. MEI 1930. No. 5.

   

   
   

NOOT: volgens Mej. Karsten het echtpaar Rusch. 
(was met potlood genoteerd in deze Succulenta)
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caties over die botanische reizen met belangstelling en bewondering
hebben gelezen.

Met belangstelling hebben wij het echtpaar Dinter op diens
reizen gevolgd, wij hebben de groote botanische kennis en stalen
volharding bewonderd, waardoor het mogelijk is geworden, dat
een groote menigte van uiterst zeldzame succulenten aan onze
collecties kan worden toegevoegd. Wij hebben al die wondervolle
Zuid-Afrikaansche gewassen bij de firma De Laet gezien, planten,
van welks bestaan meenigeen van te voren nooit had gedroomd.

Het is het echtpaar Dinter geweest, dat de Zuid-Afrikaansche
succulentenflora, de laatste halve eeuw grootendeels in het vergeet-
boek geraakt, weer in het brandpunt der belangstelling heeft ge-
bracht. Zóó zelfs, dat menigeen de succulenten uit Zuid-Afrika
hooger schat dan die uit Mexico.

Zoo zien wij dan hier het echtpaar Dinter neergehurkt bij een
plantengroep van Hoodia Gordonii Sweet, wel is waar reeds
omstreeks 1830 voor het eerst in de nabijheid der Oranje-rivier
in Groot Namoqualand ontdekt, maar toch altijd een zeldzame
gast gebleven.

De plant is, zoo men weet, verwant aan de Stapelia’s, maar
vormt veel krachtiger, Cereus-achtig geribde stammen, welke uit
een dikker gemeenschappelijken paalwortel ontspringen. Deze
ribben zijn op regelmatige afstanden met één c.M. lange, hout-
achtige doorns bezet.

Dicht aan den top der stammen verschijnen de 10 c.M. groote, fijn
geaderde, geelachtig-vleeschkleurige, vlak-schotelvormige bloemen.

G. D. D.

DE ONGENOODE GASTEN IN ONZE KAS.

Gastvrijheid is een deugd, die we ook gaarne betrachten, als
ongenoode gasten onze kas bezoeken, wanneer zij tenminste tot
het menschelijk geslacht behooren en leden van Succulenta zijn.

Met de ongenoode gasten uit het dierenrijk echter moeten wij
voorzichtig zijn, immers daaronder komen te veel bezoekers voor,
die buitengewoon onbescheiden, net doen of ze thuis zijn en aan
geen weggaan denken.

Wanneer men gasten heeft, is de vraag, wat zullen we eten,
heel belangrijk; wat onze ongenoode gasten uit het dierenrijk
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betreft, is het van het grootste gewicht, dat we goed weten,
waarmede zij zich voeden, want zij veroorzaken ons voornamelijk
last en schade door hun maaltijden. Daarom moeten we, als we
een gedierte in onze kas aantreffen, de vraag stellen: waarvan
leeft het: van dierlijk voedsel, van plantaardig of van beide?

De eerste soort moeten we liefst niet verwijderen, want zij kan
ons helpen in den strijd tegen de laatste. De spin o.a. leeft uit-
sluitend van dierlijk voedsel. De gasten, die bestaan ten koste
van onze met zorg gekweekte planten of duurgekochte zaden,
willen we graag zoo spoedig mogelijk kwijt raken. De kleinste
dieren zullen ons hierbij het meeste werk geven; ook omdat zij
zich het snelste voortplanten en een overstelpend groot aantal
nakomelingen kunnen hebben.

Dat slakken, pissebedden en bladluizen schade aanrichten, is
algemeen bekend, maar van andere kleine dieren weten we dik-
wijls niet of ze kwaad doen of onschadelijk zijn.

Slakken en pissebedden (Oniscus asellus) kan men gemakkelijk
wegvangen. Deze laatste, die men in deftig gezelschap tegen-
woordig keldermotten pleegt te noemen, behooren tot dezelfde
orde als de zoetwatergarnalen. De wijfjes dragen de eieren onder
de borst met zich mee. Een in tweeën gesneden, eenigszins uit-
geholde aardappel dient ons als val. Dikwijls de vallen nazien,
vooral ‘s avonds en de onderkanten en randen van potjes of zaad-
bakken inspecteeren is noodzakelijk.

Bij bladluizen (Aphis pisi, Aphis rorae en een tiental andere
soorten) is het een vereischte, dat men zorgt er niet ,,dik” in te
komen, want dan is uitroeien een ontzettend werk. Deze kleine
dieren hebben n.l. het vermogen zich gedurende bijna den ge-
heelen zomer parthenogenetisch d.i. zonder paring, voort te planten
op angstwekkende snelle wijze. Zij komen in het voorjaar in
groote menigte voort uit eieren, die in het najaar gelegd zijn en
overwinterd hebben; eerst op het einde van den zomer verschijnen
de mannetjes, die het laatste geslacht wijfjes bevruchten. Een
twaalftal geslachten worden zonder bevruchting levend geboren;
de laatste generatie legt eieren. De jongste onderzoekingen hebben
uitgemaakt, dat uit één bladluis in één maand tijds het aantal
van bijna zes millioen zou kunnen voortkomen, als alle individuen
in het leven bleven. Daarom pas op de eerste bladluis!

Neemt men in aanmerking, dat deze luizen gedurende haar
gansche leven plantensappen zuigen, dan behoeft het geen ver-
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wondering te wekken, dat zij door haar buitengewoon groot aan-
tal zéér nadeelig kunnen worden. Bovendien scheiden zij uit het
achterlijf een zoete vloeistof in fijne druppeltjes af, die opdrogend
op de plantendeelen, waar zij is neergevallen, vieze plekken vormt
en de bladeren doet ineenschrompelen. Dit verschijnsel is bekend
onder den naam van honingdauw.

Men kan bladluizen met de vingers verwijderen, maar daar zij
het liefste verblijf houden op fijne jonge scheuten of op knoppen,
is het beter om een penseel met verdunden alcohol te gebruiken.

Schildluizen (coccidae) kunnen zich, als ze pas uit het ei ge-
komen zijn, voortbewegen. De mannetjes ondergaan een volkomen
gedaanteverwisseling: zij bezitten twee vleugels en hebben geen
mondwerktuigen. De veel grootere wijfjes ondergaan geen ge-
daanteverwisseling, hebben geen vleugels, doch een extra goed
ontwikkelden snuit. Zij steken dien snuit in het plantendeel,
waarop ze zich bevinden, vormen een waslaag, die het lichaam
als met een schild bedekt en houden dan verder op de plaats
rust. Ze hebben den ganschen dag niets anders te doen dan
sappen uit de plant te onttrekken en eieren te leggen. Zij zijn
voor de planten zeer schadelijk. In den winter beschut het ver-
droogde schild van het gestorven wijfje het jonge broed.

In gering aantal ontsieren ze onze cactussen reeds zéér in een
groot aantal, tallooze geslachten zien gedurende één zomer het
levenslicht, vermoorden ze de plant. In Australië heeft men de
voortwoekerende Opuntiaplaag slechts kunnen stuiten door het
invoeren van de cochenille schildluis (coccus cacti), die men van
uit vliegtuigen verspreidde over de streken, waar verschillende
opuntiasoorten allen anderen plantengroei verdrongen. Deze luis
werd, voordat de scheikunde het maken van verfstoffen ter hand
genomen had, oorspronkelijk in Mexico, doch later ook in Algiers,
Spanje en op Java gekweekt op Opuntia’s o.a. op Nopalea tomen-
tosa en op Nopalea coccinellifera. In de tweede helft van de
vorige eeuw werd nog jaarlijks uit Vera Cruz een hoeveelheid
van 400.000 K.G. tot een waarde van zes millioen gulden ver-
scheept; tegenwoordig is de handel in dit produkt heel gering.

Zoolang we niet in Mexico wonen, zal de cochenille schildluis
ons geen kwaad doen, de in onze kas voorkomende leden van
de familie der gelijkvleugeligen kunnen we met goed gevolg be-
strijden met Purpusol Mittel zur Bekämpfung alle Schädlinge an
Kakteen. samengesteld door Dr. A. Purpus te Darmstadt. Men
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moet purpusol dat alcohol bevat en snel vloeiend is, met een
penseel of kwastje aanbrengen en deze bewerking eenige malen om
de veertien dagen herhalen met het oog op de volgende geslachten.

Wolluis, (Dachylopius longifilis) moeten we ook als vijand be-
schouwen. Zelve wit gekleurd, verbergt ze zich tusschen de witte
haren en doornen van onze kweekelingen, vooral de jonge wolluis
is bijna niet te vinden diep tusschen de ribben van echinocactussen
en echinopsen of in de holen en grotten van een rotscactus. Ook
hier moet purpusol te hulp geroepen worden.

Het lichaam van de wolluis is langs de zijkanten met fijne
witte pluizige wasdraden bezet: de rug eveneens, doch hier zijn
zij korter. Het wijfje omhult de eieren met dezelfde wollige was-
substantie, die haar lichtbruin lichaam geheel bedekt.

Voor wortelluis, die in het verborgen voortteelt, is droogte.
een levensvoorwaarde: daarom voelt ze zich in onze kas dikwijls
bijzonder goed thuis. De officieele naam voor dit gedierte is mij
onbekend. In de oude Duitsche cactuslitteratuur wordt het steeds
in één adem genoemd met wolluis en wordt zelfs beweerd, dat
het wolluis is, die in den grond is gekropen. Van dit idee is
men teruggekomen; ieder die wortelluis goed bekijkt ziet, dat het
dier niet op een luis, maar op een made of worm gelijkt.

Het onder de kraan schoonspoelen van de wortels der planten,
waarbij men die akelige op propjes watten gelijkende luizenkolonies
heeft ontdekt, kan ‘s zomers goed toegepast worden. Des winters
gaat men daar niet zoo gemakkelijk toe over. Wel kan men,
wanneer zich ook wortelluis vertoont, onder potten of zaadtesten
deze plaatsen begieten met een oplossing van één theelepel extrac-
tum quassilae in een glas kokend water en dit heet gieten op de
aarde of turfmolm, waarin de wortelluis voorkomt. Afgekoeld
kan men met dit aftreksel zonder schade voor de planten ook de
aarde in de potten begieten. Extractum quassiae is een vaste
stof: de verhouding van een theelepel op een glas water is eigen
vinding. Graebener spreekt in zijn werkje kakteenzucht van
quassia brühe. Hij wendt het aan tegen groene bladluis en tegen
regenwormen.

Als bestrijdingsmiddel tegen wortelluis raadt hij aan, na het
reinigen der wortels met zeepwater, een behandeling met extractum
colocynthidis en alcohol toe te passen. Dit recept bleek bij proef-
neming voor veel planten schadelijk, voor sommigen zelfs doodelijk
te zijn.



Men heeft opgemerkt dat wortelluis welig tiert in aarde, waarin
veel onverteerd blad voorkomt, en ook dat planten, die in armen
schralen grond staan en daarbij langen tijd droog gehouden worden,
vaak last van dit ongedierte krijgen. Het is evenwel nog een
onopgelost probleem, waarom van twee bakken met zuivere jonge
zaailingen, beide gevuld met dezelfde aarde en beide in dezelfde
omstandigheden verkeerend, de eene bak vol wortelluis komt,
terwijl de andere vrij blijft.

(Slot volgt.) J. J. E. v. D. T.

HOE HEET DIE CACTUS?
5.

Alvorens verder te gaan met de behandeling van de overige
cylinder-opuntia’s moeten we eenige aanvullingen geven op onze
voorgaande artikelen en wel in de eerste plaats over het geslacht
Grusonia. Schreven we op pag. 41, dat deze wel bijna nooit in
onze verzamelingen zou worden aangetroffen, zoo viel het ons op,
dat in onze advertentierubriek de firma W. W. de Wolf uit
Enkhuizen er niet alleen zaden, maar ook importplanten van aan-
biedt, zoodat deze soort wel degelijk binnen afzienbaren tijd in
onze cultures zal zijn opgenomen. Met de meeste bereidwilligheid
voldeed deze firma aan ons verzoek om er een plant van te mogen
af beelden en beschrijven.

Grusonia cereiformis werd in 1894 door den Duitschen ingenieur
F. Reichenbach in den staat Coahuila (Mexico) ontdekt en twee
jaar later door hem beschreven. Het is de eenige Opuntia-achtige,
waarvan de doornkussens op ribben zijn geplaatst, waardoor ze
buitengewoon veel op een Cereus gelijkt. Waarom Britton en
Rose in 1919 haar naam hebben veranderd in Grusonia Bradtiana
is ons nergens uit gebleken en in strijd met het prioriteitsbeginsel,
dat aan den eerstgegeven naam den voorkeur geeft. We noemden
reeds de voornaamste eigenschap van deze plant, namelijk het
cereusachtige, een poging zooals wij het schreven om een hoogeren
ontwikkelingstrap te bereiken, wat in de wetenschap den naam
draagt van paralellisme. De insnoeringen op den stam wijzen
echter op Opuntia, evenals het voorkomen van glochiden op de
vrucht, waaruit blijkt, dat ze haar afkomst toch niet geheel kan
verloochenen. In haar vaderland schijnt de plant een paar meter
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hoog te worden en een berucht onkruid te zijn, wat ook wel
echt Opuntia-achtig is. Bij ons zal dat zoo’n vaart niet loopen,
al moet het wel een flinke groeister zijn. De kleur der stammen
is grijsachtig groen, Ze zijn 8 - 10 ribbig en van 4 - 7 c.M. dik.
Jonge scheuten vertoonen kleine, spoedig afvallende blaadjes en
ook enkele glochiden, maar die waren aan deze importen al niet
meer aanwezig, dus verdwijnen ze blijkbaar heel spoedig. Voor
bescherming zullen deze laatste ook wel niet noodig zijn, daar de
talrijke stijve doornen een voldoenden afweer vormen. Het
aantal randdorens bedraagt 12 - 14, wij telden ook arealen met
meer, terwijl het aantal middeldoornen 3 - 5 is, waarvan een langere,
bij jonge scheuten stijf omhoog gericht, later meer naar beneden
overbuigend. Op bijgaande foto zijn twee verschillende planten

Grusonia cereiformis.



afgebeeld. De enkele scheut is langwerpig en frischgroen van
kleur, de ribben zijn hierbij veel scherper dan bij de grootere
typeplant, welke twee scheuten draagt. Deze zijn meer grijsgroen
van kleur en de afzonderlijke leden ook meer eivormig, oogen-
schijnlijk is ze wat meer bedoornd. Ons lijkt, in verband met
de foto in Berger Entwickelungslinien pag. 17 de eerstgenoemde
het meest op het daarin afgebeelde exemplaar, maar het is heel
goed mogelijk, dat deze verschillen door standplaatsafwijkingen
worden te voorschijn geroepen. Met een kleine variant op een
bekend gezegde zouden we gerust kunnen beweren: Niets is zoo
veranderlijk als een cactus. Pas als men dergelijke varieteiten
een tijdlang doorkweekt, kan blijken, of ze op den duur ook ver-
schillend van vorm blijven.

Een tweede aanvulling betreft een kleine Cylinder-Opuntia,
die ik als Opuntia pusilla S. D. van den heer Janz te Rotterdam
kreeg, en die als import afkomstig was uit Argentinië, drie dag-
reizen per stoomboot de Parana op, alzoo een import van on-
verdachte herkomst. Zij moest dus behooren tot de groep, welke
ik in het Aprilnummer beschreven heb, namelijk de Zuid-Ameri-
kaansche cylinder-opuntia's, zonder scheeden om de doornen. In
Succulenta no. 7 van 1929 vond ik hierover al, wat ik weten
wilde, want het was kennelijk dezelfde plant, waarover de heer
Duursma schreef.

De beschrijving van Salm-Dyck klopt op dit plantje volkomen
en we moeten bewondering hebben voor de wijze, waarop deze
grootmeester der cactuskunde het moeilijke onderwerp der bota-
nische plantbeschrijving beheerschte. Dat hij O. pusilla S. D.
plaatste tusschen O. carassavica en O. fragilis slaat alleen op de
uiterlijke kenteekenen en dan is het nog zoo gek niet, want het
augurkjesmodel van de eerste en de groote breekbaarheid van de
laatste wordt wel heel duidelijk gedemonstreerd door het feit, dat
ons plantje onderweg in vijf dergelijke stukjes was uiteengevallen.
Op de geografische verspreiding lette Salm echter niet zoo veel,
misschien was dit bij zijn planten ook niet altijd met absolute
zekerheid na te gaan, anders zou hij gemerkt hebben, dat het
Woongebied dezer drie genoemde soorten ver van elkaar ver-
wijderd was. O. curassavica toch hoort thuis op de Antillen,
terwijl O. fragilis zijn verspreiding vindt in de westelijke staten
van N. Amerika tot in Br. Columbia, terwijl onze O. pusilla wel
positief uit Argentinië komt. Maar Berger vermeldt haar niet

in de Pentlandiigroep en Britton en Rose voegen haar als
synoniem bij O. ovata, waar ze m.i. ook niet op haar plaats is.
De leden zijn niet eivormig (ovata = eivormig) en de schijven zijn
bij deze soort 3 - 4 c.M. lang en 2 - 5 c.M. dik. De beschrijving
van O. corrugata Salm komt beter uit, daarvan zijn de leden
2 - 4 c.M. lang en slechts l - 2 c.M. dik. Enkele doorns kunnen
wel 2½ c.M. worden, daarbij zijn ze niet stekend, maar buigzaam.
Het komt ons waarschijnlijk voor, dat deze soort, die we voor-
loopig maar O. pusilla S. D. zullen blijven noemen, lang zoo
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Op. cylindrica.

zeldzaam niet is als ze lijkt, want het is een soort, die stellig al
meer dan een eeuw in Europa bekend is en daarbij zeer gemak-
kelijk stek geeft. We beschouwen haar als een nauwe verwant
van O. corrugata en geen kweekvorm van O. ovata, daar de
import hier allerminst op gelijkt en voelen dus nog het meest
voor de meening van den heer Duursma, die van een vergeten
cactus spreekt. Wij verwijzen naar de foto in Succ. 1929 no. 7
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en hopen, dat onze lezers zich mede eens hierover zullen uitspreken.
Tenslotte geven we nog enkele afbeeldingen van de besproken
groep. Allereerst van O. cylindrica, met haar cristatavorm. Het
ware licht over het ontstaan dezer vormen heeft nog niet geschenen.
Intusschen blijven ze er niet minder interessant om. Wat deze
hanekam betreft, ze kan even goed wortelecht worden gekweekt
als geënt, en we geven aan de eerste groeiwijze steeds den voorkeur.

deze op haar eigen wortels maar een slechte groeister is. Met
haar papierachtige doornen is het zeker een aanbevelenswaardige
soort. Dit laatste kunnen we ook zeggen van O. Pentlandii,
die minder algemeen bekend is, maar stellig meerdere aandacht
verdient. Ze groeit snel en de frischgroene, bijna doornlooze
stammetjes, geven een welkome afwisseling onder het prikkelige
Opuntia gezelschap. Zoowel O. diademata als O. Pentlandii
behooren tot de struikachtige soorten, maar het spreekt vanzelf,
dat dit bij een geënt exemplaar of een pas gestekt zuiltje niet
tot uitdrukking komt. Mocht men bij het determineeren op derge-
lijke moeilijkheden stuiten, dan probeere men beide mogelijkheden
van de tabel. J. M. VAN DEN HOUTEN.

IMPORTPLANTEN.

Zoo langzaam aan nadert de tijd dat we onze collectie weer
eens gaan nazien. Hier en daar is een plant gesneuveld, die door
een andere moet vervangen worden: of wel we willen onze ver-
zameling wat uitbreiden. Drie wegen staan ons hiertoe open -
zelf zaaien - hier gekweekte planten aanschaffen of importplanten
koopen. Alleen over deze laatsten wilde ik het hier hebben.

Allereerst vragen we ons af: waar halen we ze van daan -
zelf importeeren of van een kweeker of handelaar betrekken. Ik
voor mij voelt ‘t meeste voor zelf importeeren en wel om volgende
reden. Een handelaar wil liefst zijn planten zoo vlug mogelijk
van de hand doen om eventueel verlies te vermijden - wat
natuurlijk heel begrijpelijk is. Evenzeer is het te begrijpen dat
hij een bewortelde plant eerder zal verkoopen dan één zonder
wortels. Ergo moet hij ze zoo snel mogelijk laten bewortelen.
Dit gaat ‘t beste in fijne turfmolm en dan liefst van onderen goed
verwarmen. Zoo slaat de plant vlug aan en aan alle kanten
komen wortels te voorschijn. Maar komt zoo’n plant nu bij ons
in andere omgeving en andere aarde, dan zullen meestal deze
wortels afsterven en de plant is dan te uitgeput om direct weer
nieuwe te maken. Immers deze z. g. turfmolmwortels zijn niet
geschikt om voedsel uit de aarde te halen - alleen vocht zuigen
ze op. Ze zien er dan ook anders uit als de natuurlijke wortels
- veel dunner en doorzichtiger. Ergo een slecht resultaat. Dit
is mogelijk de reden waarom importplanten zoo in discrediet zijn
gekomen. Natuurlijk zijn er ook wel handelaren - meestal de
oude goed bekend staande adressen - die hun importen rustig
een heel seizoen oppotten en dan pas verkoopen. In dit geval
vervallen natuurlijk alle hier opgesomde bezwaren ; alleen worden
de prijzen dan laten we zeggen nog al hoog. Een blik in de pas
uitgekomen prijscourant van Haage uit Erfurt (één van de beste
adressen overigens) zegt U genoeg. Voor een groot goed be-
wortelde exemplaar moet men 10 - 20 ja tot 50 en 100 Mark
per stuk betalen. Had men nu de zekerheid dat zoo’n exemplaar
een lang leven had, dan was - dit voor een enkele keer - voor
een enkel exemplaar nu niet zoo heel erg. Maar sneuvelt het, dan
is het toch wel een beetje zondegeld. Bovendien, wat zou dan
een flinke collectie bestaande uit een honderd of meer exemplaren
wel niet moeten kosten.

Op. diademata geënt. Op. pentlandii

Van O. diademata beelden we een pas geënte plant af, daar

87



Zelf importeeren heeft natuurlijk ook zijn bezwaren - men weet
nooit te voren precies welke soorten men zal krijgen en ten tweede
is het nog al kostbaar. Dit laatste bezwaar vervalt echter indien
men gezamenlijk bestelt.

Het allerbeste is misschien wel het met een kweeker of handelaar
op een accoordje te gooien en U te laten waarschuwen onmiddellijk
als er een import is aangekomen. U kunt dan zelf uitzoeken wat U
wilt hebben (natuurlijk wortellooze exemplaren) en al is ‘t mogelijk
wat duurder - risico is dan uitgesloten.

Nog een raad. Koop nooit een importplant in een bloemenwinkel,
al is die ook nog zoo goedkoop - en al wordt die U ook nog zoo
aanbevolen. Niemand weet hoe lang die plant daar al staat en hoe
die . . . . mishandeld is. Hier is het resultaat vrij zeker slecht.

Laten we dus aannemen dat U of zelf hebt geïmporteerd of
versch import van een handelaar hebt betrokken. Deze planten
hebben ± 8 weken in een donkere kist gelegen en zijn zeer
gevoelig voor zonlicht. Maar nooit direct in de zon zetten -
dan verbranden ze totaal - doch eerst in de schaduw (achter wit
gekalkt glas) en langzaam aan ‘t licht wennen. Eerst als de
geheele plant - vooral ‘t hart weer zuiver groen ziet - kan
men ze in ‘t zonnetje zetten. Verschillende planten groeien nog
tijdens ‘t transport in de kist. Zeer sterk doet dit b.v. Echino-
cereus Knippelianus. Dit nieuwe gedeelte is zuiver wit en bevat
nog geen bladgroen. Langzaamaan zien we dit nu groen worden
en dan pas kunnen we de plant in ‘t volle licht zetten.

In de meeste handboeken wordt aangeraden importplanten bij
aankomst grondig na te zien en alle doode wortels of wortelresten
te verwijderen. Met ‘t eerste ben ik het eens - schildluis komt
ook op versch geïmporteerde planten voor - met ‘t laatste niet.
Zijn de wortels geheel verwijderd dan is het niet noodig, zijn ze
vochtig (rottend) dan liever de plant nog eens laten opdrogen.
Naar mijn meening is het beter niet onnoodig nieuwe snijwonden
te maken. Zooals ik de plant krijg pot ik ze op.

Wat is nu de beste grond voor importplanten! Zooals overal
zullen ook hier wel verscheidene wegen naar Rome leiden, maar
toch is de keuze van een goed grondmengsel van buitengewoon
groot belang. Losse luchtige goed doorlaatbare grond, zonder
bestanddeelen die rotten of kunnen gaan rotten is hoofdzaak.
Turfmolm voldoet aan deze eischen doch bevat geen voedende
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bestanddeelen. is dus als geheel ongeschikt. Uit eigen ervaring
kan ik ‘t volgende mengsel aanbevelen: 2 deelen fijne turfmolm
- 2 deelen goed gezeefde bladaarde - 2 deelen grof zand - 1 deel
houtskool en 1 deel kalk. Hoe ouder de bladaarde, hoe beter,
verteerd. Onverteerde bladdeelen gaan schimmelen en kunnen
voor de importplanten noodlottig worden. Houtskool liefst niet
zelf kloppen - het ééne deel wordt tot poeder en het andere is
meestal te grof. Zeer fijne houtskool korrels zijn in iedere winkel
van pluimveevoeder voor geringen prijs te verkrijgen. Kalk kan
men of zelf heel fijn kloppen of als gemalen krijtpoeder bij een
drogist koopen. Dit goed doorééngemengde, geeft een zeer luchtige
aarde waarin de planten uitstekend wortelen. Wat de rol is die
de houtskool bij de wortelvorming speelt, is eigenlijk nog geheel
onbekend. Men zegt dat deze de rotting tegen gaat, wat heel
wel mogelijk is - doch ze doet beslist meer. Ter illustratie kan
ik U meedeelen dat ik begin Maart een plant wilde overpotten.
Bij ‘t uithalen bleken nu bijna alle houtskooldeeltjes aan de wortels
te zitten. Wat in de bloempot was achtergebleven van de aarde,
was bijna houtskoolvrij. Wel een bewijs dat de wortels bij voor-
keur de houtskooldeeltjes opzoeken en ze stevig vast houden ook.
En dit is geen voorbeeld op zich zelf - geregeld kunnen wij in
meerdere of mindere mate dit verschijnsel waarnemen. Naar mijn
meening heeft houtskool beslist nog een andere werking dan alleen
een conserveerende. Welke die echter is - weet ik niet. In alle
geval zal men echter goed doen hier rekening mee te houden en
nooit in een aardmengsel de houtskool vergeten.

Ook de pot die men gebruikt is van belang. Nieuwe potten
zijn beter dan gebruikte (poreuser) - men zal zien dat de sterkste
wortelvorming juist tegen de wanden plaats vindt. Verder hoe
kleiner hoe beter - de doorsnede moet maar net iets grooter zijn
dan die der plant. In de eerste plaats is dan de hoeveelheid
aarde niet zoo groot en droogt bij te veel water geven dus sneller
op, waar door deze fout als ‘t ware gecompenseerd wordt. In de
tweede plaats zijn de wortels sneller bij het wandoppervlak -
daar waar ze schijnbaar ‘t liefste zijn. De z.g. echte cactuspotjes
- d.w.z. die met de halve hoogte van gewone potten - hebben
mij vrij slecht voldaan. Nog afgezien van het feit dat verscheidene
cactussen er te ver bovenuit zouden steken - blijft er voor een
goede drainage veel te weinig ruimte over. Goede drainage is
een hoofdvoorwaarde. Een enkele scherf op den bodem is niet
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voldoende. Liever neem ik gewone diepe potten en vul deze voor
de helft met oude bloempotscherven of aschsintels.

Heeft men de planten nu opgepot dan gaan ze voorloopig onder
matglas en worden de eerste weken alleen maar dagelijksch één
of twee maal bespoten - dit hangt van ‘t weer af. Vooral niet
gieten. De aarde mag maar net even vochtig aanvoelen. Te droog
is niet zoo erg - eenmaal te nat kan noodlottig worden. Daarom
vullen we de pot ook tot aan den rand met aarde en laten niet
zooals bij gewone planten een z.g. gietrand over. Overtollig water
kan dan direct afvloeien. Dit afspuiten doe ik in ‘t voorjaar alleen
's morgens vroeg en houd dan de ramen van de kas gesloten.
Daardoor ontstaat een flinke gespannen lucht verzadigd met water-
damp. In den namiddag gaan de ramen wijd open en blijven dit
tot alle planten (en ook de aarde) goed zijn opgedroogd. Voor
dat de nacht invalt moet alles beslist weer droog zijn. Vocht bij
lage temperatuur is slecht. Vandaar dat we bij vochtig-koud weer
gerust eens een dag met besproeien kunnen overslaan. Met Mei
gaan de ramen ‘s morgens vroeg al direct open, terwijl van af
Juni ook ‘s nachts alles open blijft. In September en October doe
ik net andersom, overdag alle ramen gesloten en ‘s nachts open.
Hierdoor worden de planten flink gehard voor den komenden
winter. Het gieten beperk ik deze maanden weer tot enkel be-
spuiten. Na October geef ik absoluut geen water meer tot begin
Maart, maar ik houd hierbij mijn planten absoluut koud - hoog-
stens bij vriezend weer zacht verwarmen - net genoeg om de
vorst er uit te houden. Mijn ervaring is: ‘s winters hoe kouder
hoe beter, mits kurkdroog.

Ook in Mexico is het wel eens erg koud, zonder dat dit de
planten nadeel brengt. En kom in de kas de thermometer eens
een heel enkelen keer op ‘t nulpunt, wel ook dit hindert niet, 
mits de planten maar droog zijn.

Hoek v. Holland. K. M. KNIP.

(Slot volgt.)
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PURPUSOL.
Dit bestrijdingsmiddel tegen alle ongedierte, dat op cactussen

voorkomt, is te koop bij Albert Alemann, Landgraf Georgstrasse
64 te Darmstadt. De fabrikant is de firma E. Merck. De hoofd-
vertegenwoordiger van deze firma deelde mij mede, dat Merck
het artikel Purpusol niet in den handel brengt.

Het kost 1 R. M. voor 50  gram
2 R. M. voor 150 gram
6 R. M. voor 500 gram.

Een hoeveelheid grooter dan 500 gram geeft geen voordeel in
prijs. Porto en verpakking wordt extra berekend.

Het invoerrecht bedraagt nog iets meer dan 50 %. Deze be-
lasting zou kleiner worden, wanneer de afzender eene verklaring
zou kunnen afgeven, dat de gebruikte alcohol gedenatureerd is
volgens de Ned. wet.

De onderzoekingen van Dr. Knip te Hoek van Holland hebben
bewezen, dat er op een cactus, drie dagen nadat deze bestreken
was met Purpusol, geen enkel levend wezen meer te vinden was.
Ik zelf heb ongeveer zes maanden geleden proeven genomen om
te zien of eene intensieve purpusol-behandeling schadelijk is voor
vetplanten.

Een Mesem. Bolusii benevens een Mam. longimamma en een
Mam. centricirrha heb ik herhaaldelijk, minstens 10 à 12 maal,
soms om den anderen dag, soms met eenige weken tusschenpoos,
kwistig met Purpusol bewerkt. Ik koos deze planten, omdat be-
schadiging van de opperhuid gemakkelijk zichtbaar is. Zij onder-
vonden niet het minste nadeel. De beide mamillaria’s zijn op ‘t
oogenblik aan den groei, en de mesem. ziet er ook uitstekend uit.

Minder goede resultaten bereikte ik met een bloemstengel van
Kleinia repens en een bloeiend takje van Cras. corymbulosis. Beide
verschrompelden na eenige malen kennis gemaakt te hebben met
Purpusol. Dit doet evenwel niets af aan de waarde van het
bestrijdingsmiddel, dat slechts voor cactussen is bedoeld, en dat
voor zoover ik het beoordeelen kan een uitstekend hulpmiddel is
in den strijd tegen wolluis, schildluis en roode spin.

J. J. E. VAN DEN THOORN.
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ECHINOCACTUS BEGUINI.

In het Decembernummer van 1929, schreef ik over Ech. Beg.
dat de bloemen bij mij belangrijk grooter waren dan in de diverse
handboeken werd opgegeven, n.l. 5½ centimeter in plaats van
3 à 3½. Ik merkte daar bij op dat dus òf de verschillende schrijvers
de plant niet zelf in bloei hadden gezien òf dat ik mij in de
determinatie had vergist. Ik heb daarna de plaats nog eens heel
nauwkeurig onderzocht en het is wel degelijk Ech. Beguini.

Nu heeft zich echter iets heel merkwaardigs voorgedaan. De
zelfde planten van verleden jaar hebben nu weer gebloeid en thans
met bloemen van ± 3 c.m. grootte. Dat importplanten hier in
cultuur soms van gedaante veranderen speciaal wat de bedoorning
betreft - is bekend genoeg - doch dat een bloem kleiner kan
worden was mij totaal onbekend. Ook in de literatuur heb ik
daar nergens iets over kunnen vinden. De zaak leek mij belangrijk
genoeg om hier even de aandacht op te vestigen.

K. M. KNIP.

DE UTRECHTSCHE TENTOONSTELLING.

Het is ons een behoefte de leden van den kring Utrecht hierbij
openlijk hulde te brengen voor hetgeen ze op de U. B. T. 0.
hebben gepresteerd. De collectie Cactussen en Succulenten, die ze
op deze voorjaarsexpositie in het Jaarbeursgebouw hebben bijeen-
gebracht, overtrof onze stoutste verwachtingen! Wat onderlinge
samenwerking vermag werd hier wel ten duidelijkste gedemonstreerd.

We willen verder van de gelegenheid gebruik maken om den
Kring Utrecht geluk te wenschen met de behaalde onderscheidingen.
Dat deze Cactustentoonstelling ook een zeer doeltreffende reclame
voor onze Vereeniging was, hebben we reeds ondervonden!

Onzen hartelijken dank daarvoor!

Namens het Bestuur der N. V. v. V.
,,Succulenta”,

CHR. DE RINGH, Voorzitter.
M. C. KARSTEN, Secretaresse.

AAN DEN VOORAVOND VAN EN NA DE
UTRECHTSCHE TENTOONSTELLING.

De groote dag was daar. Ieder lid, dat er wat voor voelde
om in de komende dagen iets van zijn liefhebberij aan het publiek
te toonen, had zijn planten in gereedheid gebracht en netjes verzorgd.

Het consigne was, dat de planten op 7 April aanwezig moesten zijn.
‘t Was een lust onopgemerkt te staan kijken met welk een zorg de lief-
hebbers hun schatten naar het expositieterrein brachten. De een had
een mandje, de ander een kistje, weer anderen een auto en zelfs kwam
er één met een van moeder geleende waschteil op een handkar.

Wie beschrijft echter wat in het binnenste van menig inzender
omging toen hij of zij bij de aankomst op het terrein door de
tuinders werd uitgelachen. Zag ik enkele inzenders weifelen, wilden
zij den terugtocht direct aanvaarden? Zouden die lachers ooit
zooveel liefhebberij aan den dag gelegd hebben als deze inzenders ?
Zullen ze nu nog lachen, nu diezelfde inzenders zoo schitterend
uit den strijd zijn gekomen?

Vriendinnen en vrienden van Succulenta !
Natuurlijk is het groote succes te danken aan de bizondere en

groote inzendingen van enkelen, maar de bekroning geldt nu een-
maal voor alle inzenders, dit is het mooie van onze liefhebberij.
Maar wie voerden ons naar de overwinning? De bekroning voor
het Kringbestuur en de toegevoegde commissieleden. die niets on-
beproefd hebben gelaten om deze expositie te doen slagen, zal
van ons, leden, moeten komen. Daarom roep ik U allen op vele
leden te werven als stille hulde voor hen, die zich in deze dagen
zooveel opofferingen getroost hebben.

Een groote aanwas van leden is mijn grootste wensch.
TEILTJE.

Naschrift. Wij zijn ,,Teiltje” ten hoogste erkentelijk voor zijn
goeden wensch in den laatsten zin vervat. Een groote aanwas van
leden is ook altijd ons ideaal geweest. Maar wederkeerig zal op
volgende tentoonstellingen in onze groote steden bij een belang-
rijke ledenaanwas het succes ook nog grooter kunnen worden.
En daarom zouden wij aan de goede wenschen van ,,Teiltje” nog
willen toevoegen: Leden, die in de groote steden of de naaste
omgeving daar van woonachtig zijt, sluit U allen aan bij den
Kring ten uwent, zoodat de Kringbesturen in de toekomst ook op
uw daadwerkelijken steun mogen rekenen. RED.
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DE COLLECTIEVE INZENDING VAN DEN
UTRECHTSCHEN KRING OP DE U. B. T. O.,

9 - 13 APRIL jl.
Mexicaansche en Z. Afrikaansche woestijnhoekjes.

Kunstvormen in de natuur. ,,Speldenkussens”.

Op het oogenblik, dat we dit schrijven behoort de groote
Voorjaarsbloemententoonstelling te Utrecht, georganiseerd door
de plaatselijke Afd. der Kon. Ned. Maatsch. voor Tuinbouw en
Plantkunde alweer tot het verleden. Met deze tentoonstelling,
die wel uitstekend geslaagd mag heeten, heeft de Nederlandsche
tuinbouw het voorjaarsseizoen op waardige wijze ingeluid. De
groote tentoonstellingshal van het Jaarbeursgebouw was één
bloemenpracht en kleurenweelde ! Maar we willen hier niet langer
bij stilstaan doch overgaan tot de clou van deze show, de inzending
Cactussen en andere Vetplanten van den Kring Utrecht van onze
Vereeniging. Deze inzending was zóó uitgebreid, dat er een
heele zaal toe noodig was om ze naar behooren op te stellen!
Door 38 leden waren hier ± 1500 planten bijeengebracht! Door
middel van balen turfmolm en fijn geelwit zand had men een
heuvelachtig landschap geconstrueerd waar de planten, daar ze
tot over den potrand in het zand ingegraven waren, als het ware
één geheel mee vormden. Om wat meer kleur en teekening aan
het zandoppervlak te geven had men tusschen de planten nog
roodbruine aarde (afval van een pannenfabriek) en fijn geklopte
potscherf gestrooid. Vooral waar grijze planten stonden bleek
deze roode substantie het kleureffect ten zeerste te verhoogen.

Bij de opstelling der planten was men zooveel mogelijk syste-
matisch te werk gegaan, wat het overzicht zeer vergemakkelijkte.
Bovendien had men hier en daar de Kaapsche en Mexicaansche
Succulenten tot afzonderlijke groepen gearrangeerd. De hierbij
afgedrukte photo’s spreken wel voor zichzelf! Om van dit groote
sortiment planten een uitvoerige beschrijving te geven is gezien
de beperkte plaatsruimte niet mogelijk en moeten we er ons toe
bepalen er hier en daar een greep uit te doen en datgene voor
het front te voeren wat ons bijzonder opmerkelijk voorkwam.

Memoreeren we in de eerste plaats de groote, prachtig gevormde
exemplaren van Astrophytum myriostigma, de ,,bisschopsmuts”.

houwen! Er is geen cactusgeslacht waaronder we zulk vol-
De grijze, 4 à 5 kantige planten zagen er uit als uit steen ge-

maakt symmetrische vormen aantreffen als onder de Astrophyta!
Heel eigenaardig is ook Obregonia Denegrii. bestaande uit dikke,
vuilbruine schubben, een echte woestijnplant om te zien! Even
verder vonden we nog een vreemde verschijning, nl. Echinocactus
turbiniformis, zeer afgeplat van vorm met in veldjes verdeelde
ribben, dewelke min of meer spiraalvormig gerangschikt zijn.
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Zeer belangrijk was de Mamillaria-groep. We noteerden o. a. den
nieuwen ,,grijsaard”, M. Hahniana, waarbij het heele plantenlichaam
geheel en al door lange witte haren aan het oog onttrokken is.

Groep Euphorbia’s uit de expositie van den kring Utrecht.

Voorts de zeer dwergachtige M. Herrerae, eveneens een species
nova, bijna kogelrond van vorm en zeer fijn wit bestekeld.
De fraaie M. bocasana ontbrak niet op het appèl en evenmin



M. lanata (fraai wit gestekeld!) Van den echten grijsaard, Cepha-
locereus senilis, waren ook een paar welig behaarde exemplaren
aanwezig. ware pronkstukken! De ,,Turksche muts”, Melocactus
communis, was er eveneens te vinden en ook een ietwat plattere,
groener gekleurde vorm, Mel. depressus. De tentoongestelde
Melo’s waren allen in het bezit van een flink ontwikkeld cepha-
lium (schedelkapje!) Bij een hiervan waren tusschen de bruine
schedelharen eenige roseroode bessen zichtbaar en hoorden we
een dame opmerken: ,, Net een speldenkussen!” Voorwaar geen
onaardige vergelijking!

Opvallend was ook Pilocereus Houlletii, een zuilvormige Cac-
tacea met vlokkig behaarden stam. Tot de planten, die door bizarre
vorm in het bijzonder de aandacht op zich vestigen, behoort zonder

twijfel de rotscactus, Cereus peruvianus var. monstruosa. Deze
stond te midden van een decoratieve groep zuil- en slangvormige
Cerei en groote Opuntia’s. Noemen we van de laatsten O. papy-
racantha met vuilwitte, breede papierachtige dorens, O. senilis,
waarbij het basale gedeelte van den stam wollig wit behaard is
(zeer eigenaardig!). -- Echinocacti waren er ook te kust en te
keur. Niet minder merkwaardig dan de reeds genoemde turbini-
formis is E. multicostatus met zeer dicht opeenstaande, dunne
lamelvormige ribben.

Vlak bij deze soort vonden we een exemplaar van E'tus lamel-
losus, ook al weer een vreemd uitziende plant; de ribben, dun
als bladen carton, staan zeer dicht opeen en zijn grillig gegolfd.
De geheele plant is bezet met lange, slappe, hoornachtige stekels.

Groep Echinocactussen en Opuntia's uit de expositie van den kring Utrecht

Groep Agaves en Aloës uit de expositie van den kring Utrecht
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groene bladeren, die in het geheel niet succulent zijn!
De succulente geslachten Stapelia, Hoodia, Trichocaulon, Caral-
luma en Ceropegia, allen deel uitmakend van de groote familie
der Asclepiadaceae, waren ook vertegenwoordigd. Interessant is
Trichocaulon Dinteri, bestaande uit een zeer succulent stammetje,
hetwelk met hoekige wratten bezet is, een typische woestijnplant
evenals trouwens de zwaar bestekelde Hoodia Gordonii.

De eenige Ceropegia-soort, die zich onder deze inzending be-
vond, was C. stapeliiformis, een plant, die zooals de naam al
zegt in habitus wel wat van een Stapelia heeft (de bladeren zijn
ook hier rudimentair). Ze vormt wel een hemelsbreed verschil
met het lieve hangplantje, welk we onder den naam C. Woodii
kennen !

Laten we nu eens een kijkje nemen in de specifiek Z. Afrikaansche
hoek. We vonden hier een buitengewoon groote verscheidenheid
van soorten. Vermelden we hiervan in de eerste plaats de interes-
sante Euphorbia obesa, welke in manlijke en vrouwelijke exem-
plaren aanwezig was (het verschil is echter bij niet-bloeiende
planten niet te zien!) In de obesa hebben we wel een der sier-
lijkste bolvormige Euphorbia’s. We willen echter niet langer bij
deze soort stilstaan, ze is bekend genoeg! Voorts troffen we aan
Euph. meloformis, E. horrida (lijkt in vorm op de voorgaande,
doch wijkt verder af door den blauwgroenen schedel en grauwe
bestekeling).

Zeer opmerkelijk vonden we ook Euph. bupleurifolia, met dikken
knotsvormigen stam met een kroontje van langwerpige, donker-

Groep Mamillaria's uit de expositie van den kring Utrecht

Groep Pilocereusen en Echinopissen uit de expositie van den kring Utrecht
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In bonte mengeling vinden we voorts nog in dezen Afrikaanschen
hoek verschillende soorten Aloë, Gasteria, Haworthia, Cotyledon
(waaronder een bruinbladige spec. nov.!) Crassula (C. barbata!)
enz. enz.

In een anderen hoek van dit woestijnlandschap troffen we uit-
geplant tusschen steenen nog een paar ,,mimicry” Mesembr. aan,
memoreeren we hiervan een bijzondere mooie importplant van
Pleiospilos Bolusii.

Gezien het seizoen waren bloeiende Cactussen op deze show
niet talrijk. We noteerden o. a. een roomkleurige Phyllo hybride,
roode Epiphyllums en Rhipsalis pachyptera met massa’s kleine

geelachtige bloempjes langs den rand der breede, bladachtige
stengelleden. Van de weinige succulenten prijkten o. a. met bloemen
Aloë variegata, Gasteria verrucosa, Euphorbia splendens.
Besluiten we ons verslag met nog even in herinnering te brengen
de ongemeen fraaie importexemplaren van Agave Victoriae Reginae.
Het waren zeer gedrongen planten met bijkans sneeuwwitte blad-
spitsen en dorsale strepen!

Onze Utrechtsche Afdeeling mocht haar buitengewoon fraaie
en interessante inzending bekroond zien met een groote gouden
medaille, alsmede een eereprijs, bestaande uit de zilveren beker

Hoekvulling uit de expositie van den kring Utrecht

van het Hoofdbestuur der Kon. Ned. Mij voor Tuinb. en Plantk.
toegekend voor de zeer geslaagde opstelling.
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GROOTE BLOEMENTENTOONSTELLING
TE ROTTERDAM.

25 April - 4 Mei 1930 in Hal B. van de Nenyt
Toegangsprijs 60 ct. (4 Mei halve prijs.)

Na wat Utrecht aan cactussen en vetplanten te zien gaf het
heel moeilijk zijn iets beters te geven, maar de moeite waard wordt
het in elk geval. Voor de succulenten is een geheel vak van 100 M2.
gereserveerd en dit wordt hoofdzakelijk ingenomen door den
handel. Slechts twee liefhebberverzamelingen zullen aanwezig zijn
en wel die van den heer Labarre uit Hilversum, met zijn beroemde
collectie hoogsucculente Mesembrianthema en verder van onderge-
teekende met een groep cactussen en vetplanten en tevens een
kleine keurcollectie Afrikaansche importen. Van de handelaars
noemen we in de eerste plaats de Rotterdamsche firma W. Janz,
die met een uitgebreide groep zal uitkomen, verder Fr. de Laet
uit Contich. J. Verton uit Haamstede (Z.), H. J. Wind uit Zwolle.
Met groot materiaal, Ballego uit Leiden, die bloeiende Phyllo’s zal
laten zien, W. Havenaar Sr. uit Berkel, G. J. Moleman uit Gouda,
terwijl de heer C. A. Schuit uit den Haag komt met een uitgebreide
collectie glas inloodkastjes. 

Voor zoover dat nog noodig mocht zijn, wekken we alle leden
uit Rotterdam en omgeving op deze tentoonstelling te gaan zien,
daar zij ongetwijfeld de grootste bloemenexpositie zal zijn die tot
heden in Nederland is gehouden.

M. VAN DEN H.

VERSLAG ALGEMEENE VERGADERING OP 25 JANUARI 1930
TE UTRECHT, GEBOUW VOOR K. EN W.

Aanwezig het bestuur met uitzondering van de H. H. van den Houten en Sprenger,
die door ziekte respect. ambtsbezigheden verhinderd waren, plus 30 leden. De vergade-
ring werd te kwart voor 3 door den voorzitter, den heer Chr. de Ringh, geopend. In
zijn openingswoord brengt de voorzitter ter kennis van de leden, dat slechts weinige
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Aan de orde is dan punt 2 der agenda, het oplezen der Notulen der vorige
vergadering. Hiertoe werd echter gezien het uitvoerig verslag in ,,Succ.” niet
overgegaan. Naar aanleiding van dat verslag werd nog even gesproken over het
publiceeren eener alph. lijst van plantennamen met verklaring. Er werd op gewezen,
dat de Amsterdamsche Kring (die aan het begin der vergadering nog niet ver-
tegenwoordigd was) gaarne zulk een lijst in ,,Succ.” opgenomen zou zien. De
heer Duursma vindt echter het inmiddels verschenen boekje van Chr. de Ringh
voldoende en wijst bovendien op het bestaan eener namenlijst van Fiet. Ver-
scheidene leden verklaren zich echter voor de publicatie van zulk een lijst in
,,Succ.” Bij de rondvraag wordt op deze kwestie nog uitvoerig teruggekomen!

Daar er geen ingekomen stukken te behandelen waren kon hierop dadelijk tot
punt 4 der agenda overgegaan worden en werd door de secretaresse het jaarverslag
1929 uitgebracht. Wegens de afwezigheid van den heer v. d. Houten kon er
geen verslag gedaan worden van den financieelen toestand der Vereeniging. De
heer de Ringh had echter van den penningmeester gehoord, dat er een batig
saldo van ruim f l00.- viel te boeken.

De verkiezing van een bestuurslid wegens periodiek aftreden van den heer
G. D. Duursma, hoefde niet door te gaan, daar er geen candidaten opgegeven
waren. De heer Duursma is aldus bij acclamatie herkozen. Door het bestuur
werd, gebruik makend van hetgeen er in het Huish. Regl. bepaald is inzake het
tusschentijds aftreden van een bestuurslid (Art. 13, 3e alinea), in de vacature ont-
staan door aftreding van Prof. Sprenger voorzien door tijdelijk als bestuurslid
aan te wijzen den heer S. P. C. van Romunde te Heesch bij Oss.

Aan de orde is dan de benoeming der nieuwe Kascommissie. Van bestuurswege
werd het voorstel gedaan om in het vervolg de leden dezer commissie uit een en
dezelfde plaats te kiezen. Tot nu toe waren dit personen uit verschillende plaatsen,
hetgeen niet bevorderlijk was voor een snelle afdoening der zaken. De bedoeling
is tevens, dat het H. B. elk jaar een kring aanwijst waaruit de commissieleden
gekozen worden.

De vergadering kon zich met dit voorstel vereenigen en werd hierop den
Hagenaars opgedragen uit hun midden 3 candidaten aan te wijzen.

Voorgedragen en benoemd werden mevr. Cohen-v. Straaten, den heer
J. H. Reiber en van de oude commissie den heer Ed. Becht.

De begrooting 1930 (punt 8) kon door afwezigheid van den penningmeester
eveneens niet doorgaan. De leden werden verzocht te wachten totdat deze in
,,Succ.” gepubliceerd wordt.

Hierop zijn de ingekomen voorstellen aan de orde. In de eerste plaats werd
behandeld een voorstel van het bestuur om de volgende wijziging in de uitgifte
der nieuwe ledenlijst aan te brengen:

Van de ledenlijst 1930, doorschoten met blanco papier om de leden in de ge-
legenheid te stellen de lijst zelf bij te werken, worden 500 overdrukken gemaakt
ten behoeve der nieuwe leden, een aantal voor 2 jaar toereikend. De in 1931

dagen voor de vergadering bericht ingekomen is van Prof. Sprenger, dat hij zich
wegens zeer drukke ambtsbezigheden genoopt ziet als bestuurslid af te treden.
Spreker verzoekt hierop den leden naar een candidaat uit te zien ter vervulling van
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toetredende nieuwe leden ontvangen hierbij nog een gehectographeerd supplement
(mutaties ledenlijst 1930).

Door den heer Blommesteijn, Amsterdam, wordt nog gevraagd of een cyclostyl-
lijst niet goedkooper uitkomt. Van wèl ingelichte zijde werd dit echter ontkend.
Na nog eenig over en weer gepraat werd het bestuursvoorstel in zijn geheel
aangenomen.

Ingekomen is voorts een schrijven van mej. M. van Wessem te Joure, waarin
deze voorstelt de leden van een Vereenigingsinsigne te voorzien.

Gezien de zeer hooge kosten, welke de fabricage van insignes met zich zou
medebrengen, werd dit voorstel verworpen.

Bij de rondvraag (punt 10 der agenda) werd allereerst door den Heer Ed. Becht
bemerkt, dat het Maandblad gedurende het afgeloopen jaar innerlijk en uiterlijk
bijzonder goed is geweest. Zeer zeker een voldoening voor Redactie en Uitgeefster !
Door den heer Bommeljé werd nog een voorstel gedaan inzake de inning der
contributie: Degenen, die het niet convenieert in Januari te betalen, kunnen om
uitstel verzoeken vóór of in de maand Januari.

De voorzitter gaat hier gaarne mede accoord, merkt trouwens op, dat het bestuur
niet uit barbaren bestaat! Vervolgens werd nog zeer breedvoerig gedelibereerd
over het al of niet publiceeren eener verklarende namenlijst in ,,Succ.” De heer
Romeijn, de Utrechtsche hortulanus, was in den beginne zeer tegen het samen-
stellen van zulk een lijst gekant, daar hij het vertalen der Grieksche en Latijnsche
plantennamen ten onrechte als een nomenclatuurkwestie beschouwde.

Het eind dezer lange discussie was, dat van redactiewege werd toegezegd zoo
nu en dan in ,,Succ.” een lijstje van plantennamen met verklaring op te nemen.
Het boek van Fiet is wat succulenten betreft niet voldoende.

Verder niets meer aan de orde zijnde werd hierop de vergadering door den
Voorzitter gesloten. M. KARSTEN, Secretaresse

OP DEN UITKIJK.
Etablissement Horticole Fr. De Laet, Contich.

Catalogue Genera1 1930.
Als de Catalogus van Firma De Laet verschijnt, dan weten

wij het: de goede tijd voor onze Gedoornde Vrienden is weer
aangebroken. En evenals de succulentenverzamelaar elk jaar zijn
collectie iets tracht uit te breiden, zoo gaat het ook met het ver-
maarde Etablissement Horticole van Firma De Laet. De cata-
logus geeft daarvan een beeld. Elk jaar wordt hij mooier en uit-
gebreider; zoo is het dan nu dit jaar een boekdeeltje van 80 pagina’s
geworden, versierd met 119 duidelijke afbeeldingen, waaronder
enkele nieuwigheden, dit jaar voor het eerst in den handel, o.a.
Echinocactus platensis var. Ter Weemeanus, en de veel op deze
gelijkende E. Baldianus, E. Ritterii, Mamillaria pygmaea, M.
Hahniana, M. Herrerae en Opuntia Pailana.

Andere kiekjes geven ons een beeld van de enorme soorten-
rijkdom, de reuzenexemplaren en den grooten omvang van dit on-
getwijfeld het best gesorteerde succulenten-etablissement der ge-
heele wereld.

Aanbeveling heeft deze Catalogus overigens niet noodig. De
Firma De Laet staat daarvoor in ons land te goed bekend.

G. D. D.

VRAGENBUS.

Vr. Ik bezit een lidcactus, betrekkelijk klein plantje, ongeveer
2½ jaar oud (niet geënt), dat ‘s zomers goed groeide, doch den
afgeloopen winter en nu nog, al maar leden afwerpt, evenals in
Januari de enkele bloemknopjes, die er aan kwamen. In ‘t najaar
heb ik niet gegoten, maar doe het de laatste maand weer vrij
geregeld.
Waar kan dit aan liggen?

Verder heb ik een Stapelia variegata, die drie jaar geleden ge-
bloeid heeft, maar dit sindsdien niet meer herhaald heeft. Toch
heb ik de plant behandeld zooals in het boekje van v. d. Houten
staat aangegeven. De plant staat in een platte pot, niet in de
felle zon, maar toch warm. Dikwijls is de heele plant slap, boven-
dien zijn de stengeltjes lang en dun, terwijl stekken genomen van
dezelfde plant al mooie korte gedrongen plantjes zijn.
Ook hier sta ik voor een raadsel.

Mevr. H. M. L. te ‘s-Gr.

Antw. Lidcactussen laten dikwijls leden en knoppen vallen,
vooral wanneer ze te zonnig staan, te droog gehouden worden
of zoo nu en dan van plaats verwisselen. Zet uw plant dus niet
op de volle zon, houd de plant steeds matig vochtig en laat ze
vooral tijdens de knopvorming, altijd precies denzelfden stand
behouden.

Stapelia’s verlangen geen hooge temperatuur, maar wel veel
frissche lucht en tijdens den groeitijd voldoende vocht. Denkelijk
staat uw plant iets te warm, te oordeelen naar de lange slappe
scheuten. Zet uw plant zoo mogelijk dezen zomer buiten op een
niet te zonnige plaats en houd ze geregeld matig vochtig.

G. D. D.
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Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.

Vergadering op Zaterdag 31 Mei des avonds 8 uur in het gebouw ,,Amicitia”.
Westeinde 15.

De Heer C. L. Harders zal een voordracht houden met lichtbeelden naar
photo’s door hem zelf vervaardigd. Ook de Heer Becht zal een serie lantaarn-
plaatjes vertoonen. De bijeenkomst belooft dus zeer belangwekkend te worden.
De vergadering van 15 Maart werd bezocht door 43 leden en verschillende
belangstellenden. De beide hoofdnummers van het programma, de lezing van den
Heer Bommeljé en het gratis verloten van twee mooie cactussen, een partijtje
jonge phyllo’s en een aantal vetplanten, vielen zeer in den smaak van de aanwezigen.

De Heer Bommeljé sprak over het zaaien van cactussen en verbond daaraan
zeer veel interessante mededeelingen en nuttige wenken, waarover ik hier niet in
bijzonderheden zal treden, omdat de Heer Bommeljé beloofd heeft, zijne voor-
dracht om te werken tot een artikel voor Succulenta. De lezing verdiende de
woorden van dank van den voorzitter en het hartelijke applaus van de ver-
gadering volkomen. J. J. E. VAN DEN THOORN.w

Kring Amsterdam en Omstreken.

Op Zondag 4 Mei zal een bezoek worden gebracht aan de kassen van de
Gemeentelijke kweekerijen.

Samenkomst ± 10 uur Middenweg voor perceel 54-56.
Daarna nog een bezoek aan de verzameling van den heer J. v. Dijk, welke is

ondergebracht in de School Mr. Artzeniusweg.

Vergadering van den kring Amsterdam op Vrijdag 23 Mei, ‘s avonds 8 uur,
in Gebouw ,,Koningin Wilhelmina”, Prinsengracht 1015.

De heer D. J. Romeijn, Hortulanus te Utrecht zal een lezing houden over het
onderwerp ,.De behandeling onzer planten”.

Tijdens de pauze de eerste plantenbeurs voor dit jaar. Brengt allen dus uw
ruilmateriaal mee. Ook enkele planten ter opluistering worden zeer op prijs gesteld.

H. WITTE, Secretaris

BAND 1929.
Nog enkele banden voor den jaargang 1929 zijn disponibel.

Bij franco toezending van de diverse nummers met inhoud wordt
het gebonden exemplaar franco toegezonden. De kosten à f 1.-
gelieve men te storten op postrekening 46826.

Utrecht, April 1930
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MUTATIES LEDENLIJST.

ADRESWIJZIGINGEN.

P. F. van Schaik, Amersfoort. v/h. 3e Infanterie Kazernestr. 7a, thans Aldegonde-
straat 102.

Mevr. G. Dekker, Amsterdam W., v/h. Lumeystraat 11I, thans M. H. Tromp-
straat 27 huis.

G. Hulshof, Amsterdam Z., v/h. Corn. Springerstr. 23II, thans IJsselstraat 17III.
H. V. Spoor, Amsterdam W., v/h. Stuyvesantstraat 26II, thans Sloterweg 38II.
Mevr. van Straten-de Vries, Amsterdam Z., v/h. Zeilstraat 38, thans Saxen

Weimarlaan 24.
J. P. A. Schutte, v/h. ‘s-Gravenhage, Joh. Maetsuyckerstraat 157, thans Amster-

dam, Linnaeusparkweg 168.
J. J. Haije Jr., Haarlem, v/h. Obisstraat 3, thans Rijksstraatweg 67.
Mej. M. P. Homberg, v/h. Hillegersberg, Straatweg 229, thans Laren (N.-H.)

Eemnesserweg 26.
G. Fransen, v/h. Rotterdam, le Middellandstraat 46b, thans Schiedam, Rotterdam-

schedijk 74 B.

LIDMAATSCHAPSOVERSCHRIJVING.

Op verzoek hebben we het lidmaatschap van den Heer Mos, ‘s-Gravenhage,
Benoordenhout, Geb. .,Petrolea”, overgeschreven op Mevr. Mos-Lubbi, Fuchsia-
straat 87.

BEDANKT.

M. Keijzer, Voorburg, Mauritsstraat 12.

NIEUWE LEDEN.

Jac. Jongkind Kzn., Aalsmeer (Oost), Machineweg 4.
Mevr Greta Kats-Mosler, Almelo, Wierdenschestraat 72.
P. Dijkstra, Amsterdam Z., Valeriusstraat 90.
Mevr. H. L. de Lange-Boom, Amsterdam O., Brink 4.
F. D. Schotel, Amsterdam, Andr. Schelfhoutstraat 7II.
P. J. de Groot, De Bilt, Waterweg 94.
E. de Wit, De Bilt, ,,Griftenstein”.
Dr. G. Losecaat van Nouhuijs, Bilthoven, Rembrandtlaan 30 M.
P. Debacker. Bussum, Hamerstraat 51.
Joh. v. d. Bosch, Eindhoven, Kleine Bleekstraat 11.
Mevr. E. C. van Leeuwen-v. Velzen, Ermelo (Veluwe), Rijksstraatweg B 26.
Mevr. H. M. Elshout-Kostka, Gorinchem, Appeldijk.
E. W. J. Kantebeen, Gorinchem, Appeldijk 13.
W. van der Worff, ‘s-Gravenhage, de Carpentierstraat 183.
Mej. R. Carp, Helmond, Aarlesche weg 33.
R. A. J. van Delden, Hilversum, Sweelincklaan 18.
Mevr. H. van Ravesteijn-Koster, Hilversum, Heuvellaan 11.
J. Hertzinger, Hoek v. Holland, Strandweg 79.
Mej. J. A. R. van Stolk, Huis ter Heide (Utr.), ,,Huize Coburg”.

De uitgever.
J. VAN DRUTEN.



M. W. Berrevoets, Jaarsveld, No. 340.
Mej. G. B. Smith, Oostwold Oldambt (Gron.).
A. J. de Looze, Inspecteur van Politie, Rotterdam, Lange Geer 99.
W. van Amstel, Utrecht, Eemstraat 58.
G. Broekman, Utrecht, Biltstraat 204.
Mej. G. Damen, Utrecht, Acaciastraat 5bi s.
C. Klaassen, Utrecht, Merwedekade 139bi s.
F. J. Mol, Utrecht, Fred. Hendrikstraat 96.
C. A. Nierstrasz, Utrecht, W. Barentzstraat 7.
Mevr. J. M. de Snoo-van ‘t Hoogerhuijs, Utrecht, Maliebaan 70a.
J. D. Weijburg, Utrecht, Nic. Ruychaverstraat 20.
A. S. Zwartjes, Utrecht, Nieuwe Daalstraat 40.
Ds. P. de Looze, Waddinxveen.
H. Ockers, Tandarts, Zeist, Berkenlaan 12.

Buitenland.

,,Vanda” Bloemenhandel en Kweekerij, Toegoe no. 25, Djocja, Java (N.O.I)
Spolek pestitelu kaktusu v C S R (Verein der Kakteenzüchter), Prag II,

Narodni Tr. 9 (Tsjecho-Slowakije).

RECTIFICATIES.

Ir. L. F. Dooremans, Dordrecht, Krispijnscheweg 107 (in pl. v. L. L. F. Dooremans).
H. Molle Gzn., Hillegersberg, Strekkade 48 (in pl. v. G. Molle Gzn., was verkeerd

opgegeven).
J. van Daalen, Rotterdam, Allard Piersonstraat 12a (niet ‘s-Gravenhage).

RUILRUBRIEK.
Ondergeteekendc biedt aan in ruil voor Mamillaria’s, Cereus, Haworthia’s,

Aloe’s enz.: Mam. gracilis; Stapelia variegata; Cereus Silvestrii; C. flagelliformis;
onbekende Echinopsis; Aloë arborescens; Crassula lycopodioides; Gasteria
verrucosa.

F. HOOGVLIET Wzn., Stuifakker B 54, Rockanje.

BIBLIOTHEEK.
Adres: Chr. de Ringh, Hilversum, van Ostadelaan 23,
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Aluthcncsserlaan  

I

(MESEMBRIANTHEMUM) BIJLIA CANA (HAW.) N. E. Br.
 MESEMBR. TUGWELLIAE L. BOLUS.

Door wijlen C. A. MAASS, Hamburg.

In afl. 1 van jaargang 1925 van dit tijdschrift, pag. 4 - 6, wordt
aan de hand van een fraaie afbeelding een zeer bijzondere plant
voorgesteld, welke wegens haar vorm algemeen de aandacht trok.

De auteur besluit zijn artikel met de volgende woorden:
,,Dit is nu inderdaad eens een geheel ,,nieuwe” en aparte ver-

schijning in de Succulenten-wereld en ik hoop, dat het mij mag
gelukken de plant zelve, waarnaar ik in verschillende richtingen
nasporingen doe, hier te lande te introduceeren.

Wat een onuitputtelijke verscheidenheid van hoogst eigenaardige
gewassen treffen wij toch aan in de Flora van Zuid-Afrika en
wanneer zal toch eens het oogenblik aanbreken, dat wij in Suc-
culenta de artikelen van een ooggetuige zullen mogen opnemen?”

Sindsdien zijn er drie volle jaren verloopen zonder dat deze
opzienbarende Mesembrianthemum op het Europeesche continent
in een of andere succulentenverzameling opgedoken is. Des te
verwonderlijker is dan ook het feit, dat de systematici zich ge-
durende die jaren zeer ernstig met de indeeling van dit plantje in
de toentertijd nieuw bewerkte systemen beziggehouden hebben en
wel volgens voortdurend wisselende opvattingen.

De soort verschijnt voor het eerst onder den naam Mesem-
brianthemum Tugwelliae L. Bolus in de ,,Annals of the Bolus
Herbarium”, vol. I, pag. 129, en in ,,Journal Bot. Soc. S.Afr.“,
1927. t. 3. fig. 6.

11e Jaargang. JUNI 1930. No. 6.

   

   
   



We hebben dit door Juttadinteria vervangen, aangezien het ons juister voorkwam
de plant met den genusnaam aan te duiden. Bij de latere afsplitsing der Draco-
philus-groep als een zelfstandig genus viel zoo we gezien hebben bovengenoemde
soort uit. M. K.

2) Ten behoeve van diegenen onder de lezers, die jaargang 1925 van ,,Succ.”
niet bezitten hebben we bij dit artikel een photo van dit eigenaardige gewas doen
afdrukken, die we indertijd van Dr. I. B. Pole Evans, Pretoria, mochten ont-
vangen. De afbeelding geeft de plant ver beneden de natuurlijke grootte weer
en komt hierdoor de zeer eigenaardige hoedanigheid van het bladoppervlak niet
tot haar recht

Naburige bladeren sluiten door middel van de kuilen en verdikkingen, die met.
elkander corresponderen, min of meer ineen. Het is zeer wel mogelijk. dat de  
bladeren hierdoor elkander tegen te snelle uitdroging beschutten. De bladkleur
is licht blauwachtig grijsgroen. De bloemen zijn vrij groot en heldergeel van kleur.

Bijlia cana N. E. Br.
Beneden nat. grootte. Photo Dr. I. B. Pole Evans.

Als een Aprilgrap was kort te voren een publicatie verschenen
van de hand van N. E. Brown (den ouden, algemeen erkenden
leider onder de systematici) in Journal of Botany van Sept. 1928,
pag. 207 - 208, waarin deze veel bestreden plant plotseling voor
identiek verklaard wordt met een zeer oude (ruim l00-jarige !)
bekende uit de Mesembr.wereld en wel Mesembrianthemum
canum Haw. (Obs. 1.58; Misc. 25; Synops. 219; Rev. 86), d. i.
wel te verstaan niet de Mesembr. canum, die Salm Dyck,
Berger of Marloth als zoodanig aanmerken!

N. E. Brown plaatst de soort wegens het afwijkend karakter

met aanvankelijk slechts één enkele soort: Bijlia cana N. E. Br.
Brown kreeg deze plant inmiddels weer in levende exemplaren

uit Zuid-Afrika toegezonden van Mrs. D. van der Bijl, die de
planten op rotsachtigen bodem in de buurt van Prince Albert
(in de Prince Albert Division) verzameld heeft.

Mrs. van der Bijl heeft meermalen aan N. E. Brown zeer
waardevolle vondsten doen toekomen, weshalve het geslacht naar
haar genoemd werd.

In 1926 maakt G. Schwantes, Hamburg, zich van deze vorm
meester en rangschikt deze in zijn zich in wording bevindend nieuw
systeem onder het genus Juttadinteria Schw., subgenus Draco-
philus, te samen met Mesembrianthemum Delaetianum (Dinter)
en Mesembr. Montis Drakonis (Dinter) (Zeitschrift für Sukku-
lentenkunde 1926, pag. 184). Maar bij een latere afsplitsing van
het subgen. Dracophilus van het gen. Juttadinteria laat hij deze
plant, (Mesembr.) Juttadinteria Tugwelliae Schw. 1), uit de
gemeenschap der beide genoemde soorten wegvallen (,,Möllers
Deutsche Gärtnerzeitung” 1927, no. 15, p. 187).

Vervolgens wordt in 1928 door Mrs. L. Bolus vastgesteld,
dat Mesembr. Tugwelliae L. Bolus niet tot het gen. Juttadinteria
of Dracophilus behoort, maar tot het genus ,,Hereroa” Schwantes
en noemt de soort dan ook Hereroa Tugwelliae L. Bolus (in
,,S.Afr. Gard.” 1928, p. 253 met afb.). Doch hiermede komt het
plantje nog niet op de juiste plaats!

In de ,,Gartenwelt” van 1928, j.g. XXXII, no. 37 van 14 Sept.,
pag. 514, verrijst deze zoo ongewone vorm als een geheel nieuw
genus bestaande uit deze eene soort: Bolusanthemum Tugwelliae
(L. Bolus) Schwantes, zijnde een uiterst zeldzame en fraai bloeiende
succulent, waarbij de bladeren aan hun randen hoogst eigenaardige
kuilvormige uithollingen toonen en in tegenstelling daarmede ook
uitpuilingen van het bladoppervlak 2). Deze nieuwe verandering
in de benaming is hierop gebaseerd, dat de plant zich in habitus
van Hereroa onderscheidt door de groote celproppen en door de
volkomen ongevleugelde en borstellooze zaaddoozen.

1) In de oorspronkelijke Duitsche tekst staat Dracophilus Tugwelliae Schw.

M. K.

der zaaddoos in een nieuw door hem opgericht genus: Bijlia N.E.Br.

111110
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DE ONGENOODE GASTEN IN ONZE KAS.

(Vervolg en slot van pag. 82.)

1) Aan de in dit artikel voorkomende mededeelingen met betrekking op de
structuur der doosvrucht (die bij alle Mesembrieae van een zeer gecompliceerde
bouw is!) willen we duidelijkheidshalve nog het e.e.a. toevoegen.

Zoo we gezien hebben springen de zaadkapsels door middel van kleppen open.
Elke klep is aan de binnenzijde voorzien van een paar parallel verloopende

lijsten, die sterk hygroscopisch zijnde bij bevochtiging opzwellen, waardoor de
kleppen vaneen gebogen worden en het zaad vrij komt. Bij Hereroa en andere
genera eindigen die hygroscopische lijsten in een paar korte borstelvormige puntjes
(Duitsch : ,,Grannen”, Engelsch: ,,awn-like points”. Te vergelijken met de ,,baard”
van een korenaar). De kleppen zelve zijn bij een groot aantal soorten aan weers-
kanten van een vleugelvormige verbreeding voorzien (de zoogenaamde randvleugels,
zijnde meestal van een vliezige substantie).

De de hokopeningen opvullende proppen, waardoor verscheidene Mesembr.
gekarakteriseerd zijn, zijn bij Bijlia cana ongewoon groot, vallen bij de openge-
sprongen zaaddoos dadelijk in het oog (elk hok met een dikke, witte knop, dus
5 in het geheel). M. K.

van den honing komen snoepen; kwaad doen ze, als ze ons blad-
luizen bezorgen. Ze voeren ze aan, geven ze een goed plaatsje,
zorgen voor hen als een boer voor zijn vee, omdat ze bijzonder
belust zijn op het zoete vocht, dat de bladluizen uit hun achterlijf
afscheiden. Ze trachten zelfs die afscheiding in de hand te werken
door met haar sprieten over het achterlijf der bladluis te strijken.
Door hun enorm groot, niet uit te roeien aantal, zijn mieren niet
weg te krijgen, wanneer ze ergens hun tenten hebben opgeslagen.
Kokend water, zwavel, chloor, ammoniak, creoline, niets schrikt
hen af: ieder voorjaar komen ze terug. Al doen ze niet veel kwaad,
onze kas is nu eenmaal geen dierentuin, daarom is het ook bij
mieren raadzaam de eerste, die zich vertoonen te vernietigen.
Door de voorloopers telkens dood te maken, en den weg dien
ze hebben genomen met een nat doekje of met zeepwater schoon
te poetsen, voorkomt men, dat een heel volk zich in de kas zal
nestelen. Iedere mier laat nl. bij het loopen een minimaal spoor
mierenzuur achter. De mier, die na de eerste ongenoode bezoekster
komt, volgt dat spoor. Het is gebleken, proeven met sterke en
zwakke oplossingen van mierenzuur hebben het bewezen, dat
mieren steeds het sterkste spoor volgen. Hieruit verklaart men
het feit, dat mieren altijd, al is het na vele omzwervingen hun
woning weer terug kunnen vinden.

Van de duizendpootachtigen voedt de duizendpoot (lithobius
forficatus), dat vlugge lichtbruine diertje, waarvan we de pooten
duidelijk kunnen waarnemen, zich met dierlijke spijs, de glanzend
donkere, rolronde millioenpoot (jules terrestris of sabulosus) met
doode organische stoffen, maar ook met levend plantaardig voedsel,
met plantenwortels of met in den grond liggende zaden, bollen
of knollen.

Men kan een millioenpoot niet met een duizendpoot verwisselen;
behalve het verschil in kleur en het veel grooter aantal pooten
die zoo klein zijn, dat men goed moet kijken om ze te zien, kan
het eerste dier zich, als men het aanraakt of wanneer het in rust
is, tot een spiraal ineenrollen, die hard en glad aanvoelt. De
vele pootjes, 90 - 100 paar is het dier er rijk, ziet men dan
heelemaal niet. Een duizendpoot zoekt bij aanraking snel een
goed heenkomen.

Bij de beschrijving van de 5-hokkige zaaddoos dezer soort
maakt Brown eveneens melding van de opvallend groote cel-
proppen en vestigt ook de aandacht op het ontbreken van borstel-
vormige spitsen aan de hygroscopische lijsten en het gemis van
randvleugels. 1) De hokkleppen zijn van elkander gescheiden en
steeds een weinig vaneengebogen, niet wijd openspreidend zooals
dit op Mrs. Bolus’ afbeelding in ,,Journ. Bot. Soc. S.Afr.” 1927,
t. 3, fig. 6 voorgesteld is.

Het genus Bijlia staat overigens het dichtst bij het gen. Ceroch-
tamys N. E. Br., is dus ook nauw verwant aan Punctillaria; ze
onderscheidt zich van Cerochtamys door haar gladde, witte opper-
huid, wat smallere, weeke en borstellooze hygrosc. lijsten en door
de aanwezigheid van groote celproppen, welke zich voor de hok-
openingen in de doosvruchten bevinden.

Vert.: M. K.

Mieren voeden zich zoowel met dierlijk als met plantaardig
voedsel; zij eten vele rupsen en andere insecten en verder alle
mogelijke zoete stoffen en zoete vruchten. Ze kunnen de aarde
in de kas wel eens ondermijnen en ze sleepen ook het zaad wel
eens weg, maar ze beschadigen onze vetplanten niet. Goed werk
verrichten ze door het bestuiven van bloeiende planten, als ze

Millioenpooten laten zich ook wel in een uitgeholden aardappel
vangen.
Tot de rechtvleugeligen behooren de oorwormen (forficula auricularia)
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1) In droge zomers, komt roode spin in massa’s voor op tuinbouwproducten
zooals erwten en boonen en ook op boomen o. a. op de linde.

Ze voeden zich met honing, met het zoete sap van vruchten
en andere zoete stoffen, die het plantenrijk oplevert, met teere
blaadjes en bloemdeelen en ook wel met insecten. Overdag
verschuilen ze zich in reten en kieren van muren en schuttingen,
in kelken van bloemen of in leege bloempotten. ‘s Nachts gaan
ze op buit uit. Het wijfje bewaakt de eieren en jongen en ver-
dedigt ze, Het achterlijf van het wijfje, zoowel als van het
mannetje en ook van de larven eindigt in een tang, bestaande
uit twee kromme haakjes, die als wapen dienst kan doen.

Eveneens tot de rechtvleugeligen behooren de sprinkhanen.
Grootestadsbewoners zullen zich om dit dier niet behoeven te
bekommeren. Ten plattelande durven ze wel eens een cactuskas
binnen te komen. Ze zijn moeilijk te vinden; ze verraden hun
aanwezigheid door b.v. groote driehoekige happen uit opuntia-
bladeren te vreten. Lang zullen ze hun bezoek niet rekken, ze
voelen zich alleen gelukkig in de vrije natuur.

Torren en kevers, ieden van de orde der schildvleugeligen, allen
in het bezit van bijtende monddeelen, kunnen we in twee partijen
splitsen en wel zij, die voorzien van krachtige kaken, op dierlijke
prooi azen en zij, die met een scherpen snuitachtigen mond planten
aanboren. Loopkevers, waaronder de groote loopkever (carabus
coriaceus), de gouden loopkever (carabus aurafus) en de poppen-
roover (calosoma sycophanta) kenbaar aan twee sterke kaken en
lange pooten, (vliegen doen ze over het algemeen heel weinig,
verscheiden soorten hebben geene of hoogst kleine vleugels), leven
bijkans alle van dierlijk voedsel. Ze verschalken vooral rupsen,
maden en wormen. Ook de larven voeden zich hiermede. De
groote loopkever wordt weleens de vriend van den landman ge-
noemd. Neemt men zulk een kever in de hand en bekijkt men
de mondwerktuigen goed dan ziet men, dat de bovenkaken veel
lijken op de scharen van een kreeft. Bij sommige kevers o. a. bij
het vliegend hert steken deze nijptangachtige bovenkaken als
hoornen ver voor den kop uit. Wat lager ziet men kleinere
kaken, die zich zijdelings kunnen bewegen, en van draadvormige
sprieten zijn voorzien. Achter deze onderkaken ligt de onderlip,
welke eveneens een tweetal gelede voelers draagt. Het geheel
is een bewijs voor het roofdierachtige karakter van de loopkevers.

Ook voor aas of mestkevers behoeven we niet te vreezen.
Zooals de naam reeds verraadt, leven ze van doode dieren, mest
of rottende zelfstandigheden, waarin ze ook hun eieren leggen.

Het lievenheersbeestje (coccinella septempunctata) in het Duitsch
Mariënkäfer doch ook Blattlauskäfer genoemd, is de natuurlijke
vijand van de bladluis. ook de larven doen zich aan bladluizen
en ander klein gespuis tegoed.

Bekende vegetariërs onder de kevers zijn de snuittorren (men
herkent hen aan de scherpe snuitachtige monddeelen, waarmede
ze planten aanboren) en de kniptor. Deze laatste kan, op den
rug liggend, plotseling opspringen, waarbij zij zich tevens om-
keert en weer op de pooten terecht komt. De larven zijn de 
beruchte ritnaalden, die door het afknagen van plantenwortels 
zeer schadelijk zijn. De kever leeft op bloemen.

Tot de gevreesde soorten behooren ook die, welker larven
engerlingen genoemd worden. Deze kunnen zich niet op den
grond, wel in den grond voortbewegen, Men treft ze ook aan
in houtmolm of in mest. Hun menu bestaat dan ook uit hout,
molm of uit mest, doch ook uit plantenwortels. De kevers van
deze soorten eten meest allen bladeren, enkelen mest. Het zijn
o. a. de meikever (melolontha vulgaris) en de gouden tor (cefonia
aurata).

Alles te zamen is het het veiligst, geen huisvesting te verleenen
aan de familie der schildvleugeligen; behalve dan aan het lieven-
heersbeestje en aan loopkevers.

Spring- en franjestaarten treffen we ook wel eens aan, het zijn
kleine, vleugellooze van bijtende kaken voorziene insecten, die
geen gedaanteverwisseling doorloopen. Zij dragen aan het achterlijf
sprietachtige aanhangselen, die gebruikt worden voor een springende
voortbeweging. Zij leven van organische stoffen, die bezig zijn
te vergaan.

Ten slotte zijn we nu gekomen aan den schrik van iederen
cactusliefhebber, de roode spin (tetranychus telarius), aan wier ge-
vreesd bezoek geen enkele verzamelaar vroeg of laat ontkomt.
De macht van het kleine is hier bijzonder groot. l) Dit spinachtige,
eerst grijze, later roode dier, zòò klein, dat men het nauwelijks
met het bloote oog waarnemen kan, vermeerdert zich ongeloofelijk
snel en hardnekkig. Het verwoest het bladgroen van onze ge-
doornde vrienden volkomen. Roestkleurige droge vlekken, die
zich snel uitbreiden, stilstand in groei en een echt ziek uiterlijk
van de plant heeft dit ondier op zijn geweten. Daarbij komt,
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IMPORTPLANTEN.

bij een paar kennissen gaan kijken die deze soorten ook hadden

ik de samenstelling van het aardmengsel iets veranderen, n.l. wat
klei toevoegen. Deze klei wordt eerst tot poeder gewreven en
dan om de plant heen op de aarde gestrooid. Is de pot geheel
en al met aarde gevuld, dan even een klein laagje verwijderen
en door kleipoeder vervangen. Door ‘t gieten dringt dit telkens
dieper door ‘t mengsel heen. Het fijnwrijven van de klei is een
lastig werkje - maar noodzakelijk. Stukjes klei zijn niet geschikt,
daar kunnen de wortels nooit doorheen dringen. Ik doe dit altijd
door eerst klei flink te laten opdrogen tot het steenharde brokken
zijn geworden - dan met een hamer fijnkloppen en ten slotte
met een zwaar rond voorwerp (b.v. een flesch gevuld met water)
over een harden onderlaag zoolang te rollen tot er geen stukjes
meer in te vinden zijn. Het is wel een vervelend karwei, maar
de planten worden er beslist beter door.

In dit mengsel laten we nu de importplanten het eerste jaar
staan. Is de winter voorbij, zoo ongeveer begin Maart, dan gaan
we ze verpotten.

De meeste planten blijken nu zeer sterk beworteld te zijn, van
sommige is de geheele potinhoud één kluwen wortels geworden.
Nu is de tijd gekomen om een grootere bloempot te nemen. Ook
de aarde deugt niet meer. Nooit gooien we deze echter weg.
tenzij dit om bijzondere reden noodig is (b.v. bij het optreden van
wortelluis). De hoeveelheid kalk en houtskool die we gegeven
hebben is meestal voor een paar jaar genoeg, ook het zand en
de turfmolm zijn nog aanwezig. Rest dus wat nieuwe bladaarde
en een kleine hoeveelheid klei toe te voegen. Dit bewaren en
weer gebruiken van de oude aarde heeft mogelijk nog een ander
voordeel. Volgens sommigen leven er n.l. om de wortels speciale
bacteriën die de grondstoffen uit de aarde als ‘t ware oplossen.
Door de oude aarde weer te gebruiken zouden we deze dus in de
bloempot houden. Of dit juist is weet ik niet, doch ik acht het
niet onmogelijk, gezien het feit dat dit bij vlinderbloemigen en
orchideeën wel degelijk voorkomt.

Op bovenomschreven manier heb ik zelf enkele honderden
importen flink aan den groei gekregen. Echter is het opmerkelijk
dat er heel enkele zijn, die trots alles, niet willen wortelen, zelfs
geen spoor. Zoo is het mij b.v. niet gelukt Mamillaria dificilis en
Echinocactus Durangensis aan den gang te krijgen. Ik ben eens

dat zijn levenskracht en voortplantingsvermogen schier onverwoest-
baar schijnen.

Een paar cactussen, bezocht door roode spin en daarom door
mij tot doode kalveren gepromoveerd, waarmee het goed sollen
is, heb ik in quarantaine geplaatst en met alles en nog wat
overgoten en bespoten. Van zeep en tabakswater tot een dage-
lijksch bad van spiritusfortior, waarin al of niet extractum quassiae
of extractum colocynthidis was opgelost toe; niets was bij machte
de roode spin blijvend te verdrijven. Bekeken met een sterke
binoculaire loupe kon na enkele maanden toch telkens weer roode
spin ontdekt worden, al was het dan in zeer gering aantal. Pur-
pusol kende ik toen nog niet.

Mijn arme proefkonijntjes zijn tenslotte naar den vuilnisbak ver-
huisd, omdat ik de hoop op moest geven hen volkomen roode-
spinvrij te krijgen en zij voor mijn verzameling geen sieraad meer
waren.

Waarlijk de macht van onze verschillende kleine gasten is
groot. Willen wij die macht fnuiken en en de baas blijven in
onze eigen kas, dan zal onze waakzaamheid nooit mogen ver-
slappen. We zullen steeds onze planten zorgvuldig moeten be-
kijken om te verhinderen, dat het kwaad groote afmetingen aan-
neemt. Planten in den vollen grond van het tablet geplaatst,
kunnen moeilijker tegen ongewenschte bezoekers beschermd worden
dan planten in potten. Een dagelijksch bezoek aan de cactuskas
en een jaarlijksch verpotten of tenminste in de hand nemen van
alle planten is een goede gewoonte en bovendien een goede ge-
legenheid om ongenoode gasten de deur te wijzen.

J. J. E. v. D. T.

(Vervolg en slot van bladz. 90).

Om nu tot onze planten terug te keeren: zoodra de planten in
‘t hart weer zuiver groen zijn geworden, worden ze langzamer-
hand weer aan ‘t zonlicht gewend, doch zeer voorzichtig, anders
ontstaan brandvlekken. Met besproeien gaan we voorloopig door
tot er duidelijk teeken van groei in ‘t hart is te zien. Eerst dan,
maar ook niet eerder, geve men wat water, voorloopig echter nog
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- en ook daar ‘t zelfde negatieve resultaat. Blijkbaar zijn dit
dus heel lastige soorten. En vermoedelijk zullen er nog wel enkele
zijn, alhoewel niet zooveel als men ons wel eens heeft willen
wijsmaken. Zoo staat b.v. in de meeste boeken over Echinocereus
Knippelianus ,,groeit ‘t beste geënt”. Grooter onwaarheid bestaat
niet. ‘t Is juist de plant die ‘t eerste en ‘t beste wortelt.

Over ‘t algemeen geven echter importplanten die niet in het
eerste jaar wortelen een slechten kans. Ze hebben wel is waar
een taai leven en kunnen desnoods een paar jaar wortelloos hun
leven rekken, natuurlijk mits goed droog gehouden. Ja zelfs een
spoor van nieuwgroei kan nog optreden, maar langzaam en zeker
gaan ze te gronde. Vandaar dan ook mijn raad nooit in een
bloemenwinkel te koopen.
Hebben we zoo’n weerbarstigen knaap, dan is er nog één
middel te probeeren : onverbiddellijk ‘t mes erin en zooveel van
den wortelstoel (die blijkbaar te hard is geworden) afsnijden tot
het sappige vleesch weer voor den dag komt. Dan een weekje
later opdrogen en dan weer in het gewone aardmengsel oppotten.
Op die manier zal het een enkele keer nog wel eens lukken.

Alles bij elkaar genomen kan ik niet zeggen dat de meeste
importplanten - mits goed behandeld - nu zoo erg lastig in
cultuur zijn. Natuurlijk zijn ze niet geschikt voor beginners en
ook diegenen die geen kas of platglas tot hun beschikking hebben,
zullen er niet veel vreugde van beleven. Tenzij ze een serre op
‘t Zuiden hebben, waar den heelen dag de zon in schijnt. Import-
planten houden zonder veel zon, gaat niet. Maar wie ook maar
een klein tuintje heeft, waar hij ‘s zomers zijn planten onder een
broeiraam in kan brengen, heeft de meeste kans van zijn importen
evenveel pleizier te hebben als van zijn hier gekweekte soorten.
Hoek v. Holland. K. M. KNIP.

25 April-4 Mei 1930.

Nog onder den indruk van de wijze, waarop onze Utrechtsche
kring voor den dag is gekomen op de U. B. T. O. hadden we er
onder ons gezegd wel even een hard hoofd in om te Rotterdam

met behulp van flagstone paden en rotsblokken het grondplan
aangaf en dank zij mede de uitmuntende voorbereiding van deze
tentoonstelling, was het mogelijk alles vooraf in gereedheid te
brengen, zoodat de laatste dagen, die altijd gepaard gaan met een
koortsachtigen ijver om toch maar tijdig klaar te komen, een kalm
verloop hadden. Toen de inzenders met hun planten kwamen,
waren enkele uren voldoende om het smaakvolle geheel te ver-
krijgen, dat deze hoek van de enorme Nenytohal gedurende een
tiental dagen vertoonde. In hoofdzaak waren het hier de handelaars,
die uitkwamen, omdat meerdere liefhebbers, die we om medewerking
verzochten, meenden het risico niet te mogen loopen. Ter ge-
ruststelling voegen we hier echter maar dadelijk bij, dat, mits goed
verpakt, het zelfs mogelijk is bloeiende Phyllo’s zonder eenig bezwaar
te vervoeren, wat door de inzending van den heer Ballego
schitterend werd gedemonstreerd. Alleen Aloë’s en dergelijke loopen
natuurlijk kans bij het transport kneuzingen op te doen, waardoor
zij vaak voor jaren bedorven zijn. De clou van de geheele afdeeling
waren de zoogenaamde ,,Levende steenen” van den heer Labarre
uit Hilversum. De naam moge niet geheel juist zijn, voor het
publiek was het noodig een pakkend opschrift te verzinnen, want
hoog-succulente Mesembrianthema is nu niet direct voor een
iedereen begrijpelijk.

We hadden reeds eerder gelegenheid deze prachtige verzameling
te zien en wel op de cactustentoonstelling in den Haag, sindsdien
was ze nog weer aanmerkelijk uitgebreid. Namen te noemen heeft
geen zin, want dan zouden we een reeks van ongeveer 150 diverse
soorten moeten opsommen en zonder afbeeldingen zou iemand,
die in dit onderwerp niet thuis is, er al heel weinig aan hebben.
Liever verwijzen we naar het artikel, dat de heer Labarre aan
zijn inzending wijdde en dat hierachter in extenso is afgedrukt.
Alleen willen we de aandacht vestigen op de schotel met Muiriae
Hortensae, die mogelijk niet de zeldzaamste was onder de aan-
wezige soorten, maar die het meest de aandacht trok door haar
kogelvorm, net een nestje met groene eitjes.
Hierbij aansluitend had de firma Ballego uit Leiden een schit-
terende groep bloeiende Phyllo’s opgesteld, die aller aandacht trok.
Heel mooi deden hiertusschen de koraalroode bloemen van Euphorbia
splendens het. Rond den vijver, die wat vreemd aandoet bij een
cactusbeplanting, maar die er nu eenmaal was om de symmetriehulp van den heer Koper uit Bennebroek, die in groote lijnen
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en micromeris tusschen de rotsblokken gaven het geheel toch wel
een echt Mexicaansch tintje. Daarbij bloeiden meerdere import-
Echinopsen en tal van zaailingen hiervan reeds op 2 en 3-jarigen
leeftijd, wat wel bewijst, dat men deze planten maar niet altijd
door uit stek moet kweeken, doch dat bloedverversching hierbij
hoogst noodzakelijk is. Van Astrophytums zagen we meerdere
exemplaren bijeen, zoowel de vierkante als de vijfkantige vorm en
wel planten tot 35 c.M. hoog, ware juweelen. Een Stapelia
grandiflora was zoo vriendelijk juist haar zeesterachtige vijfhoeken
aan den volke te toonen. Trouwens bij deze inzending noteerden

Fenestraria rhopalophyllum, Lithops Mundtii, Conophytum Wett-
steinii, scitulum, Klavarense, pellucidum enz. De volgende in-
zender, de heer Janz, Rotterdam kwam uit met een groep
Cephalocereus senilis van 1 ½ M. hoog, een kussen Mam. Par-
kinsonii met een diameter van 70 c.M., Echinocactus pilosus
idem van 40 c.M. een aantal Opuntia cylindrica cristata en nog
een twintigtal -andere cristatavomen, waaronder een Mesem.
triginum cristata, een plant, die we nog nergens eerder hadden
ontmoet. Opvallend was in deze inzending verder een breedbladige
vorm van Aloë variegata met vrucht. Mooie kussens Mam. plumosa

Luik op de tentoonstelling uitkwam, maar ondanks deze handicap
was het een keurcollectie, die de firma alle eer aandeed. We
noteerden onder deze groep o.m. de volgende soorten: Mam.
Hahniana, Mam. Gulzowiana, Mam. Herrerae, een groote kluit
Mam. lenta, Pilocereus Houlletii, de bekende groote P. Straussii,
de nieuwe Opuntia Pailana, zaailingen van Astrophytum myriostigma
van meer dan 20 jaar oud. Groote exemplaren van Etus Grusonii,
mede een specialiteit van de firma, Etus Wislizenii en denudatus.
Ook de Mesems waren in een 12 tal mooie planten voorhanden
Pleiospilus bolusii, Punct. magnipunctatum, Lithops terricolor,

van het geheel niet te verbreken, had allereerst een plaats ge-
vonden de belangrijke inzending van den heer Teucq-de Laet
uit Contich, den grootmeester op dit gebied, die zelf zijn planten
was komen uitpakken en opstellen. Het viel ons op, met hoe
groote nauwgezetheid iedere plant werd nagekeken en schoon-
geborsteld, wanneer er soms tusschen zijn haarpruik wat onge-
rechtigheden waren gekomen. En we voelden, hier was het niet
alleen de handelaar, die exposeert, maar ook de liefhebber, die
zijn pleegkinderen nauwkeurig oppast en vertroetelt. Groot was
zijn inzending niet, omdat hij gelijktijdig zoowel in Antwerpen en
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aantal Sempervivums van de Canarische eilanden, met hun mooie
heldergroene rozetten toch ook wel aantrekkelijke en decoratieve
planten. Bijzondere aandacht vroeg een nieuwe Echeveria secunda
glauca, die ik voor eenige jaren in Zuid-Frankrijk bij la Turbie
vond als een weggegooide of verloren plant en die een werkelijke
verbetering van de bekende mozaikperkenplant is. Naar links sloten
hierbij aan de 50 Echeveria metalica’s van den heer Hoogwerf
Kroon uit Voorschoten, die voor de zooveelste maal bewezen,
hoe prachtig succulenten zich ook voor handelscultures leenen.
De heer Verton uit Haamstede had de lastige reis er voor over
gehad en bracht o.m. een Aloë variegata in bloei, een paar
Phyllocactus Ackermannii en een niet geënte Cereus flagelliformis
met een aantal bloemen, waarvan de fijne geur onmiddellijk opviel.
Deze soort troffen we ook aan in een tweetal geënte exemplaren
bij den volgenden inzender, den heer Moleman uit Gouda. Op
de foto zijn deze planten goed zichtbaar. Ook een groote Mesem.
Zeyheri stond volop in bloei. Rest ons ten slotte nog de ver-
zameling van den heer Havenaar Sr. uit Berkel, die ons
Opuntia leucotricha liet zien van vijf jaar oud, maar een meter
en meer hoog, verder een kuip met een bloeiende Phyllo een

we het grootste aantal bloeiende soorten, wat op zich zelf de
groote aantrekkelijkheid van iedere cactusverzameling is.

De heer Wind uit Zwolle had een inzending van ruim 300 soorten
cactussen en vetplanten gestuurd, die de bronzen eeremedaille van
nomenclatuur te beurt viel. Uit bijna elke groep der uitgebreide
cactusfamilie waren vertegenwoordigers aanwezig en enorme heeren
van Etus Grusonii en knoestige Opuntia’s wezen op een eerbied-
wekkende ouderdom. Grappig was de combinatie van zoo’n dikke,
meer dan honderdjarige Etus met een kleinkind van nauwelijks
enkele centimeters bij elkaar.

Mijn eigen verzameling was slechts gedeeltelijk vertegenwoordigd
en bestond voornamelijk uit vetplanten, waaronder de Gasteria’s
alle in bloei, Aloë Eru had helaas een bloeienden tak moeten missen
bij het transport, maar de Echeveria setosa vertoonde haar mooi
oranje bloemen gedurende de geheele tentoonstelling. Omdat er
slechts een smalle kant aan den vijver overbleef, was deze groep
symmetrisch geplaatst met een paar groote Agaven aan de hoeken
en op den voorgrond wat kleingoed als Cotyledon undulata,
C. marmorafa, Kalanchöe Cooperi, een Duddleya soort en diverse
Aloë’s waaronder Aloë Pilnaarii en Aloë brevifolia. Verder een
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SUCCULENTEN EN HOOG-SUCCULENTEN.

Melocactus enz. Kortom ieder had zijn best gedaan, het publiek
iets goeds te laten zien en als zoodanig zal deze tentoonstelling,
die door ruim 100.000 personen bezocht werd, stellig het hare
hebben bijgedragen om de cactusliefhebberij in ons land te propa-
geeren. Dat we op passende wijze reclame voor onze vereeniging
hebben gemaakt, behoeft geen betoog en ons ledental vertoont de
laatste weken dan ook wederom een zeer verblijdenden aanwas.

V.D. H

BEKRONINGSLIJST VAN DE BLOEMENTENTOON-
STELLING VAN 25 APRIL - 4 MEI TE ROTTERDAM.
Eereprijzen.

Bronzen medaille.
Aan groep cactussen van J. Verton te Haamstede.
Aan groep cactussen (voor nomenclatuur) J. H. Wind te Zwolle.

Getuigschrift van verdienste.
Kalanchoë flammea H. Carlee te Heemstede. (De kleur is kersrood 2.)

Aan deze lijst voegen wij gaarne onze gelukwenschen toe voor
de gelukkige prijswinnaars.

(Inzending van den Heer E. J. LABARRE te Hilversum op de
groote Bloemententoonstelling te Rotterdam.)

Nadat eerst de Cactussen in de mode gekomen waren, volgden
de Succulenten, en nu zijn het de ,,Hoog-Succulenten”, die hoogtij
beginnen te vieren.

Onder Hoog-Succulenten verstaat men, in het algemeen, niet
eene ,,eenvoudige” verdikking van vrijwel in normalen vorm ge-
bleven bladeren, maar eene verdikking in zóó buitengewone mate,
dat er van bladeren in den gewonen zin des woords geen sprake
meer kan zijn: het geheele lichaam is een klomp geworden, waarbij
alle bladvorming totaal verdwenen is.

Wanneer wij van de premisse uitgaan, dat oorspronkelijk op
de wereld op plantengebied slechts een beperkt aantal soorten
bestond, en dat alle zich ons vertoonende variaties het gevolg
zijn van den invloed der omgeving, dan moeten wij erkennen, dat

Groote verguld zilveren medaille v. h. Rott. Nieuwsblad aan coll.
cacteeën, inz. Fr. de Laet te Contich.

Zilveren medaille van de Voorwaarts aan groep cacteeën, inz.
H. J. Wind te Zwolle.

Groote Bronzen medaille N. R. Ct. aan collectie cacteeën, inz.
J. G. Ballego te Leiden.

Gouden medaille.
Aan inz. cacteeën van Fr. de Laet te Contich.
Aan collectie Hoog-succulente Mesembrianthema van E. Labarre

te Hilversum.
Aan groep cactussen en vetplanten van W. Janz te Rotterdam.
Aan groep cactussen en vetplanten in 300 soorten en var. H. J.

Wind te Zwolle.

Kleine gouden medaille.
Aan groep Phyllocactus in bloei J. G. Ballego en Zn. te Leiden.
Aan groep cacteeën, inz. Havenaar Sr, te Berkel.

Verguld zilveren medaille.
Aan groep cactussen en vetplanten van Moleman Jr. te Gouda.
Aan groep Succulenten van J. M. van den Houten te Rotterdam.

de z.g. ,,Hoog-Succulenten”, dus planten, die het succulentie-
verschijnsel tot het uiterste hebben doorgevoerd, wel héél ver van
den oorspronkelijken vorm zijn afgeraakt.

De ,,Hoog-Succulenten” behooren vrijwel allen tot het geslacht
der Mesembrianthema of ,,Middagbloeiers” en komen vrijwel alleen
in Zuid-Afrika voor: zij waren ook daar tot voor korten tijd nog
onbekend, d.w.z. onopgemerkt. Dat is in de eerste plaats toe te
schrijven aan het feit, dat zij buitengewoon klein zijn en in de
tweede plaats dat zij zich zoodanig aan de omgeving aangepast
hadden, dat zij op bedriegelijke wijze de omgeving wisten na te
bootsen, zoodat zelfs de ijverigste zoeker ze niet vinden kon,
wanneer zij op dat oogenblik niet toevallig in bloei waren. Door
deze noodgedwongen imiteerende eigenschappen behooren deze

Zilveren medaille.
Aan groep Echeveria metalica Hoogwerf Kroon te Voorschoten.
Aan groep Sedum Sieboldii, inz. D. Baardse Dzn, te Aalsmeer.
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daardoor geleerd zich ook daaraan toe te passen door zich zoo
onaanzienlijk mogelijk te maken, op die wijze de meeste kans
scheppend zich aan de aandacht der ongewenschte dierlijke lief-
hebbers te onttrekken.

De strijd om het bestaan is veel te groot, dan dat die planten
in groote getale zouden kunnen bestaan; er zijn vele soorten die
streng gelocaliseerd zijn, terwijl andere aan het uitsterven zijn
door voortdurende droogte.

Het is voor de botanische wetenschap van groot belang dat
deze planten bewaard blijven. Het is echter gebleken, dat deze

planten in den cultuurstaat zeer gemakkelijk uit zaad zijn te
kweeken. Bij deze inzending zijn ettelijke voorbeelden van zaai-
lingen, waaruit men zien kan, dat het voortbrengen uit zaad heel
gemakkelijk gaat.

Door de veranderde omstandigheden verliezen deze planten
echter vele van haar meest characteristieke vormen en kleuren.

planten tot de zeldzame ,,mimicry” vormen van het plantenrijk.
Men moet niet denken, dat dat imiteeren doelbewust of moed-

willig geschiedt; immers wij weten, dat de planten geen eigen
wil en dus geen gewilde richting in de evolutie hebben. Een en
ander is heel duidelijk het resultaat van een door de eeuwen heen
volgehouden natuurlijke selectie, niet zooals bij de dieren door
paring, maar zuiver door toeval, d.w.z., dat alleen die vormen
zijn overgebleven, die na een fellen strijd om het bestaan het er
levend afgebracht hebben. Dit kon alleen geschieden door de
grootst mogelijke zuinigheid te betrachten, noodgedwongen natuur-
lijk, ten opzichte van de stam- en bladvorming, zelfs zóó, dat men,
zooals gezegd, van bladvorming niet meer kan spreken. Er bestaat
zelfs een vorm, waaraan de rudimentaire spleet, waarbij men zich
nog flauw een bladpaar kan indenken, geheel ontbreekt, namelijk
de Muiriae hortenseae. Deze plant bestaat uitsluitend uit blaasjes
met vocht, in een zak bij elkander gehouden, en vertoont noch
stam- noch tak- noch bladvorming.

Deze verregaande succulentie heeft tot de meest merkwaardige
vormen in de plantenwereld geleid. Wij moeten dit aanpassings-
vermogen dezer planten ten zeerste bewonderen.

De eene plant heeft zich bijv. moeten wennen om elke vier
jaar een heel klein beetje vocht te verzamelen en heeft haar
interne huishouding geheel daarop ingericht; de andere heeft zich
aangepast aan een overvloedige watertoevoer gedurende een zeer
korte, maar zeer heete, periode van het jaar en gedurende deze,
soms slechts enkele dagen durende periode, heeft de plant geleerd
(altijd door haar aanpassingsvermogen) om al de functies van het
plantenleven in die korte spanne tijds te verrichten: niet alleen
moest zij vocht tot zich nemen, nieuwe kracht voor den nieuwen
groei verzamelen, maar ook het zoover brengen, dat de voor de
voortplanting onmisbare bloem voortgebracht werd: het daardoor
geproduceerde zaad kon dan wel tot de volgende regenperiode
wachten, want één regenseizoen is niet lang genoeg van duur om
opnieuw te zaaien. Er zijn planten, waarvan het bekend is, dat
het zaad 10, 20 en 30 jaren droog gelegen heeft, voordat het ter
plaatse weer ontkiemde.

Een andere omstandigheid, die ertoe geleid heeft, dat de planten
klein en onzichtbaar werden, is wel deze, dat de wilde dieren in
het woestijnachtige landschap van alles aten en natuurlijk liefst

Muiriae hortense

de planten met een groot vochtgehalte. Die planten hebben
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dat gedurende het geheele jaar gevoed wordt door het oude
lichaam, totdat dit geheel is verteerd en tenslotte als een droog
huidje afgeschud wordt. Gedurende deze groeiperiode, die snel
of langzaam plaats grijpt al naar gelang van de hoeveelheid
vocht aan de plant toegediend, werkt het oude lichaam als be-
scherming van het jonge tegen een te groote hitte.

De groote aantrekkelijkheid van de Mesembrianthema ligt m.i.
in haar grenzenlooze vormenvariatie en (oogenschijnlijke) vinding-
rijkheid in het overwinnen van de bezwaren haar door de natuur
opgelegd. In deze verzameling kan men meer dan 150 van deze
varieteiten bestudeeren, eenige in den vorm van zaailingen. vele
in ,,natuur-” en in ,,cultuur” vorm.

ERVARINGEN VAN EEN CACTUSLIEFHEBBER.
I

Het is nu drie jaar geleden, dat ik van iemand de eerste stekjes
kreeg. Hoewel een groot plantenliefhebber kon ik, door de volle
zon een droge atmosfeer, in mijn serre de meeste kamerplanten
niet houden. ,,Nu man, dan moet je Cactussen nemen, die hebben
ook geen water noodig” zoo was de raad mij gegeven.

Opgetogen ging ik naar huis met mijn stekjes. Nog denzelfden
avond werden ze opgepot en in de serre neergezet. Alras bemerkte
ik echter, dat de plantjes toch wel wat water moesten hebben,
daar ze anders gingen verdrogen.

Nu werd een klein kamerkasje gemaakt. Dat was een mooi
tijdverdrijf. Ook ging ik bij andere liefhebbers in den omtrek
wel eens een kijkje nemen en kreeg nieuwe stekjes mee om mijn
kleine collectie wat uit te breiden. Verder werden zoo nu en
dan eens enkele plantjes bijgekocht, met het gevolg, dat een tweede
kasje van groote afmetingen moest worden aangeschaft. Het
duurde niet lang, of ook dat kasje was vol. Men denke evenwel
niet, dat alles zonder teleurstelling ging: de eene plant deed het
goed, maar een andere ging dood: soms door te veel vocht,
misschien ook door verkeerde aarde.

Het bestudeeren van de boekjes No. 77, 86 en 155 uit de
serie ,,Weten en Kunnen” heeft mij een heel eind op streek ge-
bracht en een geheel anderen kijk op onze Gedoornde Vrienden

De gedrongen vorm en de felle kleuren zijn alleen in den natuur-
staat terug te vinden.

Als wij hier exemplaren voortkweeken, die uit Zuid-Afrika
zijn gekomen, dan verdwijnt na een paar jaar de typische ge-
drongen vorm en er komt een veel rijker vorm voor in de plaats.
Van de mimicry-vormen zijn in de eerste plaats de Lithopes
te noemen: de meesten zijn kleurrijk; die kleur kan varieeren
naar kleur en aard van de omgeving, wat heel sterk te zien is
bij de Lithopes Lesliei ; deze plant is haast een kameleon en
neemt spoedig de kleur van de omgeving aan, wanneer zij in
haar natuurstaat verkeert. Hét spreekt van zelf, dat de kleur ook
verandert naar gelang van het seizoen, langere vochtperiode enz.

Er zijn ook onder deze planten, die de kunst verstaan zich te
verbergen ; zij gaan dan geheel onder den grond zitten en zijn
daardoor als het ware verplicht een venster in haar dak te maken.
Zij doen dit door haar vleesch zoo te vervormen, dat het door-
zichtig wordt. Een typisch voorbeeld daarvan zijn de Lithopes
Optica en de Opthalmophyllum Friederichiae. Tot venstervorming
zijn er ook nog andere gedwongen geweest, hoewel die royaler
met bladvorming of vensteraanmaak omspringen; wij bedoelen de
Fenestraria soorten en de Frithia Pulchra. Deze laatste is een
onaanzienlijke plant, die half begraven op een berg in het Noorden
van Transvaal groeit en slechts in het regenseizoen bloeit met
een bloem, die vaak grooter is dan de plant zelf. Zij bestaat
uit kleine staafjes, waarvan de toppen transparant zijn.

Tot de kleinere vormen, hoewel minder bekend als mimicry-
behooren de Conophyta. Deze zijn alle. zooals de naam aan-
geeft, kegelvormig, aan den bovenkant bolrond of afgeplat, met
een min of meer geprononceerde spleet, die aan het oorspronke-
lijke bladpaar herinnert.

Uit deze spleet komt eerstens de bloem, geheel onverwachts,
soms zelfs vrij plotseling. Daarna blijft meestal het zaadkapsel
in het lichaampje gedurende het geheele jaar totdat de nieuwe
plant, die in het oude lichaam aan het groeien is, eindelijk bij de
komst van het vochtige seizoen opzwelt, het zaadkapsel naar
buiten dringt, en aan den invloed van weer en wind prijs geeft.
Het eigenaardige ívan de conophyta en lithopes is, dat de groei
niet plaats heeft door het voortdurend grooter worden van een-
zelfde lichaam, of door het aan den voet vormen van jonge
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In mijn kas was voorloopig ruimte over, daarom ging ik bij
verschillende handelaren in ons land planten bijkoopen: met goed
en kwaad gevolg. Het grootste bezwaar vond ik, dat men niet
altijd de planten zuiver op naam krijgt. Ook is niet steeds ver-
krijgbaar wat men gaarne zou willen bezitten. Bij firma De Laet
evenwel kon ik krijgen wat mijn hart begeerde, ik heb van ge-
noemde firma dan ook heel wat planten betrokken. Met de im-
porten had ik evenwel nog al eens last, doch aldoende leert men.
En ik leer nog steeds elken dag, hoewel ik nu reeds ruim 500
soorten cactussen en vetplanten bezit. Steeds valt er wat nieuws
op te merken en telkens komt men weer voor een nieuw probleem
te staan. Wie meent, dat de cactussen niets noodig hebben,
zooals mijn vriend mij wijs wilde maken, toen ik de eerste stekjes
ontving, heeft het glad mis. Bij ondervinding is mij gebleken,
dat het met de cactussen precies is als met andere planten; wil
men er werkelijk pleizier van hebben, dan vorderen zij veel werk
en veel onderhoud. Maar dan zijn er ook geen dankbaarder
planten dan de succulenten.

Leiden. F. MANDEMAKER.
(Wordt vervolgd.)

WORTELLUIS

De Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen heeft zich
bereid verklaard het verschijnsel, dat bij cactuskweekers bekend
staat als ,,wortelluis” in studie te nemen.
Van dit ondier, dat waarschijnlijk den naam Ripersia terrestris
draagt, terwijl het ook mogelijk is, dat de op cactussen voor-
komende soort tot het geslacht Rhicoezia behoort, is wetenschap-
pelijk nog niet veel bekend.

De Plantenziektenkundigen Dienst wil de levenswijze van dit
insect nader onderzoeken en proeven nemen om een bestrijdings-
middel te leeren kennen. De onderaardsche levenswijze bemoeilijkt
het onderzoek zeer.

Zij, die planten in hun bezit hebben, aangetast door wortelluis,
worden verzocht die te zenden aan den Plantenziektenkundigen
Dienst te Wageningen. Wil men de planten liever niet missen,
dan is aarde, waarin wortelluis voorkomt of wortels, waarin zich
het gedierte genesteld heeft, ook welkom.

gegeven. Ik moet het aanschaffen dezer werkjes ook ten zeerste
aanbevelen bij iederen pasbeginnende liefhebber.

Later kwam ik in de gelegenheid een groote collectie over te
nemen met het gevolg, dat mijn serre op een plantenpakhuis
begon te gelijken. Dit duurde een jaar, toen rijpte het plan, na
zoo hier en daar eens poolshoogte genomen te hebben, om een
kasje in den tuin te maken.

Met den bouw was vier weken gemoeid. De indeeling wijkt
wel iets van andere kassen af, doordat de ramen tot aan den
grond toe doorloopen. Maar op deze manier is het mogelijk ook
onder de tabletten licht te krijgen en kunnen hier in den winter
nog heel wat planten geborgen worden. Op de foto is dit
duidelijk te zien.

De tabletten zijn van eternietplaten gemaakt, met een op-
staande rand van 16 c.M. hoogte. De tabletten zijn half gevuld
met scherp zand, de bovenhelft met fijn turfstrooisel. Bij mijn
kamerkasjes waren de bodems van hout, waarop zich later 
zwammen ontwikkelde, bij eterniet komt dat euvel niet voor.

Op den eersten avond, dat de planten in haar nieuwe woning
stonden, verraste Echinocereus Salm Dyckianus mij met een viertal
schitterende bloemen. Zoo iets vergeet men nooit.
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UIT DE AFDEELINGEN.

Journal of the Cactus and Succ. Soc. of America. Vol. I, nr. 10
(April 1930).

Eric Walther opent dit no. met een allereerste beschrijving van een nieuwe
Graptopetalumsoort, G. Orpetii E. W. sp. nov. Een overzicht van de voornaamste
kenmerken van het genus Graptopetalum Rose is hieraan toegevoegd. Dit geslacht,
verwant aan het typisch Z. Afr. genus Cotyledon, dankt zijn naam aan de eigen-
aardig bandvormig geteekende petalen. Het artikel is geillustreerd met teekeningen
van den schrijver.

Hierop volgt een bijdrage van G. A. Frick over de tot de sectie Dactylanthes
behoorrnde Euphorbia’s met photo’s van alle 5 soorten die momenteel van deze
groep bekend zijn, nl. E. globosa Sims (typespecies), E. ornithopus Jacq , E. tri-
dentata Lam., E. pseudoglobosa Marl. en E. Susannae Marl. De beide laatsten
zijn vondsten van vrij recenten datum (van na 1920!) De een, E. pseudoglobosa,
door Dr. J. Muir ontdekt in het Krombeeks rivier district van Riversdale (Z. Afr.),
is van een hoogst merkwaardigen habitus: dikke, cylindervormige stam (die op de
nat. groeiplaatsen geheel in den grond ingegraven is !) aan den top in zeer succulente,
meloenvormige vertakkingen uitloopend, die een volkomen glad en ongestekeld
oppervlak hebben. E. Susannae, wat later gevonden (April ‘25) door Mrs. Su-
sanna Muir in de Kleine Karroo, is meer gerekt bolvormig en is gekarakteriseerd
door een geribde en getande oppervlaktestructuur. Beiden zijn tweehuizig. Noemen
we nog van den inhoud van dit no. een artikel getiteld ,,Those baffling keys”,
waarmede een begin gemaakt wordt met de verklaring van in de Cactuskunde
gebruikelijke botanische termen (door Ysabel Wright: het artikel is geillustreerd
met zeer demonstratieve teekeningen van verschillende Opuntia-schijven), voorts
een beschrijving van Lithops Lesliei N. E. Br. van James West met het bekende
plaatje uit den catalogus van Friedr. Ad. Haage Jun.

M. K.

Kaktusarske listy. Vol. VI (1930), nrs. 3-5 (Maart en Mei).
We hebben hier te doen met het maandschrift van onze Tsjechische zuster-

vereeniging (Spolek pestitelu kaktusu v R C S, Secr. : Praag, Narodni trida 9).
Het is een voortzetting van het tijdschrift ,,Kaktusy, Sukkulenty a jejich pesteni”,
besproken in den 5den j.g. van .,Succ.” (1923), p.p. 76 en 125.

,,Kaktusarske listy”, geredigeerd door Ing. Jos. Masin, is in tegenstelling met
zijn voorganger niet geïllustreerd. Het is overigens een net gedrukt blaadje, 8 pag.
dik en gehuld in een stevigen omslag. Het Maartnummer bevat een aan Phyllo’s
gewijd hoofdartikel, het no. van Mei artikelen over de pharmaceutische waarde
van de Aloë en Cereus grandiflorus, voorts over Euphorbia’s, Pilocereus Strausii

Leden, in Den Haag en omstreken woonachtig, kunnen de planten
ook aan het adres van ondergeteekende laten bezorgen, die voor
de verdere verzending zorg zal dragen.

J. J. E. VAN DEN THOORN.

OP DEN UITKIJK.

Heese enz. Gezien het onbegrijpelijke Tsjechisch waarin dit blad gedrukt is,
kunnen we ook al niet meer over den inhoud mededeelen.

We krijgen dit vakblad van nu af aan geregeld toegezonden. Het is bestemd
voor ons archief, voor de bibliotheek is het om linguïstische redenen ten eenen-
male ongeschikt !

M. K.

Kring Amsterdam en Omstreken.

Vergadering van den Kring Amsterdam en Omstreken op Vrijdag 13 Juni a.s.
in Gebouw ,,Koningin Wilhelmina”, Prinsengracht 1015.

Agenda ter vergadering.

Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.

Op de vergadering van 26 April j.l. hield de Heer Dr. K. M. Knip eene lezing
over de Systematiek der Cactussen.

In de laatste jaren, vertelde spreker, telt de Ver. Succulenta cactuskweekers
onder hare leden, die het opnemen kunnen tegen de beste binnenlandsche en
buitenlandsche beroepskweekers: niet quantitatief, doch zeer zeker qualitatief. Dit
is een verblijdend verschijnsel: droevig is het evenwel, dat dezelfde liefhebbers
soms heel slecht op de hoogte zijn van de namen van hunne planten. Dit komt,
omdat voor cactussen feitelijk geen volksnamen bestaan en men dus aangewezen
is op de Latijnsche benamingen, die niet ieder gemakkelijk onthouden kan. Als
gevolg hiervan prijken soms de gekste namen bij mooie planten in een liefhebbers-
verzameling, doch ook bij planten, die door handelaars te koop worden aangeboden;
vooral deze laatsten willen hun onkunde niet laten blijken en schrijven dan soms
maar wat op het etiquet.

De kennis der namen wordt ten zeerste bemoeilijkt door de verschillende systemen.
In het kort ging spreker het ontstaan en de geschiedenis van de opeenvolgende
systemen na. Van Linnaeus, die omstreeks 1750 24 verschillende soorten
kende, die hij allemaal ,,cactus” noemde tot Schumann, die het op het einde
van de vorige eeuw tot 3 onderfamilie’s en 21 geslachten bracht. In 1919 waren
het de Amerikanen, die een geheel nieuw systeem samenstelden, onderscheidende
3 onderfamilie’s, 124 geslachten en 1235 soorten. Wetenschappelijk is op dit
schitterende werk niets af te dingen: botanici kunnen niet anders dan het bewon-
deren; voor de praktijk is het volgens spreker veel te uitgebreid en veel te inge-
wikkeld, ook al door het voorkomen van monotypische geslachten.

Dit bezwaar werd ook door Alwin Berger gevoeld, die zich beijverde om
het werk van Britton en Rose te verbeteren en een systeem het licht deed zien
dat 42 geslachten noemt. Dat lijkt een heele vereenvoudiging, maar wat blijkt
Berger verschuift de moeilijkheid en deelt de geslachten in 135 ondergeslachten
hij splitst zelfs een heel weinig soorten tellend geslacht van Britton en Rose
nog weer in 2 geslachten. Zijn werk kent 2000 soorten. En nog steeds komen
er nieuwe soorten bij! Was Vaupel in het leven gebleven, dan waren we nu
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zeker ook nog een systeem rijk, lettend op de kenmerken van het zaad. Groote
wandkaarten, keurig geteekend door Mej. van Staalduinen, verduidelijkten
sprekers woorden en gaven een prachtig overzicht over de indeelingen van de
verschillende systemen. Spreker wees op de verwarring, die onvermijdelijk van
al die geleerdheid het gevolg moet zijn. Hij stelde eene vereenvoudiging voor,
die hij ook reeds provisioneel had samengesteld. Hij behield de indeeling in 3
onderfamilie’s, noemde voor Pereskia 1, voor Opuntia 2 en voor Cereus 2 onder-
afdeelingen. Hij betoogde, dat voor den gewonen kweeker of verzamelaar een
eenvoudig systeem een groot gemak zou beteekenen. Hij was van meening, dat
het op den weg van de Ver. Succulenta ligt dit vraagstuk in studie te nemen en
zou gaarne zien, dat eene commissie tot dat doel in het leven werd geroepen.

De voorzitter, de Heer Verbeek Wolthuys dankte den spreker voor zijn
interessant betoog en wees op de groote moeilijkheden, die aan het voorstel van
den Heer Knip verbonden zijn. De vele splitsingen zijn geleidelijk ontstaan,
liggen in den gang van zaken, zijn noodzakelijk en onvermijdelijk, daar alle
evolutie uitbreiding met zich medebrengt.

De Heer Bommeljé bracht naar voren, dat de praktijk reeds voor vereen-
voudiging zorgt, de soorten, die men nooit ziet, die in cultuur niet leven kunnen,
die zóó zeldzaam zijn, dat ze eene gewone verzameling nooit bereiken, worden
vanzelf reeds uitgeschakeld. Zij, die belangstellen in eene bepaalde groep, zullen
zich wel van de juiste namen op de hoogte stellen.
De Heer Knip antwoordde, dat hij de bezwaren aan zijn voorstel verbonden,
zéér goed kende, doch, dat hij toch zou wenschen, dat pogingen gedaan werden
om te komen tot een systeem, dat bevattelijk is en dat daartoe de Kring ‘s Gra-
venhage zich zou wenden tot het Hoofdbestuur der Vereeniging.

Besloten werd deze zaak op eene volgende bijeenkomst verder te behandelen.
Daarna werd een mooie bloeiende Mamillaria Haageana, die voor dat doel was
gekocht, verloot als ook een groot aantal planten en plantjes door Mevr. Becht
en Mevr. Cohen voor de verloting afgestaan; terwijl ten slotte heel wat succu-
lenten dien avond door ruiling of verkoop een nieuw tehuis vonden.

J. J. E. VAN DEN THOORN.
Secretaresse.
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ADRESWIJZIGINGEN.

H. de Groot, Amersfoort v/h. Soesterweg 29, thans Soesterweg 92.
F. Pals, v/h. Nieuwe Schans, Bunderweg 8, thans Apeldoorn, Radiumweg 17.
D. J. van Brummen, Predikant, v/h. Hardinxveld, thans Pastorie Ned. Herv. Kerk,

Bergenk (N.-B.).
J. G. Pranger, v/h. Zuid-Horn, thans le Exloermond (Gr.), no. 33.
C. Bommeljé, ‘s-Gravenhage, v/h. Molenaarstraat 31, thans Hildebrandstraat 98.
B. K. M. Versnel, ‘s-Gravenhage, v/h. 3e Braamstraat 17, thans van Swietenstraat 16.
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D. R. Schreuder, Utrecht, Wagendwarsstraat 13.
A. Spliet, Utrecht, Kwartelstraat 33.
Mevr. J. J, van Tussenbroek-Hulst, ,,de Wiekslag”, Park ,,Oog in Al”, Utrecht.
Mevr. E. van Best-Wiegersma, Valkenswaard ,,Zonnekant”.
Mej. A. P. van West, Vlaardinger Ambacht, Kethelweg 1 D.
A. L. van Donkelaar, Werkendam, Laantje 25.
A. L. Klompe, Zierikzee, Meelstraat 62.
C. Noorlander, Zwammerdam, Schoolstraat 92.

Buitenland.

Ferd. Bastin, Mechelsche Steenweg 104, Antwerpen (België).
E. Shurly, ,,Pilatus”, The Mall, Park Street Larie, Nr. St. Albans, London (Engeland).

RECTIFICATIE LEDENLIJST.

Abusievelijk is het volgende lid van de ledenlijst weggelaten :
Mevr. Sinninghe Damsté, Verl. Schrans 2, Huizum bij Leeuwarden (in te lasschen
op pag. 15).

RUILRUBRIEK.

Joh. de Man, Straatdijk 378, Dirksland (Z.-H), biedt aan in ruil voor andere
cactussen en vetplanten : mooie kleine en groote bewortelde planten van: Echinopsis
Eyriesii, E. tubiflora, E. multiplex, E triumphans, Mamillaria gracilis, Cereus
Jamacaru, C. Silvestrii, C flagelliformis, Stapelia variegata, Echeveria globosa
cristata, Echinocereus Salm Dyckianus, E. Knippelianus, Echinocactus Texensis,
E. pilosus, E. Ottonis, Kleinia articulata.

Ondergeteekende biedt aan: Cephalocereus senilis Pfeiff., Cereus Silvestrii Speg.,
C. Pringlei Wats., E.tus multicostatus Hildm., E. Grusonii Hildm., E. minusculus
Web., E. pilosus Gal., E. myriostigma S. D., E. submammulosus Lem., Mam.
pusilla S. D., M. elegans P. D. C., M. gracilis var. pulchella Hopff., M. Wildii
Dietr., E.nopsis tubiflora Zucc., E. triumphans Jae.. Opuntia leucotricha P. D.C.,
O. microdasys Lem., Stapelia variegata L , Haworthia margaritifera Haw., Euphorbia
submammillaris Berg., Euph. globosa Sims, in ruil tegen: E.cactus Mostii Gürke,
E. Fobeanus Mieckl., E. ebenacanthus Monv., E. Reichii K. Sch., Mam. Oliviae
Orc., M. senilis Lodd., M. chlorantha Eng. (= M. radiosa Eng.) M. monclova
Rge (Hort.), M. flava Eng., E.cereus tuberosus Eng., Euph. obesa Hook fil. en
andere soorten.

Adres : F. Mandemaker, Mariënpoelstraat 13, Leiden.

Aangeboden door Mevr. L. de Boer-Oosthoff, Nieuweschans, Bunderweg:
Euphorbia submammillaris, Gasteria verrucosa, Opuntia leucotricha, O. monacantha,
Haworthia margaritifera, Haw. fasciata, Echinopsis tubiflora, E. Eyriesii, Cereus
silvestrii, Mam. gracilis, Mam. pusilla en andere soorten, in ruil voor: Agave
Victoria Reginae, Aloë arristata. Aloë saponaria, Gasteria pentamensis, Mesembr.
magnipunctatum, Mes. Schwantesii, Mes. calcareum, Sempervivum tabuliforme,
Euphorbia caput Medusae, Mam. radians, M. grandiflora of Mam. Parkinsonii.
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ECHINOCACTUS PLATENSIS VARIETEIT
TERWEEMEANUS TEUCQ.

Hieronder geven wij de wetenschappelijke diagnose van een in
1908 door firma De Laet geïmporteerde nieuwigheid, welke haar
naam ontving naar ons medelid de heer Arnold ter Weeme
te Neede.

,,Lichaam der plant enkelvormig, vlak kogelvormig, tot 7 c.M.
breed, aan den voet ineen schrompelend, geen uitloopers vormend,
van boven iets ingedrukt. Kleur donker-groen met iets koper-
kleurigen weerschijn.

Ribben 8 - 9, vlak, scherpe vormen makend, en door overdwarse
kerven iets hoekig.

Areolen op de hoeken, eerst wollig, later kaal. Randdoorns
5 - 7, tot één c.M. lang, dun, dikwijls iets gebogen, grijs gekleurd,
aan den voet bruinachtig. Middendoorn ontbrekend, of zelden
één, dan donkerder van kleur en korter.

Bloemen uit de jongste areolen, 5 c.M. lang en breed, slank
trechtervormig. Bloembuis 18 m.M. lang met meestal 6 kleine,
afgeronde schubben, die rose gekleurd zijn, met witten rand.
Buitenste bloembladen 6 m.M. lang, naar binnen geleidelijk tot
25 m.M., 6 m.M. breed, lijnvormig, met rondachtige spits. Kleur
der bloembladen licht tot donker vuilrose, van binnen aan den
voet diep rose tot rood; meeldraden van onderen rose, van boven
witachtig met gele helmknoppen. Stamper dik en kort, van de
zelfde kleur als de meeldraden, met 10 witachtige, nauwelijks zich
opheffende stempels. Vrucht ovaal, 15 tot 30 m.M. groot, groen,



 

met een gering aantal witte, smal gerande, 5 m.M. breede schubben
bezet. Zaadjes één m.M. groot, dofzwart, kogelvormig met plat
naveltje. Groeiplaats Argentinië bij Mendoza.

Deze plant gelijkt veel op Echinocactus platensis Speg., doch
onderscheidt zich van deze door rose kleurige bloemen met den 
van binnen rooden bloembuis.

Zij werd in 1908 voor het eerst door den heer A. Teucq
(firma De Laet) geïmporteerd en door deze benoemd naar den
cactusverzamelaar ter Weeme te Neede.

Wij wenschen den heer Ter Weeme van harte geluk met
zijn petekind. Op de kweekerij van firma De Laet hebben
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wij den vorigen zomer een groot aantal bloeiende exemplaren van
deze varieteit bewonderd. Zij groeien gemakkelijk en bloeien
reeds als jonge plant dankbaar en rijk. Wij zijn er dan ook van
overtuigd, dat deze nieuwe aanwinst binnen korten tijd in geen
enkele verzameling zal ontbreken. Het is een echt liefhebbers plantje.

G. D. D.

HOE HEET DIE CACTUS?
DOOR

K. M. KNIP en J. M. VAN DEN HOUTEN.
6.

Het verheugt ons, dat van meerdere zijden belangstelling ge-
toond wordt voor onze poging om te komen tot een meer juiste
manier van namen geven. Dat determineerlijsten daarbij goeden
dienst kunnen bewijzen staat wel vast, maar aan den anderen
kant zal het, gezien de weinige plaatsruimte, waarover we iedere
maand beschikken kunnen, op deze wijze wel zeer lang duren,
voor we de geheele cactusfamilie hebben afgehandeld en we
vreezen niet ten onrechte, dat velen ten slotte door de talrijke
boomen het eigenlijke bosch niet meer zullen zien. Daarenboven
bevredigde het boek, dat we als grondslag hadden gekozen voor
onze indeeling, namelijk Berger Kakteen, ons ook niet geheel en
al, en naarmate we hier dieper in doordrongen, deden zich meer-
dere bezwaren aan ons voor.

Een critische bestudeering van dit vraagstuk door meerdere
personen scheen ons zeer gewenscht en waar Dr. Knip in een
vergadering van de Haagsche Kring (zie Succ. blz. 133) dezelfde
snaren had aangeroerd, lag het dus voor de hand bij hem aan te
kloppen om gezamenlijk tot een systematiekrevisie te geraken.
Als eerste resultaat hiervan volgt dan een referaat van Dr. Knip,
waarin de richtlijnen worden aangegeven voor een practische en
bruikbare naamgeving, benevens een schema voor een vereen-
voudigd systeem. Waar ik zelf reeds tot de Zuid-Amerikaansche
Cylinder-opuntia’s gekomen was, zullen we later bij het beschrij-
vend gedeelte hier weer aanknoopen, maar laten nu eerst het
artikel van Dr. Knip volgen, onder vermelding, dat zijn ziens-
wijze in dezen geheel door mij wordt gedeeld en dat we de
uitwerking verder voor onze gezamenlijke rekening nemen.

v. D. H.
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Echinocactus platensie var. Terweemeanus Teucq
Spec. nom.



De cactusliefhebberij viert op dit oogenblik hoogtij in ons land.
Bij duizenden tegelijk worden importplanten ingevoerd en geen
stad of dorp, of we zien bijna huis aan huis enkele cactussen voor
de ramen. En wanneer we zoo nu en dan eens bij leden van
Succulenta op bezoek gaan, dan valt het ons op, wat een mooie
collecties er toch in ons land zijn, verzamelingen die kwalitatief
zelfs niet voor die van een de Laet behoeven onder te doen.

Maar met de benamingen is het - op enkele uitzonderingen
na - meestal heel treurig gesteld. Hoevelen zijn er nog niet, die
alles, wat tot onze gedoornde vrienden behoort, eenvoudig nog
cactus noemen zonder meer. Anderen kennen alleen enkele ge-
slachtsnamen en bekommeren zich niet om de soortnamen, spreken
dus over een Mammillaria, een Echinocactus, enz. Nu kan men
natuurlijk redeneeren, wat komt de naam er op aan, als de plant
maar mooi is en rijkelijk bloeit. Ja, daar is niets tegen in te
brengen, maar toch gelooven we niet, dat de meeste verzamelaars
hiermee accoord zullen gaan. Onverschillig wat voor verzameling
men heeft, men wil toch graag eenigszins systematisch het materiaal
rangschikken, nog afgezien van het feit, dat de ééne groep planten
wel eens een heel andere behandeling noodig heeft als de andere.

De oorzaken van deze onverschilligheid voor de systematiek
zijn verschillende. In de eerste plaats is het een nog betrekkelijk
jonge liefhebberij (de groote vlucht is pas na den oorlog begonnen)
en zoodoende bestaan er voor de cactussen nog geen typische
volksnamen, behalve dan voor heel enkele, zooals de grijsaard,
rattestaart e.a. Iedere plant moet bij den wetenschappelijken naam
genoemd worden, dus Latijn en dit kan in ‘t begin nog al eens
lastig zijn.

In de tweede plaats en dat is o. i. de hoofdzaak, staan deze
wetenschappelijke namen volstrekt nog niet vast. De ééne schrijver
deelt een plant in bij groep A, terwijl een tweede dezelfde plant
bij groep B indeelt en tot overmaat van ramp er nog een geheel
andere soortnaam aan geeft. Dit heeft een naamsverwarring
gegeven, die, als we zoo doorgaan, hopeloos gaat worden. Zoo
heet b.v. de Echinocereus tuberosus (Schumann) volgens Britton
en Rose Wilcoxia Poselgeri en volgens Berger Cereus tuberosus.
Dit voorbeeld zou ik zeker nog wel met honderd anderen kunnen
vermeerderen. Iedereen voelt wel, dat dit de zaak niet gemak-
kelijker maakt en zeer zeker de lust om de namen van de cactussen
te leeren niet zal aanwakkeren.
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We willen trachten U van ‘t begin af aan een kort overzicht
der verschillende benamingen te geven. Omstreeks 1600 kwam
in ons land in den Leidschen hortus, de eerste cactus aan, ver-
moedelijk een Melocactus. Linnaeus in de achttiende eeuw kende
al 24 soorten, noemde deze allen Cactus. De zaak was toen dus
nog al heel eenvoudig. Langzamerhand kwamen er echter steeds
nieuwe soorten bij, zoodat verschillende botanici de cacteeen in
geslachten gingen verdeelen. Van deze zou ik alleen den vorst
Salm Dyck willen noemen, die in 1834 een systeem samenstelde
met ± 20 geslachten. Dit systeem kunnen we eigenlijk als het
prototype van de verschillende volgende systemen beschouwen.

Tegen ‘t einde van de 19e eeuw kwam eindelijk Prof Schumann,
voortbouwend op het werk van Salm-Dyck, met een systeem,
dat langen tijd als her systeem gold en ook thans nog door velen
wordt gebruikt. Klaar, duidelijk en wat vooral van belang is,
overzichtelijk.

Natuurlijk had het, of liever gezegd heeft het zijn gebreken.
Hoe zou het ook anders mogelijk zijn, waar in verloop van
enkele tientallen jaren het aantal bekend geworden cacteeën meer
dan verdubbeld is.

We laten hieronder het geheele systeem van Schu mann vol-
gen, waarin dus, zooals U ziet, de familie der Cactussen verdeeld
is in 22 geslachten.

Indeeling volgens Dr. Schumann.

CACTACEAE.

I. Peireskioideae.
Geslacht 1. Peireskia.

II. Opuntioideae.
Geslacht 2. Opuntia.

" 3. Nopalea.
" 4. Pterocactus.
" 5. Maihuenia.

III. Cereoideae.
A. Echinocacteae.

a. Gedoornden.
Geslacht 6. Cereus.

" 7. Pilocereus.
" 8. Cephalocereus.
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onjuistheden in. Zoo rekent hij b.v. tot de groep nachtcereeën

Geslacht 9. Pfeiffera.
" 10. Echinocereus.
" 11. Echinocactus.
" 12. Echinopsis.
" 13. Melocactus.
" 14. Leuchtenbergia.
" 15. Phyllocactus.

b. Ongedoornden.
Geslacht 16. Epiphyllum.

" 17. Wittia.
" 18. Rhipsalis.
" 19. Hariota.

B. Mammillarieae.
Geslacht 20. Mammillaria.

" 21. Pelecyphora.
" 22. Ariocarpus.

Nauwelijks was dit systeem zoo ongeveer gemeengoed van de
meeste cactusliefhebbers geworden, of daar kwam een geheel
nieuw van Amerikaansche zijde, van Britton en Rose. Deze
hadden in ‘t begin der 20e eeuw geregeld onderzoekingen gedaan
in ‘t land van herkomst der cacteeën en het resultaat van hun
arbeid verscheen in 1919 - 1923 in een groot prachtwerk, verdeeld
in vier dikke banden. Niet minder dan 1235 soorten werden
door hen beschreven, die ze rangschikken in 124 geslachten. Van
22 geslachten bij Schumann ineens op 124 geslachten, die sprong
is echter wel heel erg groot.

Het systeem van Britton en Rose is een juweel, we kunnen
niet anders zeggen. Alle kenmerken der cacteeën haarfijn uit-
geplozen en waar noodig, door het voorkomen van een kleine
afwijking, terstond een nieuw geslacht opgesteld.

Dit is echter het groote bezwaar, dat we tegen Britton en
Rose hebben, het is te veel uitgeplozen en er komen te veel ge-
slachten in voor, die slechts één enkelen vertegenwoordiger hebben.
Zoo werd door hen het oude geslacht Cereus van Schumann
gescheiden in 48 nieuwe geslachten - ieder met een anderen
naam. Voor de aardigheid noemen we U er enkele op:

Machaerocereus, Escontria, Arrojadoa, Neoraimondia.
Het oude geslacht Echinocactus wordt door hen gesplitst in
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28 nieuwe en zoo verder. Het minst kunnen we ons vereenigen
met het veranderen van namen. Dit toch geeft de grootste ver-
warring. Waarom b.v. het geslacht Phyllocactus, zoo algemeen
ingeburgerd (heeft niet iedereen het over zijn phyllo’s), nu ineens
veranderd in Epiphyllum, waar we tot nu toe een geheel anderen
cactus mee bedoelden, is ons niet recht duidelijk, En zoo zijn
er enkele kleinigheden meer. Maar toch moeten we erkennen,
dat het een prachtsysteem is en waren alle cactusliefhebbers doctoren
in de plant en dierkunde, wel dan zou de keus niet moeilijk zijn.
Dit is echter niet zoo, zal ook nooit zoo worden en voor den
doorsnee cactusliefhebber lijkt het ons ondoenlijk een dergelijk
systeem in zich op te nemen.

In 1929, alzoo een jaar geleden kwam Alwin Berger met
een ander systeem in zijn boek: Kakteen, uitgave van Eugen
Ulmer in Stuttgart. In de voorrede zegt Berger, dat hij met
dit nieuwe systeem komt, omdat Britton en Rose hem te uitge-
breid lijkt, precies hetzelfde bezwaar, dat wij hebben en dat hij
daarom de 124 geslachten in Britton en Rose heeft terugge-
bracht tot 41. Bij eerste kennismaking dachten we direct, kijk
dit is nu het systeem, dat we noodig hebben en dat ook voor
liefhebbers geschikt is.

Toen we het boek echter eens gingen doorstudeeren, bleek het
een groote teleurstelling. Weliswaar heeft Berger de cactussen
verdeeld in 41 geslachten, maar dan gaat hij deze weer verdeelen
in ondergeslachten, verschuift dus als ‘t ware de moeilijkheid. En
wanneer we nu eens de diverse ondergeslachten gaan optellen,
bereiken we het respectabele aantal van 135. Alzoo nog vermeer-
dering in plaats van vermindering. Tot zijn verontschuldiging
moeten we hier echter direct aan toevoegen dat, terwijl Britton
en Rose 1235 soorten beschreven, Berger er ruim 2000 beschrijft.

In tien jaar tijd dus ongeveer 800 nieuwe soorten. En geregeld,
we zouden haast zeggen wekelijksch. komen er importzendingen
aan, waaronder nog steeds nieuwe onbekende soorten. Het is
dan ook met eenigen angst, dat we ons afvragen, hoe een systeem
er uit zal zien, dat mogelijk over enkele jaren op een dergelijke
wijze weer in elkaar wordt gezet.

Om een enkelen greep uit Berger te doen: Het geslacht Cereus
wordt door hem in 51 ondergeslachten gesplitst - het geslacht
Echinocactus in 30 ondergeslachten. Bovendien zitten er enkele
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uitsluitend cactusliefhebbers meer dan voldoende is en waarschijn-
lijk beter zal voldoen.

Welk systeem men ook neemt, altijd wordt de familie der
Cactussen verdeeld in drie onderfamilies : 1 Peireskia-achtigen,
2 Opuntia-achtigen, 3 Cereus-achtigen. Daar moeten we natuurlijk
ook hier aan vasthouden. (Zie pag. 3).

Tot de Peireskia-achtigen hoort 1 geslacht Peireskia. De Peireskia’s
vormen zooals U weet den overgang tot de gewone planten, be-
zitten bladeren, die ze geregeld laten vallen, net als onze boomen.
Nu zijn er onder de Peireskia’s enkele soorten die glochiden be-
zitten, het typische kenmerk der Opuntia-achtigen. Schumann
rekent deze tot de Peireskia’s. Britton en Rose scheiden deze
soort af en voegen hen bij de Opuntia-achtigen onder den naam
Peireskiopsis. Dit is zeer juist en wordt direct overgenomen.

Schumann rekent tot de Opuntia-achtigen 4 geslachten, Opuntia,
Nopalea, Pterocactus en Maihuenia. Dit is niet voldoende. De
Opuntia’s zelf worden weer onderverdeeld in Platyopuntia’s en
Cylindropuntia’s, Britton en Rose voegen daar als derde onder-
verdeeling aan toe Tephrocactus, waaronder ze verstaan al die
aardige kleine Opuntia’s, waarvan de leden als kleine aardappeltjes
boven op elkaar zitten. (Op. diademata, andicola, ovata, bulbispina).

Deze verdeeling lijkt ons heel practisch. Eventueel zou zijn te
overwegen den naam Tephrocactus te veranderen in Tephropuntia.
Dit spreekt duidelijker. De vormenrijkdom van deze drie onder-
geslachten is echter zoo groot, dat het ons alleszins gewettigd
voorkomt hen als zelfstandige geslachten te beschouwen. Dit des
te meer, waar èn Berger èn Britton en Rose zoo vaak voor
één enkele soort een geheel nieuw geslacht opstelden. In plaats
van het oude geslacht Opuntia krijgen we dus drie nieuwe geslachten :
Cylindropuntia, Platyopuntia, Tephropuntia.
Het geslacht Nopalea, waarvan acht soorten bestaan, komt zoo
goed als nooit in een verzameling voor. Wanneer ze niet bloeien.
en dat doen ze bij ons nooit, zijn ze in niets van de Platy-
opuntia te onderscheiden. Het verschil zit alleen in den stand
van de bloembladeren, die bij Platyopuntia omgeslagen zijn en bij
Nopalea recht uit loopen. Dit geheele geslacht zou dus gevoeglijk
kunnen vervallen, eventueel bij de Platyopuntia gerekend worden.

Evenzeer het geslacht Maihuenia. Wel niemand zal deze kleine
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het ondergeslacht Heliocereus, de zonnecereeën en de reeds ge-
noemde Wilcoxia tuberosa. Tot de Heliocereeën behoort de bij
allen bekende Cereus speciosus, zeker geen nachtbloem, evenmin
als de Wilcoxia.

Doch behalve dan deze kleinigheden is ook het systeem Berger
botanisch een prachtwerk. Maar voor ons, cactusliefhebbers
heeft het echter dezelfde bezwaren als het systeem Britton en
Rose, veel te uitgebreid.

Tegelijk met Berger was een ander Duitsch botanicus, Dr.
Vaupel, bezig de cacteeën te verdeelen naar een geheel andere
methode. Hij wilde de verschillende geslachten verdeelen volgens
den aanleg der zaadlijsten. Midden in zijn werk is hij gestorven
en zoo zijn we bewaard gebleven voor weer een ander systeem,
vermoedelijk wel het meest onpractische van alle.

We hebben dus in ‘t kort drie systemen, volgens welke we
onze planten kunnen noemen, Schumann, Britton en Rose of
Berger. De één gebruikt Schumann, een tweede Britton een
derde Berger. Dit nu wil ons bedenkelijk voorkomen, alle één-
heid raakt weg en er komt een hopelooze naamsverwarring.

U hebt reeds gemerkt, dat we niet enthousiast zijn noch voor
het systeem Britton en Rose noch voor dat van Berger. Ook
het oude systeem van Schumann voldoet ons niet meer. Dus
dan een nieuw systeem gemaakt? Zeer zeker niet.

Het wil ons voorkomen, dat we met een beetje goeden wil toch
wel degelijk een uitweg uit dezen chaos kunnen vinden. Het
systeem van Schumann is zoo eenvoudig en duidelijk. Welnu,
als we dit nu eens als basis nemen, en we veranderen daarin,
of voegen daar aan toe dat wat we bij Britton en Rose en
Berger bijzonder practisch vinden. Eigenlijk gezegd, officieus
doen we dit al min of meer. Zoo is b.v. de naam Selenicereus
van Britton en Rose (Selenicereus grandiflorus) al geheel inge-
burgerd en evenzeer de namen Lobivia en Rebutia.

Het komt er alleen maar op aan, dit eindelijk eens officieel vast
te leggen. We komen dus niet met een nieuw systeem met
geheel nieuwe namen, doch gebruiken alleen reeds bekende namen,
wat het groote voordeel heeft, dat velen er reeds mee vertrouwd
zijn. Het geheel zal alzoo een combinatie worden van Schumann, 
Britton en Rose en Berger. Zoodoende ontstaat een systeem,
dat zeer zeker niet kan bogen op zoo groote botanische zuiver-
heid als van de twee laatsten - doch dat voor de practijk van
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Wanneer we het systeem Schumann eens nader bekijken, zien

- rechtopstaande cereeën is nog verscheidenheid genoeg. Aller-
eerst de groep, waarvan Cer. speciosus de hoofdvertegenwoordiger
is - die bekende plant met zijn bijzonder mooi gekleurde bloemen.
Volgens Berger noemt men die Heliocereus. De rest kunnen
we verdeelen in 2 groote groepen. Ten eerste de cereeën die
met een blauwe waslaag zijn overtrokken (Cer. Peruvianus-Jama-
caru) en over ‘t algemeen weinig haren op de areolen hebben.
Deze zouden we Gymnocereus kunnen noemen. Ten tweede de
cereeën, die geen waslaag hebben en in de areolen meer haren
en borstels (Cer. Spachianus). Deze noemen we Trichocereus.

Het geslacht Pilocereus en Cephalocereus volgens Schumann
kunnen zoo blijven bestaan. We krijgen dus een verdeeling van
de cereeën in 7 geslachten. Dit is dunkt ons - ruim voldoende.

Het geslacht Echinocereus nemen we zonder meer over.
Het Echinocactus geslacht omvat weer te veel groepen, die niet

bij elkaar kunnen blijven. Al direct scheiden we af het geslacht
Rebutia (Ech. minusculus). In tegenstelling met andere Echino-
cactussen komen hier de bloemen bij voorkeur onder aan de plant
te voorschijn. Zoo ook het geslacht Astrophytum (A. myriostygma-
ornatum, capricorne). Verder maken we volgens Berger direct
een onderscheid tusschen de cactussen die uit Zuid-Amerika en
die, welke uit Noord-Amerika komen.

Tot de soorten uit Zuid-Amerika behoort in de eerste plaats
het geslacht Gymnocalycium. Over ‘t algemeen donkergroene
cactussen zonder veel doornen, meest witte bloemen - bloemknop
geheel met schubben bedekt. Dit is een geslacht met vele soorten.
Ech. denudatus de z. n. Spinnewebcactus is er het type van. De
verdere Echinocactussoorten uit Zuid-Amerika rangschikken we
onder de groep Notocactus. Hiertoe behooren o.a. Ech. concin-
nus, tabularis, microspermus. Het onderscheid tusschen Noord-
en Zuid-Amerikaansche soorten is ook daarom van zoo groot
belang, omdat de soorten uit Zuid-Amerika over ‘t algemeen
veel minder zon willen hebben, en dus de behandeling eenigszins
anders is. De naam Notocactus is ook reeds door Schumann
aan deze soort gegeven.

De Noord-Amerikaansche soorten zijn op één uitzondering na,
alle planten met zeer sterk ontwikkelde doorns, betrekkelijk groot
van stuk. Hiervoor zouden we de eigenlijke naam Echinocactus
willen bewaren, omdat dit eigenlijk het type van de echinocac-
tussen is. De ééne uitzondering betreft een groep met ± 20
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onooglijke plantjes wel ooit hebben verpleegd. Bovendien bezitten
ze geen glochiden, zoodat ze volgens Berger tot de Peireskia’s
behooren. (Zie pag. 31.).

Het geslacht Pterocactus met 2 vertegenwoordigers blijft bestaan.
De wortels zijn knolvormig en de bloemen komen aan het einde
der cylindrische stammetjes. (Zie pag 41.).

Dan komt er nog een Opuntia-achtige voor met geribde stammen,
dus als ‘t ware den overgang naar de Cereeën, deze scheiden we
af onder den naam Grusonia. (Zie pag. 82.).

In plaats van de 4 geslachten van Schumann krijgen we dus
Peireskiopsis, Cylindropuntia, Platyopuntia, Tephropuntia, Ptero-
cactus en Grusonia.

Tot zoover is de zaak niet moeilijk. Lastiger wordt de derde
onderfamilie de Cereus-achtigen, waartoe alles behoort wat geen
Peireskia of Opuntia is.

we, dat hij o.a. tot de Cereus-achtigen rekent het geslacht Pfeiffera.
Hiertoe behoort maar 1 soort, een zeer onaanzienlijke Cereus, op
Rhipsalis gelijkend, die vermoedelijk wel nooit iemand gezien heeft.
Dit geslacht kunnen we dus wel weg laten, eventueel tot Cereus
rekenen. Zoo ook het onder no. 17 voorkomende geslacht Wittia.

Voor zoover we ons kunnen herinneren is er maar één keer
een Wittia in de plantentuin te Dahlem geweest en dit exemplaar
is na korten tijd gesneuveld. Verder heeft nooit iemand er één
gehad. Het is een plant, die geheel het uiterlijk van de Phyllo-
cactus heeft en daar best onder gerekend kan worden,

Het geslacht Cereus van Schumann kan echter als zoodanig
niet blijven bestaan. Berger verdeelt het in 51 ondergeslachten
en al lijkt ons dit sterk overdreven, een kleine differentiatie is
beslist noodig. Er zijn hier te veel vogels van diverse pluimage
in ondergebracht. Een Cereus giganteus, een boom van mans-
dikte en 15 Meter hoogte en een klimplantje van 1 c.M. dikte
tot het zelfde geslacht te rekenen gaat niet.

We moeten direct de Cereeën, die tegen andere planten aan-
groeien - dus klimplanten, scheiden van de overigen, die stevig
op eigen voeten staan. Evenals Britton en Rose zouden we
alle klimcereeën, die luchtwortels hebben, willen onderbrengen in
het geslacht Selenicereus. Dan volgen de klimcereeën, die onder
normale omstandigheden geen luchtwortels maken. Volgens Berger
zouden we die willen noemen Hylocereus. Ook onder de overige
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zonder er een apart geslacht voor te maken Porfiria Schwartzii.
De geslachten Pelecyphora en Ariocarpus kunnen ongewijzigd

worden overgenomen.
Tot slot volgt hier nu een overzicht van het systeem, zooals

we ons indenken, dat het meest aan de praktijk zal voldoen. We
stellen ons nu voor stuk voor stuk telkens een groep wat nader
te behandelen. Daarbij zou het niet onmogelijk zijn, dat we om
één of andere reden ons systeem eenigszins moeten wijzigen. In-
tusschen houden we ons gaarne aanbevolen voor op- of aanmer-
kingen, desnoods tegenspraak. Alle begin is moeilijk en U kent
het bekende gezegde : ,,du choc des opinions enz.”

Het nieuwe of liever gezegd het veranderde systeem Schumann
komt er dus als volgt uit te zien:

Fam. CACTACEAE.

I. Peireskioideae.
1. Geslacht Peireskia.

II. Opuntioideae.
2. Geslacht Peireskiopsis.
3. " Cylindropuntia.
4. " Platyopuntia.
5. " Tephropuntia.
6. " Pterocactus.
7. " Grusonia.

III. Cereoideae.
A. Echinocacteae.

a. Gedoornden.
8. Geslacht Selenicereus.
9. " Hylocereus.
10. " Heliocereus.
11. " Gymnocereus.
12. " Trichocereus.
13. " Pilocereus.
14. " Cephalocereus.
15. " Echinocereus.
16. " Rebutia.
17. " Astrophytum.
18. " Gymnocalycium.
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soorten, die zeer veel ribben hebben, veel meer als we dit bij
andere cacteeën gewoon zijn.

De hoofdvertegenwoordiger van dit type is wel de Ech. multi-
costatus. Het zijn allen planten, meer groen van kleur dan de rest 
en als gevolg geen liefhebbers van al te veel zon.

Voor deze groep had Schumann later al den naam Stenocactus
gekozen. We prefereeren deze boven den onuitspreekbaren naam
van Britton en Rose: Echinofossulocactus. Dit geslacht noemen
we dus Stenocactus.

De Echinocactussen vallen dus uiteen in 6 geslachten.
Verder behooren tot de Echinocactussen nog enkele planten,

die eigenlijk bij geen enkele der hier boven beschreven geslachten,
zijn in te deelen. Om hiervoor weer een geheel nieuw geslacht
te vormen, lijkt ons ongewenscht. Het is dunkt ons, beter hen
eenvoudig als aanhangsel bij de Echinocactussen te rekenen.
Hiertoe behooren dan :

Lophophora Williamsi.
Obregona Denegrii en de pas geïmporteerde Aztekium Ritteri.
Epithelantha micromeris.
Leuchtenbergia principis.

Het geslacht Echinopsis wordt in tweeën gesplitst. de echte
Echinopsis en te tweede het geslacht Lobivia volgens Britton
en Rose. Dit is de overgang van Echinopsis naar Echinocactus.
Lobivia Pentlandi is hiervan het meest bekend. Het geslacht
Melocactus en Phyllocactus kunnen ongewijzigd overgenomen
worden. Zoo ook het geslacht Epiphyllum.

Wat het geslacht Rhipsalis betreft, er bestaat geen enkele reden
om hier een geslacht van af te zonderen (Hariota), dat zoo weinig
van de andere verschilt, Doet men dit, dan zou men feitelijk alle
onderafdeelingetjes moeten afzonderen, zooals Berg er doet n.l. in
12 ondergeslachten. Dit heeft niet den minsten zin. Maar wel
de overgang van Rhipsalis tot Epiphyllum. Deze soort door
Schumann niet afgescheiden verschilt zoozeer van alle andere
Rhipsalissoorten (bloemen rose, 3 - 4 c.m. groot, terwijl alle andere
rhipsalisbloemen 1 c.m. groot zijn, bloeitijd voorjaar, alle anderen
in den winter) dat afscheiding als Rhipsalidopsis volkomen ge-
oorloofd is.

Van het geslacht Mammillaria moet als overgang naar de Echino-
cactussen de groep Coryphantha worden afgescheiden.

Tot de groep Mammillaria, zouden we ook willen rekenen,
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staat zijn om aanvankelijk knoppen te gaan vormen, doch dat het
voedsel niet toereikend is aan de knoppen tot volledige ontwik-
keling te brengen. Men zal dan zien, dat maar een paar bloemen
geheel open komen, terwijl het meerendeel der knoppen afvalt,
dikwijls reeds in een ver gevorderd stadium van ontwikkeling.

Wie in de meening verkeert, dat zijn Phyllo’s door onvoldoende
voeding de knoppen laten vallen, doet goed ze door het toedienen
van vloeimest gedurende den zomer, geschikt te maken voor de
volgende bloeiperiode. Aftreksel van koe- of schapenmest met
een weinig roet vermengd, kan zonder bezwaar eens per week
worden gegeven, liefst bij donker weer of tegen den avond, doch
nooit, terwijl de zon nog op de potten schijnt.

Is de aarde geheel uitgeput, dan geve men nieuwe aarde. Deze
moet voor alles voedzaam zijn. Bladaarde, waarin zich nog
stukjes half vergaan blad of andere half verteerde stoffen bevinden,
is ongeschikt. Oude, volkomen verteerde broeiaarde van 3 à 4
jaar oud, afkomstig uit broeibakken en vermengd met scherp zand
en wat oude klei, is het beste en meest geschikte voor Phyllo-
cactussen. Maar evengoed houde men het toch voor gewoonte
een volwassen, bloeibare plant tijdens de zomermaanden eens per
week wat vloeimest te geven. Op deze wijze behandeld, zullen
de planten over voldoende voedsel kunnen beschikken om niet
alleen knoppen te vormen, doch deze ook naar behooren tot vol-
ledige ontwikkeling te brengen.

Ten overvloede wijzen wij er nog op, dat het grondmengsel,
behalve voedzaam, ook goed doorlatend moet zijn. Wij kunnen
dat bevorderen, door behalve het scherp zand, ook nog een hoe-
veelheid fijn kalkpuin door de aarde te mengen. Bij voorkeur
nemen wij hiervoor metselkalk uit een ouden afgebroken schoor-
steen. Hoe meer de kalk met roet doortrokken is, des te beter
schijnt te zijn, vooral, omdat roet de bloeibaarheid gunstig be-
invloedt, zooals meerdere proeven hebben bewezen. Verder zorgen
wij natuurlijk door een goede laag scherven op den bodem van
den pot een vluggen waterafvoer te bevorderen.

Vlugge waterafvoer is n.l. van het grootste belang om het
wortelstelsel gezond te houden. En dat is te meer noodzakelijk,
omdat de Phyllocactussen, niet zooals vrijwel alle andere Cactussen,
(uitgezonderd Epiphyllum en Rhipsalis) een rusttoestand doormaken,
tijdens welke de planten zoo droog mogelijk moeten staan. Bij
de Phyllocactussen is dat juist niet het geval, wel maken ze een
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19. Geslacht Notocactus.
20. " Echinocactus.
21. " Stenocactus

(Lophophora Williamsi
Obregonia Denegrii
Epithelantha micromeris
Leuchtenbergia principis
Aztekium Ritteri).

22. " Lobivia.
23. " Echinopsis.
24. " Melocactus.
25. " Phyllocactus.

b. Ongedoornden.
26. " Epiphyllum.
27. " Rhipsalis.
28. " Rhipsalidopsis.

B. Mammillariae.
29. " Coryphanta.
30. " Mammillaria (Porfiria Schwartzii).
31. " Pelecyphora.
32. " Ariocarpus.

PHYLLOCACTUS-PECH.

Van verschillende zijden ontvangen wij vragen, wat de oorzaak
is van het afvallen der bloemknoppen bij Phyllocactussen. Soms
gaan de knoppen reeds heel spoedig weer verloren, soms ook
ontwikkelen zij zich aanvankelijk heel goed, doch vallen later af,
als ze bijna geheel volwassen zijn, of komt slechts een enkele
bloem volkomen open.

Het is niet gemakkelijk voor al de gevallen een afdoend ant-
woord tot verbetering te geven. Maar toch willen wij trachten op
enkele oorzaken de aandacht te vestigen.

Allereerst merken wij op, dat het afvallen der knoppen veroor-
zaakt kan worden door een verkeerd grondmengsel, of doordat
de voedende bestanddeelen der aarde totaal zijn verbruikt. Het
is mogelijk, dat de planten dan nog wel over zooveel voedsel be-
schikken, dat zij voorshands goed kunnen groeien en zelfs wel in
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aangegeven. Gedurende de zomermaanden zet men ze liefst buiten,
bij voorkeur met den pot in den grond gegraven om de wortels
koel te houden. Een heel goede methode is, de planten op een
zonnige plaats te zetten, b.v. in een ongebruikten broeibak. Slaan
wij in de hoeken van den bak een viertal paaltjes, zoodat daarop
het glas naar het zuiden afhellend kan worden neergelegd, dan
kan de frissche buitenlucht aan alle zijden vrij toetreden, waardoor
de planten sterk worden. Midden op den dag legt men bij felle
zonneschijn een stuk paklinnen over het glas. Tijdens een mild
regenbuitje wordt het glas verwijderd, want het natuurlijke hemel-
water heeft een zeer gunstigen invloed. Blijft het eenige dagen
achtereen koud en nat, dan legt men het glas over de planten
heen. In den nazomer, van half Augustus af, kan men het glas
dag en nacht verwijderen. De dauw heeft in dezen tijd een zeer
gunstige uitwerking op de planten, terwijl overdag de najaarszon
het afrijpen der stengeldeelen bevordert en een goede knopvorming
in de hand werkt. Men ziet dan reeds aan de roode strepen,
welke van den hoofdnerf langs de zijnerven naar verschillende
areolen loopen, waar zich later de knoppen zullen ontwikkelen.

Zoodra de nachten langer en kouder worden en het gure herfst-
weer op til is, brengt men de planten weer in huis, na de potten
vooraf goed gereinigd te hebben. Ook wordt dan meteen de
hardgeworden bovenste aardlaag heel voorzichtig door een nieuw
laagje versche aarde vervangen. Wij zorgen daarbij vooral de
wortels niet te beschadigen, want deze bevinden zich bij de
Phyllocactussen dicht aan de oppervlakte. Dit is ook een der
oorzaken, waarom men de Phyllo’s liefst niet in hooge, maar in
meer vlakke potten uitplant. Bij het binnenbrengen moet men
er tevens op letten, dat de planten in de vensterbank precies den
zelfden stand ten opzichte van het licht en de zon behouden, als
dit buiten in den vollen grond het geval was. Want de knoppen
hebben zich, gelijk wij zoo juist opmerkten, in beginsel reeds
buiten gevormd, en wel op de areolen welke ten opzichte van de
zon de meest gunstige plaats innamen. Blijft de stand precies
gelijk, dan blijft ook gedurende den winter en het voorjaar ge-
durende de verdere ontwikkeling der knoppen, dezelfde gunstige
verhouding bestaan.

Tenslotte willen wij nog op één punt de aandacht vestigen
waardoor bij krachtig groeiende planten de knoppen soms weer
verdwijnen. Dit komt dan, doordat de stengeleinden snel blijver
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kleine rustperiode, maar toch mogen ze dan evenmin droog staan.
Men kan dit gemakkelijk begrijpen, als men weet, dat de Phyllo-
cactussen van huis uit boschplanten zijn. Zij behooren in de,
tropische oerwouden thuis, waar ze op de knoestige stammen of
in de schorsholten der boomen groeien. Gestadig druppelt het
condensatiewater van de bladeren der boomen bij takken en stam-
men neer. Zonder dat de wortels der Phyllo’s nu juist aanhoudend
drijfnat zijn, worden toch de bladachtige stengels doorloopend
vochtig gehouden. Hieruit volgt, dat de Phyllocactussen in onze
cultures ook ‘s winters nooit geheel droog mogen staan, hoewel
de aarde evenmin aan den natten kant mag zijn. Is het aard-
mengsel goed doorlatend, dan zal dit, zooals vanzelf spreekt ten
zeerste bevorderlijk zijn voor het matig vochtig zijn der aarde en
bijgevolg de wortels gezond houden.

Zooveel mogelijk trachte men verder de planten mooi frisch
te houden door een regelmatig bespuiten der stengeldeelen met
een fijnen nevel van iets lauw water. Water van te koude tem-
peratuur moet beslist ontraden worden, daar dit een zeer on-
gunstigen invloed heeft en aanleiding tot ziekte kan geven.

Ook wat de standplaats betreft moet men er rekening mee
houden, dat de Phyllocactussen, als oorspronkelijke boschplanten
geen fel zonlicht kunnen verdragen. De beste plaats is een raam
op het oosten of zuid-oosten. Hier laat men de planten vanaf
den herfst tot na den bloei in het voorjaar, steeds rustig op
hetzelfde plekje staan. Want een rustig laten staan der planten
is ook een voorname eisch om de bloemknoppen tot volledige
ontwikkeling te krijgen.

Gedurende den winter houde men de planten matig vochtig,
iets aan den drogen kant, doch zoo, dat de aarde toch nooit
geheel uitdroogt. Zoodra omstreeks Januari op de doornbundels
kleine roode puntjes komen, geeft men heel geleidelijk een weinig
meer water. Hoe meer zich de roode puntjes tot bloemknopjes
ontwikkelen, des te meer vocht is noodig en des te nadeeliger
is de droge kachelwarmte. Wij gaan daarom zoo nu en dan de
planten eens met wat lauw water bespuiten. Hierdoor blijven
de knoppen mooi frisch en voorkomt men ook, dat roode spin
en bladluizen zich op de knoppen gaan vestigen. Houdt men
deze regels in acht, dan zullen de knoppen kalm doorgroeien en
behoeft men niet bang te zijn, dat deze zullen afvallen.

Na den bloei worden de planten zoo noodig verpot als boven
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succulentenliefhebberij in vroeger eeuwen, welke, zoo men weet,
op een tamelijk hoog peil heeft gestaan.

Wij geven hier als eerste proeve een uittreksel uit ,,Bespie-
gelingen over de vier getijden des jaars”, door E. M. Engelberts,
bedienaar des H. Evangeliums te Hoorn, in 1769 bij Ynterna
en Tieboel te Amsterdam verschenen.

Van de Stapelia’s aanwezig in de plantenverzameling van zijn
vriend Eellhart zegt hij: ,,Hier is de Bloem, die, een zelfde reuk
als bedorven vleesch uitwaassemende, de blaauwe Vlieg tot zich
lokt, en in het leggen zijner eiertjes misleidt”. En verder: ,,Daar
ziet ge allerleie soorten van Aloë’s. Deeze is het, die, na een
langzame groei van meer dan een halve eeuw, eindelijk een steng
voortbrengt, welke, als of de voorige traagheid door een verdub-
belden spoed behoorde vergoed te worden, het oog des aan-
schouwers duidelijk in lengte ziet toenemen. Gij ziet deeze plant
dan een sparreboom binnen korten tijd evennaaren, welke uit
zijnen regten stam op geregelde afstanden, van rondsomme, menig-
vuldige armen uitsteekende, aan dezelve duizenden van bloemen
draagt, en zich als eene rijkversierde piramide boven al de kruiden
des velds verheft; tot dat hij, alle krachten uitgeput hebbende,
bezwijkt”.

(Met deze ,,Aloë” wordt, bedoeld de Agave americana. Red.)

OPENSTELLING BOTANISCHE TUINEN EN SPECIALE
SUCCULENTEN COLLECTIES.

Op verzoek van een onzer leden geven wij hieronder een
van de openstelling der botanische tuinen en enkele groote succu-
lentencollecties. Nu de vacantie- en reistijd weer aanbreekt, zullen
wellicht velen van deze gegevens gebruik kunnen maken.

De botanische tuin te Amsterdam is geopend van 9 - 4 uur
en toegankelijk tegen f 0,25 per persoon. Hier valt een groote
verscheidenheid van cactussen en succulenten te bewonderen.

De botanische tuin ,,Cantonspark” te Baarn (Javalaan) is alleen te
bezichtigen na voorafgaand schriftelijk verzoek aan den Hortulanus.
De collectie succulenten is niet groot, maar bij bezoek verzuime
men niet tevens een kijkje te nemen op de succulenten kweekerij
,,Burbankia” van den Heer Hornsveld, gelegen vlak tegenover
den ingang van ,,Cantonspark”.
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doorgroeien. Zulks vereischt natuurlijk veel voedselverbruik,
met het gevolg, dat aan de knoppen te weinig voedsel wordt
toegevoerd om tot goede ontwikkeling te komen. Men kan dat
voorkomen, door de stengeleinden juist boven de laatste teeltbare
knop af te snijden. De groei wordt daardoor getemperd en al
het voedsel blijft voor de knoppen en de bloemen beschikbaar.

Hebben oude stengels op zoo goed als alle doornbundels
gebloeid, dan worden deze na den bloei geheel weggesneden,
waardoor de andere stengels zich des te krachtiger kunnen
ontwikkelen, om de volgende bloeiperiode over te nemen.

Mochten er onder onze lezers zijn die ondanks het nauwkeurig
opvolgen van boven beschreven kweekwijze toch nog last hebben
van het afvallen der knoppen en onvolledig ontwikkelen der
bloemen bij hun Phyllocactussen, dan zijn wij steeds gaarne bereid
hiernaar een nader onderzoek in te stellen. Men gelieve ons dan
echter zoo volledig mogelijke inlichtingen te verstrekken.

G. D. D.

ONS SNUFFELHOEKJE.

Zoo nu en dan hebben wij onder de rubriek ,,Uit den ouden
tijd” verschillende wetenswaardigheden, de succulenten betreffende,
uit oude botanische werken overgenomen.

Naast deze meer wetenschappelijke antiquiteiten zijn er evenwel
ook in andere oude boeken wel eens aardige dingen te vinden,
waarvan het zeker wel de moeite loont ze aan de vergetelheid te
ontrukken en in ,,Succulenta” vast te leggen.

Wij noemen deze rubriek ,,Ons snuffelhoekje” en verzoeken den
lezers, die in oude litteratuur eens iets over de succulenten mochten
vermeld vinden, daarvan aan de redactie mededeeling te doen.
Daarbij behoort te worden opgegeven: de titel en schrijver van
het boek, wanneer en bij welken uitgever verschenen.

Aanbeveling verdient het, de uittreksels zooveel mogelijk in den
origineelen tekst over te schrijven, terwijl van eventueele afbeel-
dingen, indien deze althans de moeite waard zijn, naar het oordeel
der redactie, gaarne foto’s worden ingewacht om deze bij den
tekst te reproduceeren.

Op deze wijze zal het mogelijk zijn zoo langzamerhand een
min of meer volledig overzicht te krijgen over de Nederlandsche
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De botanische tuin te Delft is niet voor het publiek toeganke-
lijk, dan bij hooge uitzondering en vooraf schriftelijk verzoek aan
den Hortulanus. Men vindt hier een keurige collectie succulenten.

De botanische tuin te Groningen is geopend van 9 - 12 en
2 - 4 uur, tegen f 0,15 per persoon. Behalve de over verschillende
kassen verdeelde en buiten op groepen gerangschikte cactussen
en succulenten dient de Quintus kas vermelding met een keur-
collectie meerendeels zeer oude groote exemplaren.

De gemeentelijke cactus collectie te Leeuwarden is in een
speciale kas ondergebracht in het ,,Rengerspark” dat alle dagen
van ‘s morgens 8 uur af tot zonsondergang open is. De kas is
niet toegankelijk voor het publiek, doch de planten zijn zoo ge-
rangschikt en van duidelijke etiketten voorzien, dat alles van buiten
af goed kan worden waargenomen.

De Diergaarde te Rotterdam is iederen dag geopend van
‘s morgens 8 uur tot de donker invalt. Entree voor niet-stad-
genooten f l,-. Stadgenooten (niet-leden) hebben alleen toegang
op bepaalde dagen in de maand Augustus, waarop voor iederen
bezoeker de toegangsprijs 50 cent bedraagt. Opmerkelijk zijn de
groote Agaven en enkele grootere cactussen.

De botanische tuin te Utrecht is alle werkdagen, behalve
Zaterdagsmiddags voor het publiek opengesteld. Entree wordt
niet geheven, ook de kassen zijn toegankelijk voor iedereen, doch
de cactuskas alleen onder toezicht. Hier vindt men een mooie
collectie succulenten, vooral veel zeldzame Kaapsche importen en
uit zaad opgekweekte species.

156 

tiental groepen volgens familieverband worden de voornaamste soorten besproken,
en tevens aangegeven hoe in het algemeen de behandeling behoort te zijn. Tot nu
toe hadden we in het Hollandsch geen enkel werk van dien omvang en waar de
belangstelling, dle zich in den beginne uitsluitend op de cactussen richtte, thans
meer en meer naar de vetplanten blijkt over te slaan, komt deze uitgave als ge-
roepen. Dat het vlot en prettig leest behoeft niet meer uitdrukkelijk te worden
vermeld. Eenmaal ermee begonnen leest men gretig verder en zelfs als men geen
vreemdeling in Jeruzalem is, wordt men toch telkens weer getroffen door den schat
van wetenswaardigheden, die de schrijver ons aanbiedt. De afbeeldingen zijn met
zeer veel zorg uitgevoerd, zoowel de beide kleurendrukken als ook de zwarte.
Ze geven een duidelijk beeld van den enormen vormenrijkdom dezer planten.
We wenschen den schrijver gaarne van harte een flink succes. Dat zijn boek
moge komen in de handen van duizenden, die naast hun dagelijksche bezigheden
er genoegen in scheppen een kleine verzameling cactussen en vetplanten te ver-
zorgen. Voor hen zal dit handboek een waardevolle aanwinst zijn.

En wat nu nog te zeggen over den tweeden druk van .,Onze Cactussen”.
Het feit alleen reeds, dat een dergelijk boek in onze taal een tweede oplage beleeft,
spreekt voor zich zelf. Het bewijst, dat de rijke inhoud en bovenal de populaire
wijze van behandeling door het plantenminnend publiek naar waarde worden
geschat. De soortbeschrijving is uitgebreid en de illustraties zijn met zorg herzien.
De tekst werd met 6 pagina’s vermeerderd. Alles bij elkaar is het dus weer nader
aan zijne bestemming gebracht, namelijk een practisch handboek voor amateur-
kweekers te zijn. En als zoodanig bevelen we het, voor zoover dat nog noodig
mocht zijn, gaarne aan onze leden aan. De succulenten-liefhebberij in Nederland
vindt in de beide handboeken van den heer Duursma een stevigen grondslag.

J. M. VAN DEN HOUTEN.

Alwin Berger. Crassulaceae. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig.

Wij hadden reeds lang de behoefte gevoeld aan een wetenschappelijk werk, dat
een duidelijke beschrijving geeft van de geheele familie der Crassulaceae. In onze
collecties toch worden tientallen soorten uit deze rijke familie gekweekt en niet
zelden worden ze onder onjuiste benamingen aangetroffen of moet achter de
opgegeven naam een groot vraagteeken worden gezet.
Het is daarom toe te juichen, dat door den bekenden Alwin Berger, in sa-
menwerking met H. Harms, een eveneens groot succulentenkenner, deze mono-
graphie is samengesteld. Als een onderdeel uit het bekende standaardwerk ,,Die
natürlichen Pflanzenfamiliën” begründet von A. Engler en K. Prantl, waarvan
thans een tweede uitgave verscheen, was het een goede gedachte van den uit-
gever van het stuk dat over de Crassulaceae handelt, een afzonderlijk overdruk
te laten verschijnen.

De bewerking is, zooals wij dat van Alwin Berger gewend zijn, breed op-
gevat. Wij twijfelen niet, of deze nieuwe studie van een sinds lang veel te stief-
moederlijk behandelde plantenfamilie, zal er in de eerste plaats toe bijdragen om
meer eenheid in de nomenclatuur te krijgen. En zeer zeker zal het gevolg ook
zijn, dat menigeen de Crassulaeae van nu af aan met grooter voorliefde zal gaan
kweeken.
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BOEKBESPREKING
G. D. Duursma, Onze Vetplanten  f 4,90
G. D. Duursma, Onze Cactussen, 2e druk  f 4,90

Uitgave ,,Kosmos” Amsterdam

Ziezoo, nu kunnen we weer vooruit. Daar ligt dan het boek van Duursma
voor ons over de Vetplanten, waarnaar door velen reeds geruimen tijd reikhalzend
is uitgezien. Dat het iets goeds zou worden, daarvan waren we reeds bij voorbaat
overtuigd, want wie zit zoo stevig in het onderwerp als de schrijver, die van
meet af aan de hernieuwde belangstelling voor al deze planten heeft meegemaakt
en in goede banen geleid. Reeds het gekleurde schutblad, met de fraaie Agave
in pot, noodigt een ieder uit tot kennismaking met deze wonderlijke plantengroep,
waarin een bonte verscheidenheid van soorten uit de meest uiteenloopende families
en landstreken is bijeengebraeht. De indeeling lijkt ons heel practisch. In een



Een uitgebreide literatuuropgave maakt het verder gemakkelijk ook in andere
werken het een en ander over bepaalde planten na te slaan, waarbij de synonieme
namen, onder welke andere auteurs de planten beschreven hebben, niet vergeten zijn.

Een groote waarde heeft dit nieuwe werk van Berger nog, doordat het geheel
bij is. Om slechts één voorbeeld te noemen: wij waren voor een paar jaren in
het bezit gekomen van een plantje, dat luistert naar den naam Sempervivella alba
Stapf. In geen enkel werk konden wij dezen naam vinden, en ook in botanische
tuinen hier te lande verkeerde men in het onzekere omtrent de herkomst van dit
plantje. Zelfs was wel de veronderstelling gemaakt, dat het een kruising zou
zijn tusschen een Sempervivum en een Saxifraga soort, daar het de eigenschappen
van beide in zich scheen te vereenigen. Berger’s nieuwste pennevrucht heeft
ons uit den droom geholpen: Sempervivella alba behoort met nog 3 andere soorten
in het Himalaja gebergte thuis, waar het, hij Kumaun en Simla tot op 2600 meter
hoogte wordt aangetroffen.

En zoo zullen er wel meer voorbeelden te vinden zijn, waaruit blijkt, dat dit
nieuwe werk een deugdelijke leiddraad zal blijken te zijn voor hen, die een meer
diepgaande studie van de Crassulaceae wil maken.

Wij wenschen deze monografie in veler handen, opdat men, meer dan tot nu
toe, aandacht zal gaan schenken aan de vertegenwoordigsters dezer familie, die
èn door de gemakkelijke kweekwijze, èn door de mooie bloemen, haar plaats in
onze collecties zoo ten volle waard zijn.

De prijs van dit 134 pagina’s tellende boek, versierd met 30 afbeeldingen, be-
draagt 18 Mark. Het is uitsluitend ingenaaid verkrijgbaar bij den uitgever Wil-
helm Engelmann te Leipzig, Mittelstr. 2, doch kan door bemiddeling van elken
Nederlandschen boekhandelaar worden besteld.

G. D. D.

Journal of the Cactus and Succ. Soc. of America. Vol. 1, no. 11
(May 1930).

Als hoofdartikel bevat dit no. een studie over het begrip ,,soorten” door Eric
Walther, waarbij de aandacht gevestigd wordt op bij Opuntia-species voor-
komende variaties. Twee nieuwe O. varieteiten (men verwarre dezen niet met
soorten!) zijn hierbij afgebeeld en wel O. elata (Lk. et Otto) var. obovata en
O. elata var oblongata.

Voorts vinden we in dit no. een zeer lezenswaardige bijdrage over Mesembr.
van James West, getiteld ,,More living stones”, waarin de schrijver de diverse
species der genera Lapidaria, Dinteranthus en Rimaria de revue laat passeeren:
het artikel is geïllustreerd met photo’s van Lapid. Margatetae Schw. - een in
de systematiek veel bestreden soort - en Rimaria Heathii N.E.Br.
Memoreeren we nog uit den inhoud van deze afl. een verhandeling over de
Opuntia’s van de sectie Echinocarpae (behoorend tot het subgen. Cylindropuntia
Br. et R.) van de hand van Dr. Houghton met teekening van O. serpentina Eng.

The Desert Magazine. Vol. 1, nos. 5 en 10 (Sept. ‘29 en Febr. ‘30).
Published monthly by the Desert Magazine Publishing Co., P.O.Box 68,
Pasadena, California (U.S.A.), 15 cents a copy, 1.50 dollar a year.

Een nieuw Amerikaansch blad en gewijd aan cactussen, succulenten en andere
planten van de droge streken der aarde.
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Na een algemeen overzicht, waarbij, behalve botanische kenmerken en geogra-
fische verspreiding, ook nut en sierwaarde besproken worden, volgt de indeeling
der familie. Berger splitst de familie der Crassulaceae in onderfamilies en ge-
slachten, volgens het onderstaande schema :

Onderfamilie I. Crassuloideae.
Geslacht 1.  Crassula.

" 2.  Pagella.
" 3.  Dinacria.
" 4.  Rochea.
" 5.  Vaucanthes.

Onderfamilie II. Kalanchoideae.
Geslacht 6.  Kalanchoë.

" 7.  Kitchingia.
" 8.  Bryophyllum.

Onderfamilie III. Cotyledonoideae.
Geslacht 9.  Cotyledon.

" 10. Adromischus.
" 11. Umbilicus.
" 12. Chiastophyllum.
" 13. Pistorinia.
" 14. Mucizonia.

Onderfamilie IV. Sempervoideae.
Geslacht 15. Sempervivum.

" 16. Aeonium.
" 17. Greenovia.
" 18. Aichryson.
" 19. Monanthes.

Onderfamilie V. Sedoideae.
Geslacht 20. Sedum.

" 21. Sinocrassula.
" 22. Diamorpha.
" 23. Orostachys.
" 24. Pseudosedum.
" 25. Rosularia.
" 26. Afrovivella.
" 27. Sempervivella.
" 28. Hypagophytum.

Onderfamilie VI. Echeverioideae.
Geslacht 29. Villadia.

" 30. Altamiranoa.
" 31. Lenophyllum.
" 32. Echeveria.
" 33. Pachyphytum.

Na deze indeeling volgt een zeer overzichtelijke ,,sleutel”, zoodat iemand die
met het determineeren van planten op de hoogte is, heel gemakkelijk kan bepalen
tot welk geslacht een bepaalde plant behoort,

Heeft men het geslacht gevonden, dan is het door het nagaan der gespecifieerde
kenmerken niet moeilijk tot de juiste benaming der plant te komen.
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Na de pauze laatste ruilbeurs voor de vacantie. (In Augustus geen vergadering.)
Breng dus al uw stek- en ruilmateriaal mede.

Zondag 6 Juli bezoek aan de kweekerij van den heer Kloezeman. Samenkomst
10 uur eindpunt lijn 5 Schollenbrug.

In de tweede helft van Juli zal waarschijnlijk nogmaals een bezoek worden
gebracht aan de kassen van de dames Mees in Hilversum.

Nadere bizonderheden worden op de vergadering van 11 Juli bekend gemaakt
zooals datum vertrek enz. H. WITTE, Secretaris.

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 23 MEI 1930.

Het is niet de gewoonte van den Kring om over lezingen verslagen te schrijven
doch met het oog op hetgeen de Heer D. J. Romeijn. hortulanus te Utrecht,
te vertellen had, lijkt het gewenscht, eenige zijner raadgevingen en gezichtpunten
ook den breederen kring der lezers van ,,Succulenta” voor te leggen.

De Heer R. raadt beginners aan te zaaien, liefst met zaad uit Mexico, (dus niet
van bastaarden afkomstig) in een mengsel van klei (van doorgevroren molshoopen)
en zand. Niet van boven gieten teneinde uitlooging en zuurwording van de
bovenlaag te voorkomen. Liefst bodemwarmte van 70 - 80 graden. Vrij spoedig
verspenen, weer in een bak, met een grondmengsel van 7 deelen klei, 1 bosch-
aarde, 1 verteerde koemest, 1 zand, teneinde den winter met vrij sterke plantjes
in te gaan, die in den zomer ook afgehard moeten worden. Voorts werd onze
aandacht gevestigd op het niet onrijp plukken van zaadbessen van onze planten
(mammilarias pas volgend jaar) en het niet direct uitwasschen der zaden uit de bessen.

Op het kiezen van het juiste tijdstip voor het verpotten wees de Heer R. in
het bizonder, daar dit van groot belang is voor den bloei. Hier volgen eenige
aanwijzingen: Epiphyllum eind October, vooraf droog houden; Phyllocactussen
tegen nieuwjaar, evenals Echinopsissen; Cereussen in April en Echinocactussen
in Mei.

Te vaak verpotten is niet wenschelijk, dus om de 2 à 3 jaar, voor phyllos en
hardgroeiende soorten natuurlijk vaker. Waar de meeste cactussen goed groeien
in een mengsel van klei, wat bladaarde en zand, moeten bladcactussen gewonen
tuingrond hebben. Wat de behandeling betreft der verschillende soorten is het
van belang het land van herkomst der planten te weten.

1o. Woestijnen in Californië en Nieuw-Mexico.
(Type cereus gigantea, droge kas.)

2o. Vulcanische gedeelte der bergen in Mexico.
Waar vrij veel regen valt in onzen winter.

3o. Centraal Amerika.
(Types : Phyllo en rhipsalis, behandelen als orchideeën .)

Ten einde niet te veel ruimte te beslaan, is het wenschelijk niet verder uit te
weiden over de raadgevingen van den Heer R. over behandeling van importen. slechts
dit: poreuse grond, alleen met pulverisator sproeien en ‘s avonds daar overdag de
plant direct weer opdroogt en dus niet van het vocht profiteert.
De Heer R. is niet principieel tegen kunstmest maar waarschuwt tegen gebruik
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Het is geschreven voor den liefhebber zoowel als den beroepskweeker, voor
den plantenverzamelaar. botanicus, leeraar. tuinarchitect, natuurvriend, kortom voor
een ieder, die zich interesseert voor de zoo merkwaardige en dikwijls zeer fraaie
woestijngewassen. En uit den aard der zaak is het speciaal voor den succulenten-
liefhebber van belang. Bovenstaande nrs. kregen we ter kennismaking toegezonden.

De afl. van September ‘29 is op de voorzijde van den omslag gesierd met een
groote photo van Furcraea Roezlii met metershooge bloemstengels. Noemen we
van den inhoud een artikel over de lelies der Arizona-woestijn geschreven door
een lid der Redactie, Charlotte M. Hoak, waarbij gereproduceerd een photo
van de ,,Desert Lily”, Hesperocallis undulata. Voorts vinden we in dit no. een
systematische studie der Crassulaceae (volgens Britton en Rose), een bijdrage
over Opuntia acanthocarpa van Grace P. Nickerson (met afb.) een photo van een
zeer geslaagde entproef van Col. Perrie Kewen, te weten Euphorbia caputmedusae
op Euph. cereiformis. Een volgend artikel handelt over het verplanten van groote,
zware cactussen, een allermoeilijkst karwei (,,Moving worse than mountains”
zoo de titel luidt). Het artikel is geïllustreerd met een tweetal opnamen
uit den Huntington Botan. Garden, de een van een ruim 5 M. hooge Cereus
hexagonis, klaar om naar een andere plek gerold te worden, de ander van een
juist verplant exemplaar van Cereus peruvianus monstr., een kolossale, bossige
plant. Vermeldenswaard is ook het verslag van F. Weinberg van een speur-
tocht dwars door Arizona en het Mexicaansche Sonora naar de ,,golden spined
Echinocereus”, zijnde een vorm van E.c. Engelmannii Lem.

Op den omslag van het Februari-no. een plaatje van een Californisch woestijn-
landschap met boomvormige Yucca’s en verschillende Cactaceae Dit no. bevat
o.a. een geïllustreerd artikel over de Canarische Semperviva van Alwin Berger,
het 2de gedeelte van een systematische verhandeling over Sedums van de hand
van Eric Walther, voorts een beschrijving van Peniocereus Greggii Br. et R.,
met afb. van bloeiende plant en wortelsysteem, door F. Berger. Verdere arti-
kelen, die meer direct met de woestijn te maken hebben, zijn ,,Desert Driving”
door H. R. Barnett en ,,Preserving California Desert Scenery” door H. E. Griffin.

Wat de uiterlijke verzorging van dit maandblad betreft is hier wel het een en
ander op aan te merken. De reproductie der afbeeldingen laat nogal eens
te wenschen over, maar dit zal mede haar oorzaak vinden in de goedkoope
kwaliteit papier, die voor dit blad gebruikt wordt. Gezien echter de lage abon-
nementsprijs ad 1.50 dollar per jaar (voor het buitenland zal het bedrag wel iets
hooger zijn) kunnen we echter geen al te hooge eischen stellen! De inhoud is
interessant en dat is toch maar het voornaamste! M. K.

UIT DE AFDEELINGEN.

Kring Amsterdam en Omstreken.

Vergadering van den Kring op Vrijdag 11 Juli a.s., 8 uur, in gebouw ,,Koningin
Wilhelmina”, Prinsengracht 1015.

De heer J. Boerlijst zal op dezen avond het onderwerp behandelen : ,,Het
fotografeeren over cactussen”.
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~pekioorn,  OrazJi.LEDEN’

BERICHT.

Daar ondergeteekende van 14 Juli- 16 Augustus buitenslands vertoeft,
wordt men beleefd verzocht om gedurende dien tijd voor het Secretariaat
bestemde correspondentie waar haast bij is aan den Heer Duur sma,
Achter de Hoven 114 bis, Leeuwarden, te richten.

M. C. KARSTEN.

MUTATIES LEDENLIJST.
ADRESWIJZIGINGEN.

J. J. Bomekamp, Amsterdam, v/h. Prinsengracht 283, thans v. Tuyll van Seroos-
kerkenweg 44I.

A. Overdijk, Amsterdam 0., v/h. Niasstraat 81, thans Celebesstraat 14.
W. J. van Essen, v/h. Overveen, Oranje Nassaulaan 19. thans Bloemendaal,

Joh. Verhulstweg 34.
Mevr. J de Smitt, v/h. Scheveningen, Vlielandschestraat 15, thans ‘s-Gravenhage,

van Bleiswijkstraat 49.
Mevr. Ruijsch van Dugteren, Haarlem, v/h. Kleverlaan 133, thans Kleverlaan 237.
J. M. Nell, v/h. Apeldoorn, Loolaan 30, thans Utrecht, Leidscheweg 73.
J. D. Weijburg, Typograaf, Utrecht, v/h. Nic. Ruychaverstr. 20, thans Magnoliastr. 3.
G. D. Swanenburg de Veye, Arts, v/h. Ter Apel, Schotslaan, thans Veendam,

Hertenkampstraat 3.
Buitenland.

Dr. E. Joakim, v/h. Villa Engadina, Montreux-Territet (Zwitserland), is vertrokken
naar Indië. Tijdelijk adres: p/a J. W. R. Borgerhoff van den Bergh, Regents-
weg 1 B, Bandoeng (Java).

BEDANKT.

Mevr. J. H. Th. Gebhard, Breda, Teteringschedijk F 60 e.
J. G. Pranger, Eerste Exloërmond, No. 33.
C. G. Ebbinge Wubben, ‘s-Gravenhage, Malakkastraat 107,

VERHUISD ZONDER NIEUW ADRES OP TE GEVEN.

Mej. Ettie Kan, v, h. Amsterdam, Koningslaan 64.

NIEUWE LEDEN.

F. G. C. Margadant, Bergen op Zoom, N. Z. Haven 116 A.
L. C. Korevaar, Gorinchem, Havendijk 56.
Mevr. de Wed. Cornelissen, ‘s-Gravenhage, Wilgstraat 49.
W. H. Wanders, Groningen, H. W. Mesdagstraat 81.
L. J. Heijmeijer van Heemstede, Kasteel ,,de Heemstede”, Houten (Utr.).
P. van Rijn Pzn., Maassluis, Noordvliet 24.
Ir. J. P. van Bruggen, Rotterdam, Bergweg 277a.
J. Th. Orth, Tandarts, Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 164.
H. G. Wüthrich, Utrecht, Fred. Hendrikstraat 106.
Mevr. H. C. Welp-Sikkema, Winschoten, Blijhamsterstraat 33.
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van z.g. bloemenmest. Bevorderlijk voor den groei is: 2 à 3 x per jaar gieten
met een oplossing van 1 gram Chilisalpeter op één liter water. Om den bloei te
bevorderen gebruike men echter guano of superphosphaat in dezelfde verhouding.

De Heer R. bleek echter een groot tegenstander te zijn van het ,,stekjes cadeau
doen”. Door het afnemen der stekken verliest de plant zijn habitus. ,,Geeft
liever eens een flinke plant of een sterken zaailing cadeau” was zijn motto.
Even willen wij nog vermelden zijn middel tot bestrijding van kakkerlakken,
die soms in een nacht een heele pan zaailingen kunnen ,,afweiden” n.l. gekookte
stijfsel met phosfor vermengd op een potscherf, die hier en daar tusschen de
planten gedeponeerd wordt. Dit middel is ook giftig voor muizen en helaas voor
honden en katten. Met het oog op brandgevaar moet de phosfor pas met de
stijfsel vermengd worden nadat deze geheel afgekoeld is.
Moge de Heer R. de vele hiaten en oppervlakkigheden die dit korte verslag
ontsieren vergeven. De kring A’dam is dezen kenner dankbaar en hoopt hem
nog menigmaal in haar midden te mogen ontvangen.

Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.

VERGADERING 31 MEI 1930.

Meer en meer neemt het bezoek der Kringvergaderingen toe en voor dezen
avond was een belangrijk aantal belangstellenden aanwezig om kennis te nemen
van hetgeen geboden zou worden.

Na opening door den Voorzitter en afdoening van ingekomen correspondentie
ving de eerste spreker, de Heer C. L. Harders, zijn speech aan waarmede hij
een aantal nieuwe, door hem vervaardigde en gekleurde, lantaarnplaten toelichtte.

De Heer Harders had het gelukkige idee gehad het meerendeel te kiezen uit
in zijn collectie bloeiende succulenten, zoodat de cactussen ditmaal niet de over-
hand hadden doch de ,,Vetplantjes” in hun schitterenden tooi den toeschouwers
een indruk gaven hoe schoon een verzameling is waar deze, nog steeds veel te
weinig gewaardeerde, planten een behoorlijk plaatsje en goede verzorging ge-
boden wordt.

Het mooie materiaal en de ter zakekundige uitlegging wekten terecht bewon-
dering en de Heer Harders mocht dan ook een hartelijk applaus inoogsten.

Na het eindigen van de hierop gehouden pauze vertoonde de Heer Becht
eveneens een kloeke serie lantaarnplaten, toegelicht door hemzelve en gedeeltelijk
door den Kringvoorzitter.

Het materiaal van den Heer Becht is al vele malen in Succulenta besproken
dit nog eens te doen heeft geen zin en wij durven volstaan met de mededeeling
dat ook ditmaal de schoone beelden met groote belangstelling werden aanschouwd.
Met een woord van grooten dank aan de Heeren Harders en Becht sloot
de Voorzitter deze zeer geanimeerde vergadering.

Wegens uitstedigheid van de Secretaresse ingezonden door
J. J. VERBEEK WOLTHUYS.

Excursie op Zondag 20 Juli a.s. naar den Cultuurtuin voor technische gewassen
van de Technische Hoogeschool te Delft.

Verzamelen om kwart voor elf voor het hek Poortlandlaan 33 (Wippolder) te Delft.
Introductie toegestaan. Het Kringbestuur.
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AANVULLING.

Het volledig adres van den Heer R. H. Groeneveld, Leiden, is de Laat de
Kanterstraat 24.

BIBLIOTHEEK.
Adres: Chr. de Ringh, Hilversum, van Ostadelaan 23,

PRIJSCOURANTEN.
Firma Gebr. de Zwaan te Wassenaar zond ons een getypte lijst van de

or haar aangeboden Cactussen en Succulenten. Het sortiment is rijk varieerend
en de prijzen zijn niet hoog.

Een soortgelijke lijst werd gepubliceerd door den heer W. Janz te Rotterdam,
die behalve zaden, tevens verschillend materiaal voor de kweekerij aanbiedt, zooals
zaaibakken. kleine potjes, ringverstuivers, cactusgieters en etiketten.

Van den heer W. W. de Wolf te Enkhuizen ontvingen wij eveneens een
getypte lijst met goedkoope aanbiedingen van zaden, jonge cactusplantjes en
andere succulenten.

Verder zond fa. H. Winter te Frankfurt a/M-Techenheim ons een groote
lijst van cactuszaden, waaronder vele zeldzame nieuwigheden, terwijl wij van
E. Langguth te Wertheim a. M. een prijslijst ontvingen van zaailing- en import-
cactussen, benevens diverse succulenten. G. D. D.

RUILRUBRIEK.
A. de Boer Jzn., Alexanderstraat 11, Zwolle, biedt in ruil aan voor andere
cactussen of vetplanten: Opuntia leucotricha, Monacantha, Inermus, Puberula,
Tunicata; Phyllocactus Duitsche Keiserin, Ackermannii; Cereus silvestrii, Jamacaru,
Mam. gracilis, (Pulchella), Wildii cirrhifera, Spinosissima, Kunziana, Seideliana:
Stapelia vartegata, Grandiflora; Echinopsis Tubiflora. Eyrisii, Multiplex, Zucari-
aniana; Crassula lycopodioides cristata Smitthii; Echinocactus corniger, Echeveria,
Weinberghii.

In ruil aangeboden: ± 50 verschillende soorten Phyllos op naam, Stapelia
diverse soorten, Cereus diverse soorten, enz. in ruil voor Echinocactussen, Mamil-
ria’s, Stapelia’s en Mesembrianthemum mimicry soorten.
Ruillijsten worden ingewacht waarna antwoord volgt. 
H. P. Dings, Spoorstraat 58. Tegelen.

164



SUCCULENTEN ONDER ZUIDELIJKEN HEMEL.

1. Hortus mortolensis.
1.

Toeristen, die Menton, ,,la Perle de la Côte d'Azur, bezoeken
laten meest niet na hun uitstapjes tot in het nabije Italië uit te
strekken, temeer daar het overschrijden der grens niet de minste
moeilijkheden oplevert, natuurlijk mits men een paspoort bij zich
heeft.

Tusschen het Italiaansche grensdorp Grimaldi en het stadje
Ventimiglia, een bekend spoorwegstation, doch overigens een
oud nest zonder bijzondere attractie of het zou de uit den Ro-
meinschen tijd dateerende burcht moeten zijn, vindt men schilder-
achtig gelegen tegen de berghelling een klein en onaanzienlijk
dorpje, La Mortola geheeten. De betiteling dorp is haast nog
te weidsch voor de paar nauwe steegjes en de weinige verspreide
huisjes waaruit het bestaat!

Wanneer we nu den uitnemenden autoweg, die de Fransche
badplaatsen met de Italiaansche Riviera di Ponente verbindt en
tot aan Genua doorloopt, van den kant van Grimaldi afkomen,
krijgen we plots na een zeer scherpe bocht van den weg (links
een haast loodrecht oprijzende rotswand, rechts een diep ravijn
en uitzicht op de azuurblauwe zee!) de meerendeels vuilgeel ge-
pleisterde huisjes gegroepeerd rond kerk en pastorie van het
hooggelegen La Mortola Superiore in zicht. De weg slingert
zich nu in wijde bochten langzaam naar beneden en duurt het

11e Jaargang. AUGUSTUS 1930. No. 8.

   

   
   



De tuin, die terrasgewijze naar zee afloopt, wordt aan de
Oostzijde begrensd door olijfterrassen en wijngaarden, aan de
Westzijde door een beboscht ravijn, terwijl de Noordgrens ge-
vormd wordt door den rijweg waarachter de bergen oprijzen.

Wat de verdere geografische gesteldheid van het terrein waarop
deze tuin is aangelegd betreft, hebben we hier met een in zee
uitstekende rotspunt, of juister gezegd een kleine kaap te doen.
Deze kaap ligt niet open en bloot, doch bevindt zich in een
wijde bocht van de kust en is ten N. en ten W. door bergen,
de laatste uitloopecs der Zee-Alpen, ingesloten.

Niettegenstaande aan de Oostzijde de kustlijn meer terugwijkt
en de bergen daardoor minder beschutting bieden is de ligging
toch uitermate gunstig te noemen. Het is hieraan dan ook toe
te schrijven, dat gedurende den kouden winter 1928 - 29, toen
ook aan de Rivièra het kwik meermalen zeer bedenkelijk beneden
het vriespunt daalde en sneeuwval geen zeldzaamheid was, de
Hanbucy- tuin er zoo genadig afgekomen is, o. a. hebben de
meeste palmen en de zeldzaam fraaie exemplaren van den Austra-
lischen ,,koortsboom”, Eucalyptus Globulus Lab., weinig of geen
schade geleden, een groote tegenstelling met wat we elders aan
de Rivièra zagen.

Op het traject Marseilles-Nice merkten we vanuit den trein
vrijwel geen enkele palm op (meest de plompe, dikstammige
Phoenix canariensis Hort., een overigens harde soort) wier blader-
kroon niet zwaar beschadigd was, terwijl overal de Eucalypti
met hun bruine, verschrompelde bladsikkels een allertreurigsten
aanblik opleverden.

Wel echter had te La Mortola de vorst nogal huis gehouden
onder een aantal kruidachtige succulenten, zooals verscheidene
Cotyledon-, Crassula- en Sempervivum-soorten en de teere mimicry-
Mesems.

Maar de schade is hier makkelijk te herstellen, daar al deze
planten te vervangen zijn, hetgeen niet mogelijk zou zijn wanneer
het om de fraaie, exotische boomsoorten, de glorie van La Mor-
tola, ging.

De grond in den Hanbury-tuin - ontstaan door verweering
van een zeer oude kalksteenformatie - is vrij zwaar, kleiachtig,
sterk kalkhoudend, wordt gedurende de droge zomermaanden hard,
terwijl zich diepe barsten in de oppervlaktekorst vormen.

We hebben te La Mortola het typische Noord-mediterrane
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nog eenige tijd alvorens we het dorp bereikt hebben, d. w. z. de
weinige schamele woningen van het benedendorp, want naar het
hoogece gedeelte, dat dan o zoo dichtbij lijkt, is het nog een warme
klimpartij langs smalle, brokkelige rotspaden en steile trappen.

Het ligt echter niet in onze bedoeling U naar boven te voeren,
aangezien de grootste bezienswaardigheid van La Moctola juist
beneden gezocht moet worden en wel rechts van den weg wanneer
men van den kant van Gcimaldi komt. Na een vrij nieuw uitziend
,,ristorante” (in ons land zou men zulk een inrichting gewoon

Hortus mortolensis. Agave bracteosa Wats.

1. In knop. 2. In bloei.

Photo S. F. Ovenden.

van de Engelsche familie Hanbury. Een monumentaal smeed-
ijzeren hek geeft toegang tot dit plantenparadijs, dat tweemaal
per week, des Maandags- en Vrijdagsmiddags tegen een toegangs-
prijs van slechts enkele lires, welke ten goede komt van een der
liefdadige instellingen te Ventimiglia, voor het publiek open-
gesteld is.
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onzen tocht bereikt, nl. den wijd vermaarden botanischen tuin
een café noemen!) gepasseerd te zijn, hebben we het doel van



1) De geschiedenis van dezen tuin alsmede eenige mededeelingen klimaat en
bodem betreffende hebben we ontleend aan: Hortus Mortolensis, Alphabetical
Catalogue of Plants, growing in the Garden of the late Sir Thomas Hanbury,
K. C. V. O., F. L. S. at La Mortola, compliled by Alwin Berger, Curator of
the Garden. - West, Newman & Co., Hatton Garden, London 1912.

2) La Punta della Murtola heeft waarschijnlijk haar naam hieraan te danken,
dat op de rotspunt, omspoeld door de golven der zee, de myrthe groeide.
Myrthe = mirto of mortella in het Ital.; murta = plaatselijk dialect.

Japansche dwergpalmen enz. enz. Statige, donkergroene Cypressen
(Cupressus sempervirens L., de altijd groenblijvende!) en Olijf-
boomen (Olea europaea L.), karakteristiek door hun knoestigen,
grillig gevormden stam en zilvergrijs loof, herinneren er ons echter
telkenmale aan, dat we ons in het Middellandsche Zee-gebied
bevinden.

Het is hier echter niet de plaats om nog verder uit te weiden
over den algemeenen plantengroei van den Hortus mortolensis,
hoe interessant deze ook is, en willen we, na eerst nog het een
en ander medegedeeld te hebben over de stichting en wordings-
geschiedenis van dezen vermaarden tuin 1), ons verder beperken
tot een bespreking van de aldaar gekweekte succulenten, een
alleszins respectabele collectie!

Wat de stichting betreft, zoo moeten we teruggaan tot den
2den Mei 1867 toen de kleine kaap, La Punta della Murtola 2),
met het oogmerk er een tuin aan te leggen aangekocht werd door
Sir Thomas Hanbury, den vader van den tegenwoordigen
eigenaar.

De zeldzame schoonheid van deze plek, te midden waarvan
zich op een hoog punt met ruim uitzicht op de Middellandsche
Zee de voormalige woning bevond van een adellijke Genueesche
familie en welke in dien tijd, hoewel bijkans tot een ruïne ver-
vallen, bekend stond als het ,,Palazzo Orengo”, had niet nagelaten
reeds den eersten keer, dat hij ze uit zee naderde, grooten indruk
op Sir Thomas te maken, Het was altijd zijn ideaal geweest
om een tuin aan te leggen in een zuidelijk klimaat en toen hij
dan ook na lange jaren van inspannenden arbeid in het verre
Oosten in 1867 aan de Rivièra verblijf hield, besloot hij zijn
plannen ten uitvoer te brengen met bovengemeld gevolg.

Spoedig na den aankoop werd het herstellingswerk van het
,,Palazzo” ter hand genomen en tevens met de modernisatie ervan
begonnen.

In Juli d.a.v. kwam Sir Thomas na een korte afwezigheid
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1) Subtropisch!

klimaat. 1) De zomers zijn zeer droog - het is heel gewoon wan-
neer er in geen 3 maanden een drop regen valt! - en warm,
tot 88° Fahr. in de schaduw. De zomernachten zijn er over het
algemeen zeer zoel, kunnen echter tegen den ochtend een weinig
afkoelen en dan nog alleen op die plaatsen, welke blootgesteld
zijn aan de frischere wind van de bergen.

De meeste neerslag valt van October-December, doch minder
gedurende de wintermaanden wanneer regen ook langen tijd kan
uitblijven.

Wat de winter betreft, zoo is deze gekenmerkt door groote
temperatuurverschillen: een warme, zonnige winterdag wordt veelal
gevolgd door een koude nacht, terwijl des daags het verschil in
temperatuur tusschen zonneschijn en schaduw eveneens opvallend
groot is.

Gezien de verschillende klimatologische factoren zal men be-
grijpen, dat zonder een doeltreffende kunstmatige besproeiing het
in het algemeen met de tuinen en kweekerijen van den Côte
d’Azur treurig gesteld zou zijn. In den Hanbury-tuin is hierin
voorzien door groote waterreservoirs met een uitgebreid buizen-
systeem waardoor het water naar alle deelen van den tuin gevoerd
wordt.

Klimaat, bodem en beschutte ligging maken dat de kleine kaap
van La Mortola zich uitnemend eigent tot de cultuur van tal van
exotische gewassen en wel in het bijzonder die herkomstig van
warme, droge gewesten! De vegetatie van den La Mortola-tuin
of Hortus mortolensis, zoo deze gewoonlijk in de literatuur ge-
noemd wordt, wordt dan ook voor een niet onbelangrijk deel
gevormd door Kaapsche en Mexicaansche succulenten, hardbladige
Australische boomen en struiken en nog alle mogelijke andere
gewassen aangepast aan een droog klimaat (xerophieten!) Heide-
achtigen moeten we echter hiervan uitsluiten, aangezien dezen
van een kalkvliedende geaardheid zijn.

Talrijke palmen verleenen den tuin een bijzonder zuidelijk
cachet. We vinden er o. a. de elegante Dadelpalm (Phoenix
dactylifera L. van N. Afrika en Arabië, de eveneens zeer deco-
ratieve Californische Waaierpalm (Washingtonia Filifera Wendl.),
de in Chili thuishoorende Jubaea spectabilis H. B. K., met een
stam zoo dik, dat men ze moeilijk zou kunnen omvatten, voorts
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1) Mr. B. is zooveel als hortulanus-directeur van den tuin. De letterlijke
beteekenis van superintendent is opzichter, inspecteur.

waargenomen is wijlen Gustav Cronemeyer. Na hem (ongeveer
in de periode 1890 - 1898) is Kurt Dinter als curator werkzaam
geweest. Toen deze echter, benoemd zijnde als gouvernements-
botanicus in het toentertijd nog Duitsche Z.-W.-Afrika uit La
Mortola wegging, werd diens plaats ingenomen door Alwin
Berger. Tot aan het uitbreken van den Wereldoorlog is Berger
aan den Hortus mortolensis verbonden geweest. In zijn bekende
werken over succulente planten (Euphorbien, Stapelien u. Kleinien,
Mesembrianthemen, Agaven - met uitzondering van het laatste
boek, dat in 1915 het licht zag - verschenen tijdens zijn verblijf
in La Mortola) worden meermalen aldaar in cultuur zijnde planten
genoemd en hier en daar ook afgebeeld. Voor degenen, die thuis
zijn in Berger’s monographiën, zal dan ook de naam La Mortola
geen onbekenden klank hebben!

Na Berger verscheen een Engelschman ten tooneele, een zekere
Mr. Benbow. Deze werd opgevolgd door den tegenwoordigen
beheerder of Superintendent 1), Mr. S. W. Mc. Leod Braggins,
minder wetenschappelijk aangelegd dan zijn Duitsche voorgangers,
doch daarentegen meer een man van de practijk. Mr. Braggins,
die in de R. Botan. Gardens te Kew zijn opleiding genoten heeft,
is een uiterst bekwaam kweeker en alleszins voor zijn taak berekend.

Door den Rt. Hon. Cecil Hanbury M. P., die na den dood
van zijn vader Sir Thomas Hanbury (1907) eigenaar van dit
fraaie landgoed werd, zijn we op de meest voorkomende wijze
in de gelegenheid gesteld grondig met de plantenverzamelingen
van den Hortus mortolensis kennis te maken. We hebben, ge-
bruikmakend van zijn vriendelijke gastvrijheid, in den zomer van
‘27 en ‘29 eenigen tijd te La Mortola in een kleine villa, ,,Casa
Nirvana”, gelegen in den tuin zelf, gelogeerd. De laatste maal
hebben we echter door een langdurige ziekte ons minder met de
planten kunnen bezighouden dan we ons voorgesteld hadden.

Om nu tot de succulenten over te gaan, willen we beginnen
met een der meest decoratieve geslachten, die hieronder te vinden
zijn, nl. dat der Agaven. We zullen, om het overzicht te ver-
gemakkelijken, de soorten, die we noteerden, in alphabetische
volgorde de revue laten passeeren, alsook die der volgende
succulente geslachten.
(Wordt vervolgd.) M. KARSTEN.
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weer naar La Mortola terug, doch nu vergezeld van zijn broeder
Daniël, een zeer bekwaam botanicus - pharmacoloog, die dadelijk
ook een en al waardeering was over de gekozen plek. Met den
aanleg en beplanting van den tuin werd nu aangevangen en tot
1868 fungeerden de gebroeders Hanbury zelf als tuinlui, hadden
alleen als hulp een paar ongeschoolde boerenarbeiders uit La
Mortola. Daarna waren zij zoo gelukkig zich te kunnen ver-
zekeren van een jongen, uitstekenden chef-tuinman, Mr. Ludwig
Winter, die ongeveer zes jaar te La Mortola bleef.

De vetplanten mochten zich van den beginne af aan in hun
bijzondere belangstelling verheugen: door Daniël Hanbury
worden van tijd tot tijd niet zonder trots de soorten in cultuur
in La Mortola opgesomd. In Juni 1868 noteerde hij 40 ver-
schillende soorten en in den herfst van hetzelfde jaar was dit
aantal reeds verdubbeld! Vele planten waren gezonden uit Kew,
uit Parijs en uit de fraaie collectie van zijn ouden vriend - wijlen
Mr. Wilson Saunders uit Reigate - een bekend entomoloog
en botanicus, redacteur van het Refugium Botanicum. De meeste
groote Agaven en Opuntia’s, welke hedentendage zoo de aandacht
trekken in den tuin, dateeren van dien tijd.

Langzamerhand werd er meer grond bijgekocht, zoodat de be-
zitting nu een oppervlakte van een 45 Hectaren beslaat, waarvan
echter een groot deel door beboschte ravijnen wordt ingenomen.
Met de jaren ging de Hanbury-tuin tot de belangrijkste bota-
nische centra van Europa behooren. Er werd een herbarium,
bibliotheek en museum ingericht, e.e.a. werd ondergebracht in
,,Casa rustica”, een schilderachtig gebouwtje gedeeltelijk tusschen
struikgewas en geboomte schuilgaand.

Zaden van in La Mortola gekweekte plantensoorten werden
en worden nog steeds op aanvrage gratis toegezonden aan bota-
nische instellingen over de geheele wereld. Met dit doel wordt
jaarlijks een catalogus der beschikbare zaden uitgegeven. Het
aantal jaarlijks verzonden pakjes zaad loopt in de duizenden!
Men zal dan ook begrijpen, dat hier heel wat arbeid aan ver-
bonden is. Een der vele arbeiders, die in dezen Hortus werk-
zaam zijn, de oude Agosto, is het heele jaar door, dag in dag
uit, voor deze ,,seedbusiness” in de weer (inzamelen, drogen,
sorteeren, afwegen of tellen, verpakken, enz. enz. !)

In de tachtiger jaren werd het beheer van den tuin toevertrouwd
aan een curator (hortulanus). De eerste, die er dit ambt heeft
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Aloë mitriformis Mill.

In ons eerste artikel (Feb. 1930) bespraken we de soorten, die
reeds door Commelin beschreven zijn. Na dien tijd is er van
Hollandsche zijde zoo goed als niets meer over dit onderwerp
gepubliceerd.

In 1732 gaf de plantkundige Dillenius een boek uit, de Hortus
Elthamensis, waarin twee nieuwe afbeeldingen van Aloë’s voor-
komen en wel: Aloë mitriformis en Aloë obscura.

Aloë mitriformis, de mytervormige, is beperkt tot de berg-
hellingen van de eigenlijke Kaapprovincie. Vermoedelijk kwamen
de eerste importen uit het Caledoniadistrict.

Wie belang stelt in de vindplaatsen van Zuid-Afrikaansche
planten, kan daarvoor met succes gebruik maken van de Union
Castle Atlas, die zich bevindt in het South and East African
Yearbook, een jaarlijksche reclame-uitgave van de Union Castle
Stoomvaartlijn, met een uitstekende tekst van 900 pag. in de
meeste groote reisbureaux te krijgen tegen den prijs van nog geen
twee gulden. Ook voor de artikelen over de mimicry Mesems
is deze atlas van zeer veel gemak.

Maar om nu op onze tweede, door Dillenius genoemde Aloë
terug te komen, De herkomst van deze A. obscura is inderdaad
obscuur = duister. In Europa is ze gedurende meer dan twee
eeuwen onder meerdere namen gekweekt, maar Dr. Pole Evans
heeft ze niet in Zuid-Afrika terug kunnen vinden, hoewel hij
vermoedt, dat ze van de Kaap de Goede Hoop afkomstig moet
zijn geweest. Nu is daar natuurlijk in dien tijd veel ontgonnen
en het is wel mogelijk, dat de oorspronkelijke vindplaats op deze
wijze verdwenen is. Hij oppert de veronderstelling, reeds voor
hem door Haworth geuit, dat het een varieteit van A. saponaria
zou zijn. Deze laatste soort is ter plaatse echter evenmin ge-
vonden, wel meer naar het oosten. Willen onze lezers eens
rondzien, vooral in den Hortus of zich daar misschien nog exem-
plaren onder den naam A. obscura bevinden, en ons dan bericht
sturen. Synoniemen waaronder deze soort evenzeer te boek kan
staan zijn: A. perfoliata var. obscura, A. saponaria var. obscura,
A. picta major, A. maculosa en A. maculata.

In 1781 beschreef de zoon van Linnaeus (in de plantkunde
aangeduid door L. fil) A. dichotoma, de gevorkte, een boom-
vormige soort, ter plaatse bekend onder den naam Koekerboom
of Quiver tree. Deze komt uit het W. van de Kaapkolonie tot
in het vroegere D. Z. W. Afrika.
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ALOË’s.

II.

Bij de bestudeering van dit onderwerp maakten we in hoofdzaak
gebruik van het artikel van Dr. I. B. Pole Evans: Our Aloes,
their history, distribution and cultivation, verschenen in The Journal
of the Botanical Society of South Africa Part V 1919. Verder
vindt men de nieuwere soorten beschreven in de Transactions of
the Royal Society of S. A. en in de Gardeners Chronicle, het
bekende Engelsche tuinbouwblad, dat geregeld verslag geeft van
alle mogelijke aanwinsten op tuinbouwgebied, waarin o.a. ook de
nieuwe Mesembrianthema worden besproken. Het groote hand-
boek over de Aloë’s van Berger dateert van 1908 en is dus
tot dien tijd geheel bij. Berger had het groote voordeel, dat
hij de verzamelingen van den beroemden la Mortolatuin tot zijn
beschikking had en hierin zijn vrijwel alle soorten aanwezig, die
winterhard zijn. En dat zijn ze bijna allemaal in het heerlijke
klimaat van de Italiaansche Riviera. Dr. Pole Evans, die de
Aloë’s in Z. Afrika kon bestudeeren, schrijft met groote waardeering
over het werk van Berger.
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OPUNTIA PAILANA. WEINGT.

In de April- en Mei-nummers van den vorigen jaargang komt
van de hand van wijlen de heer C. A. Maass Hamburg een
beschrijving met foto voor onder den titel ,,Opuntia crinifera
Pfeiffer”. De gereproduceerde foto was genomen naar een exem-
plaar, dat zonder naamsaanduiding in de verzameling van fa De
Laet werd aangetroffen. Wij hebben zelf de bewuste plant ook

bij fa De Laet in oogenschouw genomen, en betwijfelden het,
of dat werkelijk een Opuntia crinifera zou zijn. Achteraf bleek,
dat deze plant geen O. crinifera was, doch een slecht uitgegroeide
schijf van O. pailana Weingt. Van laatstgenoemde soort werd
in 1928 een groote zending door fa De Laet uit het Sierra de
la Pailagebied (Mexico) geimporteerd. Toen kon door vergelijking
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In 1789 verschijnt de eerste Hortus Kewensis van Aiton, eene
beschrijving van de planten, welke in den beroemden plantentuin
van Kew bij Londen werden gekweekt. Hierin komen drie nieuwe
Aloë’s voor en wel: A. serrulata, de fijngezaagde, A. lineata,
de lijnvormige en A. purpurascens, de purperachtige. De eerste
is thans onbekend in Zuid-Afrika, de tweede komt uit de buurt
van Grahamstown is in elk geval beperkt tot het oostelijk deel
van de Kaapprovincie en de laatste, A. purpurascens, was reeds
in 1780 in Europa bekend, doch haar standplaats in Z. A. bleef
onbekend tot 1912, toen Dr. Marloth, de onvermoeide botanicus
uit Kaapstad en ongetwijfeld een der knapste plantkundigen van
den tegenwoordigen tijd, haar ontdekte op de rotsen nabij de
Klein Rivier, in de buurt van Hermanus.

In dit verband willen we er op wijzen, hoe sommige soorten
een beperkt verspreidingsgebied hebben, soms zelfs maar op één
enkelen berg worden aangetroffen, terwijl andere daarentegen
over groote uitgestrektheden voorkomen en zoowel in de bergen,
als op de vlakte groeien, een verschijnsel, dat bij alle soortenrijke
geslachten in meerdere of mindere mate wordt waargenomen, en
dat stellig wel in verband staat met de wijze, waarop in de natuur
nieuwe soorten ontstaan. Waar tegenwoordig de Zuid-Afrikaansche
flora, blijkens de verschillende publicaties, in het land zelf ijverig
wordt bestudeerd, kunnen hier nog verrassende ontdekkingen
worden gedaan. In elk geval laten diverse Aloë’s zich met elkaar
kruisen en waar meerdere soorten in de natuur bijeen groeien, is
een natuurlijke kruisbestuiving niet uitgesloten met alle variabiliteit,
die daaruit voortspruit. Een plant, die we sterk van een bastaard-
natuur verdenken is de breedbladige A. variegata, die we reeds
bij meerdere importzendingen opmerkten (o.a. bij den heer Janz
op de groote bloemententoonstelling te Rotterdam een ex. met
vruchten) en die zoo opvallend van de gewone smalbladige soort
afwijkt, dat we gerechtigd zijn van den vorm latifolia te spreken,
Het zal ons benieuwen, of deze vorm constant is en dit zal blijken
uit het zaaisel. De zaden van A. variegata zijn zeer karakteristiek
door de breede dunne vliesjes, waaraan de eigenlijke korrel vastzit
en die aan deze zaden een ruime verspreidingskans geeft, wat ook
uitkomt met het groote verspreidingsgebied der soort, terwijl bij
de meeste andere Aloë’s de zaden slechts weinig gevleugeld zijn.

J. M. VAN DEN HOUTEN.
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jaren. De plant is uiterst gemakkelijk in kultuur, zoowel geschikt
voor groote als kleine collecties. Wij behoeven er dan ook niet
aan te twijfelen, of velen zullen met deze waardevolle soort nader
kennis willen maken.

G. D. D.

EEN ,,DUBBELE” ECHINOPSISBLOEM.

De heer K. van Buuren te Lochem zond ons bijgaande
teekening van een dubbele Echinopsisbloem op ware grootte.
Tot welke soort ze behoort is moeilijk te zeggen, daar de meeste
oudere Echinopsissen in ons land stellig geen zuivere soorten zijn,
maar een mengelmoes van bastaarden, waar elke determinatie

Bandvorming van een Echinopsisbloem.

absoluut op vast loopt. De kleur van de bloem is lichtrose en
ze is tamelijk klein voor een Echinopsis, maar daar zal het feit,
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worden bepaald, dat het door Maass als O. crinifera beschreven en
afgebeelde exemplaar, dat
in 1926 met andere Opun-
tia's eveneens uit het
Sierra de la Paila-gebied
werd ontvangen, hetzelfde
was als Opuntia pailana,
welke door Wilh. Wein-
gart voor het eerst werd
beschreven in het Monats-
schrift der Deutschen
Kakteën Gesellschaft Sept.
1929 pag. 167).

Naast de afbeelding
behoorende bij bovenge-
noemd artikel van den
heer Maass geven wij
hierbij een duidelijker foto,
genomen naar een exem-
plaar der in 1928 door
fa De Laet geïmporteerde
planten. Uit laatstge-
noemde foto zal ons
blijken, dat O. pailana
Weing., welke haar naam
ontving naar de plaats
van herkomst, Sierra de
la Paila, nog mooier is dan
de welbekende O. crinifera
Pfeiff.

Als een fijnen sluier
omgeven de zachte wol-
haren de plant, welke
uit dunne, blauwachtig
groene, ongeveer 10 c.M.
groote, eironde schijven
bestaat.
Opuntia pailana Weing.
is een van de beste Opun-
tia-aanwinsten der laatste
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c

ERVARINGEN MET MELOCACTUSSEN.

Ieder cactusliefhebber weet nu zoo langzamerhand wel, dat
Melo’s geen gemakkelijke kostgangers zijn. Daartoe komen ze
gewoonlijk onder veel te slechte conditie aan en laat de behande-
ling van deze patienten vaak veel te wenschen over. Maar ieder
probeert op zijn eigen wijze hun het leven zoo dragelijk mogelijk
te maken en we stellen het zeer op prijs, wanneer onze leden
hun ervaringen op papier zetten en ze aan ons maandblad toe-
vertrouwen, want iedere poging, hoe gering ook, kan medewerken,
dat we er tenslotte ongeveer achter komen, hoe we deze planten
in ons klimaat moeten behandelen. Ons zijn reeds meerdere ge-
vallen bekend, dat men jarenlang met uitstekend succes Melo’s
in het leven hield. Alleen moet men niet te gauw klaar staan
met het trekken van conclusies. Wat den een bij toeval gelukt,
zal bij den ander vaak op eene teleurstelling uitloopen. Maar
men kan de proef ermee nemen. Zoo stelde de heer Ebes te
Rotterdam ons een twaalftal Melocactussen ter beschikking om
hiermede proeven te nemen. Vermoedelijk is het de soort M.
melocactoides D. C. uit de buurt van Bahia. We stellen ons
voor deze op verschillende manieren te behandelen en dan later
eens te zien of we een bepaalde gedragslijn kunnen aanbevelen.
We herhalen echter, dat het absoluut verkeerd is na enkele
maanden reeds het succes toe te schrijven aan een gevolgde
methode. Daarvoor zijn cactussen veel te taaie rakkers en dat
Melo’s zaad maken, al heeft men de bloemen niet gezien, zegt
niet veel, want deze waren in het land van herkomst reeds
bevrucht. Zelf heb ik een Melo gedurende drie jaar in koolasch
staan en ze groeit, maar hieruit volgt niet, dat Melo’s in koolasch
thuishooren.

Onder dit kleine voorbehoud laten we nu gaarne het verslag
volgen van den heer J. M. de Mortier - Amsterdam.

Eenigen tijd geleden ontving ik 2 planten Melo’s met een
cephalium. Zij zagen er uit gelijk de meeste importen. De raad
werd gegeven: zet ze vooral op een warm plekje en geef weinig
water. Niettegenstaande ik stipt dezen raad opvolgde, kwam ik
al heel spoedig tot de ontdekking, dat mijn Melo’s bij den dag
achteruit gingen. Zij kregen een vaalbruine kleur: de bloeikop
werd grauw. Dat was een teleurstelling. Ik raadpleegde eenige
jaargangen van Succulenta, maar vond daarin geen maatregelen
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dat het een tweeling is wel niet vreemd aan zijn. De bloem-
blaadjes op het scheidingsvlak zitten dicht opeen, de bloembuis
is bovenaan 8-vormig en gaat meer naar beneden in den gewonen
vorm over. Gaarne willen we een kort bijschrift geven aan deze
aardige teekening, die getuigt, dat de heer van Buuren een even
goed opmerker als teekenaar is. Het verschijnsel der dubbele
bloemen komt bij cactussen meer voor. Zelf hadden we voor
enkele jaren een dergelijk geval bij Echinopsis tubiflora en bij
Phyllo’s is het mede een enkele maal voorgekomen. Het is ermee
als met de fasciaties, cristata’s en andere afwijkingen der normale
groeiwijze. Hoe ze ontstaan is eigenlijk nog volkomen onbekend.
We moeten aannemen, dat door een of anderen prikkel, die heel
goed zoowel een inwendigen als uitwendigen oorzaak kan hebben,
het groeipunt zich in twee of meer deelen splitst en elk zijn eigen
weg gaat. Bij bloemen zal dus reeds in den knop, alzoo embryo-
naal, de celdeeling zich groepeeren om twee centra, die elk een
bloem zouden moeten worden, maar gedeeltelijk aaneengroeien,
precies gelijk dit bij de Siameesche tweelingen het geval was.
Het zou de moeite waard zijn na te gaan of ook bij cristatavormen
deze neiging tot het vormen van dubbele bloemen voorkomt.
De bekende Rotscactus bloeit ieder jaar in den Jardin Exotique
te Monaco en stellig op tal van andere plaatsen in de Rivièra.
Dat de zaden hiervan een groote mate van erfelijke monstrositeit
vertoonen mag nu wel als vaststaande worden aangenomen. Hier
zouden we eveneens dubbelbloemigheid als regel mogen verwachten.
Willen onze leden, die in de gelegenheid zijn dergelijke bloeiende
planten te zien er eens goed naar uitzien, mogelijk dat we er dan
nog veel meer van hooren. Er komt voor de cristata’s meer
belangstelling. Er zijn haast geen soorten meer, waarvan niet
tevens een kamvorm bekend is. Er schijnt dus wel degelijk in
de natuur een oorzaak te zijn, die dergelijke afwijkingen te voor-
schijn roept. Of zouden cacteëen door hun vleezige stammen,
meer dan eenige andere plantengroep tot cristatavorming zijn
voorbeschikt? Wie zal het zeggen. In elk geval is het verschijnsel
hier nu gesignaleerd en we houden ons aanbevolen voor iedere
mededeeling, hoe gering ook, want we zijn overtuigd, dat er door
nauwkeurige waarneming nog heel wat van onze cactussen te
leeren valt, waarmede in het algemeen de plantkundige weten-
schap gediend is. En ook liefhebbers kunnen hieraan hun
steentje bijdragen. v. d. H.
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nog grooter zijn dan die van een Melocactus, die haar vele
malen in volume overtreft. Ik hoop, dat de bezitters van
Melo’s hunne ervaringen eens zullen toetsen aan de mijne
en hiervan in Succulenta verslag zullen doen.

(De Redactie sluit zich bij dit verzoek gaarne aan).

HET OP NAAM BRENGEN VAN SUCCULENTEN.

Wij ontvingen den laatsten tijd haast om den anderen dag
plantenmateriaal met verzoek hiervan de juiste benamingen te
willen opgeven. Klaar blijkelijk bevinden zich in onderscheidene 
collecties nog vele soorten zonder naam. Nu willen wij gaarne  
ons best doen onze leden bij het determineeren hunner onbe-
kende planten behulpzaam te zijn, doch verzoeken dringend
hierbij het volgende in acht te willen nemen:
l°.  men zorge voor goede verpakking, bij voorkeur in blikken

of houten kistjes, daar mij meermalen zendingen in papieren
doosjes bereikten, welke tijdens de verzending per post zoo
erg waren beschadigd, dat een goed herkennen niet meer
mogelijk was;

2°. men verpakke elke plant afzonderlijk in een stuk papier en
geve elke soort een nummer. De moederplant waarvan men
de stek neemt, geve men hetzelfde nummer. Soms toch
gebeurt het, dat men het determinatie-materiaal onverpakt
en ongemerkt in de doos doet, waardoor het uiterst moeilijk
is uit de bijgevoegde beschrijving weg-wijs te worden, en is
het even moeilijk den afzender duidelijk te maken, welke
naam voor een bepaalde plant geldt;

3°. zoo mogelijk geve men bij elke stek een min of meer uitvoer-
ige beschrijving, hoe de volwassen plant er uitziet, vooral
wat aantal, vorm en kleur der doorns betreft. Wanneer
de plant gebloeid heeft, verzuime men nimmer op te geven:
lengte en breedte der geopende bloem, kleur van de binnenste
en buitenste bloembekleedsels, benevens kleur en aantal
der meeldraden en stempels. Vooral bij Echinopsissoorten,
welke in jeugdtoestand dikwijls veel op elkaar gelijken, is het
determineeren zonder bovengenoemde gegevens erg lastig.

Kan de juiste naam niet direct worden opgegeven, dan

181

aangegeven, welke ik kon toepassen. Dan zelf aan het zoeken.
Besproeien met zeewater.? Neen, want het zeewater dat het land
der Melo’s besproeit, vindt men hier niet. Ik wilde het liever
eens probeeren met een ander grondmengsel en daarvoor nam
ik: ¼ Zuiderzeeklei (grof) ½ zand van het strand van Muider-
berg (beide grondsoorten zijn zout-houdend) ¼ gewone tuingrond
(geen bladaarde) gemengd met bloempotscherven en gruis. Daarmee
verkreeg ik een zeer lossen doorlatenden grond, Na deze grond-
vernieuwing kregen de Melo’s een plaatsje in de kas dicht bij
het glas, zoo ver mogelijk van de verwarming en met water
geven ben ik niet te zuinig geweest.

De winter was in aantocht en ieder weet, wat een ongunstigen
invloed juist dit jaargetijde uitoefent op de importen.

Veel hoop, dat er nog iets van terecht zou komen, had ik
eerlijk gezegd, niet. Toen kwam het Januari zonnetje en zoowaar,
de planten werden weer groen, de bloeikop wit. Dat dit voor
mij een verheugend resultaat was behoef ik hier zeker niet te zeggen.
Echter, mijne tevredenheid zou nog grooter worden. Bij nadere
beschouwing bemerkte ik, dat zich op den bloeikop grauwe puntjes
vertoonden. Dacht ik eerst, dat de bloem in aantocht was, weldra
kwam ik tot de ontdekking dat het zaadbessen waren. De grijze
puntjes kwamen hooger en de roode kogeltjes werden zichtbaar.
Ik heb nu tien zaadbessen gewonnen. Het eigenaardige is, dat
de zaadbessen schijnbaar los in het pluis van den bloeikop zitten.
De zaadbessen zijn langwerpig, het model is gelijk aan een klein
Spaansch pepertje, de kleur is rose en doorschijnend. Ik heb den
raad gekregen de bessen niet eerder te openen dan wanneer er
tot zaaien wordt overgegaan. Naar schatting zitten er 10 à 15
zaden in.

Dat deze Melo’s mijn bijzondere belangstelling genieten is zeker
begrijpelijk. En ze zijn ook dankbaar, want zie, 12 Juni heeft
een der planten de kroon op het werk gezet. De eerste bloem,
of liever bloemetje kwam te voorschijn. Op 27 Juni bezat de
plant 15 bloemetjes en er komen steeds nieuwe bij.

Hoewel de grootte van de bloem mij is tegengevallen, is het
bloemetje zelf toch een sieraad. Stel U voor: een groene bol,
met een witte bloeikop. Daaruit steken een groot aantal rood-
bruine pennetjes, de borstels van het Cephalium en hiertusschen
de kleine rose bloempjes. Wat een verschil met de Rebutia
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minuscula, dat zelf een klein bolletje is, maar waarvan de bloemen



lande een groote vlucht genomen heeft!
Verder bevat het Juni-no. nog eenige kleinere bijdragen en mededeelingen, o.a.

over Sedum mexicanum (met afb.). Aloë macroclada (met afb.) en Abbey San
Encino te Los Angeles, waar naar alle waarschijnlijkheid het hoofdkwartier der
Cactus Society gevestigd zal worden.

Eindigen we hiermede onze bespreking van deze buitengewoon mooie en inte-
ressante aflevering, waarmede de 1e jaargang van dit maandblad op waardige
wijze besloten wordt. We wenschen de Amerikanen geluk met wat ze in één
jaar tijds hebben weten te bereiken, terwijl we met belangstelling den 2den j.g.
tegemoet zien. M. K.

Die Welt der Pflanze. Herausgegeben von Ernst Fuhrmann. Bd. III.
Kakteen, von Walther Haage. Mit 48 Abb. Folkwang-Auriga-
Verlag G.M.B.H. Friedrichssegen Lahn, 1930. -- 4 Mark.

De serie keurig uitgevoerde photo’s waaruit dit werkje grootendeels bestaat heeft
geen ander doel dan de schoonheid der Cacteeën, de aesthetische waarde ervan,
naar voren te brengen. In een korte inleiding wordt door Walther Haage
een en ander verteld met betrekking op het illustratieve gedeelte, nl. over de vorm,
bestekeling, knop, bloem, vrucht enz., algemeenheden van weinig practisch nut.

Wie dan ook dit boek zou aanschaffen in de veronderstelling er degelijke cul-
tuuraanwijzingen in te zullen aantreffen of waardevolle systematische gegevens
komt bedrogen uit!

Bij het photografeeren der verschillende objecten is meer gelet op het verkrijgen
van een alleszins artistiek beeld dan een natuurgetrouwe weergave. Vergrooting
speelde hierbij een belangrijke rol. De photo’s van de Opuntia-zaailingen (p.p. 17
en 18), de bloemknoppen van Echinocactus Kurtzianus (zoo groot als een ganzenei!
zie p. 37), van E’tus multiflorus (p. 38), E’tus Sutterianus (p. 39) e.a. geven de
objecten ver boven de natuurlijke grootte weer, wat een totaal verkeerden indruk
van de eigenlijke proporties teweeg brengt. Men had er in elk geval bij moeten
vermelden hoeveel x de afgebeelde plant of gedeelte ervan vergroot is. Indien
het om microscopisch fijne onderdeelen gaat - zooals bijv. haren, papillen, blaas-
vormige uitgroeiingen van de opperhuid - is de moderne vergrootingstechniek
een prachtig hulpmiddel, doch hier vinden we het ten eenenmale overbodig.

Daarentegen bevat dit boek ook afbeeldingen, die we niet anders dan ten zeerste
kunnen bewonderen, zooals bijv. die van Astrophytum myriostigma (5- en 7-ribbige
vorm), Astr. asterias, Ariocarpus furfuraceus, Opuntia tunicata, waarlijk juweeltjes
van photokunst en uitstekende ,,Habitusbilder”!

De afb. van een zaailing van Mitrophyllum (Mesembr.) mitratum (p. 19) hoort
in dit werk niet thuis.
Deze nieuwe editie van het Folkwang-Verlag ziet er beter verzorgd uit dan
haar voorganger: Bd. II. Crassula. Druk, papier en reproductie der afb. laten
niets te wenschen over.

In bewerking is nu Bd. IV, gewijd aan de Euphorbia; we zijn wel benieuwd
hoe dat zal uitvallen! M. K.

Cactussen door J, J. Verbeek Wolthuys, 3e herziene druk met 14 af-
beeldingen. A’dam, N.V. Uitgevers-Mij ,,Kosmos” 1930 - f 0.75.

Het deed ons veel genoegen, dat wij juist voor het afdrukken van dit nummer
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OP DEN UITKIJK.
Journal of the Cactus and Succ. Soc. of America. Vol. I, no. 12

(June 1930).

Op de eerste pag. van dit no. een fraai uitgevoerde kleurenphoto van Mesembr.
speciosum Haw., één scharlaken bloemenweelde! Het bijschrift is van James
West, een der ijverigste medewerkers aan dit maandblad. Hierop volgt een
interessante bijdrage over de Cactaceae van Porto Rico en de Virginische Eilanden
van Dr. N. L. Britton.

Ysabel Wright, haar morphologische artikelserie voortzettend, heeft het
ditmaal over stekels; keurige teekeningen van 15 verschillende stekeltypen zijn
hierbij afgedrukt. Vervolgens bevat deze afl. een zeer uitgebreid artikel over
Gasteria van de hand van Eric Walther. Drie photo’s van G. cheilophylla
Baker (habitusbeeld, gedeelte van bloeiwijze en afzonderlijke bloem, 2,5 x ver-
groot), een reproductie van een teekening van G. carinata Haw. uit Dillenius’
Hortus Elthamensis ( 1732 - de eerste Gasteria, die ooit werd afgebeeld! - als-
mede een schetsje van een paar bloemtypen, illustreeren dit belangrijke artikel,
waaraan nog een determinatie-tabel, een geslachtsdiagnose en een volledige lite-
ratuuropgave zijn toegevoegd. Vervolgens zijn eenige pag. ingenomen door uit-
voerige mededeelingen over de ,,Second annual Cactus Show” (Los Angeles,
29 Met tot en met 1 Juni l.l.).

Onder den titel ,,Crests and Monstrosas” geeft vervolgens Dr. A. W. Houghton
een overzicht van de verschillende meeningen omtrent de oorzaak van kamvorming
of fasciatie, met een zeer geslaagde photo van Astrophytum myriostigma cristata.
De geleerde schrijver maakt in zijn art. onder meer melding van het onderzoek
van Prof. Hugo de Vries inzake montruose plantenrassen, zooals Ranunculus
bulbosus (Knol-boterbloem), Rubia tinctorum (Meekrap), Veronica’s, Cryptomeria’s,
etc. De Vries vond, dat in de onderhavige gevallen door erfelijkheid alleen dit
verschijnsel op bevredigende wijze te verklaren is.

Een volgend art. (van David Griffiths) is gewijd aan de Opuntia’s van de
basilaris-groep, met afb. van O. basilaris en O. treleasi kerni. G. A. Frick
schrijft in dit no over de Euphorbia-species van de sectie Polygonae, geïllustreerd
met photo’s van E. officinarum en E echinus, plantenportretten, die in duidelijk-
heid het volmaakte wel zeer nabij komen! Even verder nog een bijdrage van
Dr. Houghton handelend over de secties V. en VI, de Bigelovianae en imbricatae
Br. et R. van het genus Opuntia, met afb. van O. bigelovii Eng.
Uit eenige mededeelingen van ,,The little girl who mails your journal” zien we,
dat momenteel ons land aan de spits staat wat betreft het aantal abonné’s in de
landen buiten Amerika. Wel een bewijs, dat de vetplantenliefhebberij hier te
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blijven deze planten in observatie, waardoor het allicht mogelijk
is een volgend jaar de benaming vast te stellen;

4°. heeft men de gelegenheid van de moederplanten goede foto’s
te nemen, dan kunnen ook deze een goed hulpmiddel zijn
om tot den juisten naam te komen.

Leeuwarden, Achter de Hoven 114bis. G. D. DUURSMA.



Adres: F. Mandemaker. Mariënpoelstraat 13. Leiden

deze herdruk nog konden aankondigen. Deze derde druk is vrijwel gelijk aan
den tweeden, althans wat de tekst betreft. De 14 afbeeldingen zijn echter alle
nieuw, naar foto’s van den heer Ed. Becht, en als zoodanig heeft deze herdruk
aanmerkelijk aan waarde gewonnen. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat dit
boekje in de succulenten-bibliotheek van één onzer leden ontbreekt. Mocht dit
toch het geval zijn, dan verzuime men niet het zich onmiddellijk aan te schaffen,
want dit werkje behoort ieder liefhebber te bezitten. Verdere aanbeveling is
overbodig: een derde herdruk spreekt voor zichzelf. G. D. D.

MUTATIES LEDENLIJST.
ADRESWIJZIGINGEN.

Th. Miner, Amsterdam W., v/h. Adm. de Ruyterweg 76, thans Maarten Harpertsz.
Trompstraat 23.

Mej. Henriette Herfkens. v h. Venlo, Tegelschestraat 52, is inmiddels gehuwd,
heet thans Mevr. H. Arntz-Herfkens en woont te Mill (N. B.).

Mej. G. Damen, Utrecht, v h. Acaciastraat 5bis. thans Royaards v d Hamkade 32.
L. D. Hoebee Jr., Utrecht, v/h. Adelaarstraat 35, thans Bucheliusstraat 13bis.

OVERLEDEN.
J. B. Wijnveld, Schiedam, lste Tuinsingel 20.

NIEUWE LEDEN.
M. E. van Dijk, den Briel, Wijk IV, 136.
,,De Bloemenhal”, Eindhoven, Fellenoord 4.
J. A. van Willigen, Goes, Valkenslot.
H. F. Bieling, Hillegersberg. Plaswijcklaan 8.
Mevr. Bakhuis-Duintjes. Olst.
Mej. W. Mees, Rotterdam, Mathenesserlaan 233.

Leden, werft leden voor ..Succulenta” !
We zijn de 900 gepasseerd, helpt ons, dat we spoedig het aantal

1000 kunnen neerschrijven!
Tijdens de afwezigheid van ondergeteekende (tot 16 Augustus) opgaven

van nieuwe leden aan den Heer G. D. Duursma, Achter de Hoven 114bis,
Leeuwarden. M. C. KARSTEN.

BIBLIOTHEEK.
Adres: Chr. de Ringh, van Ostadelaan 23, Hilversum.

RUILRUBRIEK.
In ruil tegen andere soort planten, worden de volgende aangeboden:

Cereus flageliformis. marginatus, Pringlei. Silvestrii, Echmocactus ebenacantus.
Fiebrigii, Grusonii, Haselbergii. ingens. minusculus, submammulosus, Echinocereus
Salm Dyckianus, Stramineus, Echinopsis triumphans, tubiflora, Mam. centricirrha
collina, elegans, elongata. gladiispina. gracilis. gracilis pulchella, Heeseana mega-
cantha. pusilla, pusilla var. Multiceps, rhodantha, Pfeifferi. Opuntia diademata
calva. leptocaulis, leucotricha. microdasijs, Rafinesquei, Euphorbia Globosa sub-
mammularis, Agava americana, Victoriae Reginae, Crassula barbata. Smidtii,
Stapelia variegata, Echeveria agavoides cristata, Hookeri, Faucaria Tigrinum.
Anacampseros rufescens, Umbilicus spinosus, Hawortia faciata, margarethifera gra-
nata, Sempervivum arachnoideum, Braunni, fimbriatum, Hookeri.
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4.NOG EEN VERGETEN CACTUS.

In het Julinummer van den vorigen jaargang gaven wij een
beschrijving met afbeelding van Opuntia pusilla S. D. een oude
soort, welke in de tegenwoordige literatuur niet meer voorkomt.

Thans kunnen wij nog zoo’n vergeten Opuntia onder de aan-
dacht onzer lezers brengen. Wij ontvingen n.l. eenigen tijd ge-
leden van ons medelid de heer Van Gemerden te Alphen a/d
Rijn enkele cactusplantjes ter determinatie, waaronder zich ook
bovenbedoelde Opuntia bevond. Wij herkenden ze onmiddellijk
als een soort welke een kwarteeuw geleden, toen wij met het
verzamelen waren begonnen, ook in ons bezit was geweest. Wij
hadden toen nog weinig ervaring op het gebied der cactuskunde,
bezaten ook geen goede handboeken welke ons op streek konden
helpen. De plant ging later verloren, de naam was niet bekend
geweest maar de herinnering was nog altijd levendig aan deze
wondermooie witbedoornde plant.
In menige collectie hebben wij later gesnuffeld, doch een soort-
gelijke Opuntia nimmer teruggevonden. Tot wij nu onlangs
van den heer Van Gemerden het bewuste stekje ontvingen.
Wij waren er erg mee in onzen schik, en het zou raar komen,
als we nu den naam niet gewaar werden.

Nauwkeurige beschouwing wees uit, dat haar verwantschap bij
O. Pentlandii Lem. en O. ovata Pfeiff. gezocht moest worden.
Dit zijn in het Salm-Dycksche systeem de Opuntia’s welke tot
de groep ,,articulis suberectus” gerekend worden, d. i. de soorten
met rechtopstaande doorns, in tegenstelling met de groep ,,articulis
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prostatis”, met naar beneden staande doorns, waartoe o. a. 0.
corrugata S. D. en O, pusilla S. D. behooren.

Noch in Schumann’s Gesamtbeschreibung, noch in Berger’s
Kakteen konden wij echter een beschrijving vinden welke op onze
plant van toepassing was.

Onze eenige hoop was nu op het mooie oude ,,Handbuch der
Cacteenkunde” van Carl Friedrich Förster gevestigd (2e druk 1885).

En werkelijk, daarin vonden wij op blz. 907 een beschrijving
welke in alle opzichten klopte met de voor ons staande plant.

Wij citeeren:
Opuntia boliviana S., Bolivia-vijgencactus ; synoniem : Cactus

bolivianus Lem. Vaderland : in een groot deel van Bolivia in-
heemsch, zooals de naam aanduidt. De oude stam tot 30 c.M.
hoog, geleed, breed vertakt. Leden langwerpig-eivormig, 5-6 cM.
lang, van onderen 22-26 mM., naar boven nauwelijks 8- 10 mM.
dik, de jongere leden geheel lichtgroen, onder de loupe beschouwd
wit bestippeld, de oudere leden vuil-geel, zeer glad, zonder ver-
hevenheden en met ingedrukte areolen. Areolen met een spits,

Opuntia boliviana S. D.
Photo Spijker, Nieuwveen.

spoedig afvallend, roodachtig blaadje: de jongste van boven met
geelachtig-grijs vilt en ook met korte, gekroesde, spoedig ver-
dwijnende wolhaartjes bedekt. Het aantal doorns bedraagt 4,
door misgroei meestal echter maar één, twee of drie, naaldvormig
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of borstelvormig, 5 - 7 cM. lang, buigzaam, van onderen rechtop-
staand, niet straalvormig, wit, doorzichtig, van boven roodachtig-
geel, heen- en weergebogen, met scherpe spits.

Een zeer karakteristieke soort bij welke de jonge leden gewoon-
lijk niet aan den top, maar in den regel terzijde van de onderste
leden te voorschijn komen”.

Vooral de bemerking, dat de leden dezer Opuntia onder de
loupe beschouwd, wit bestippeld waren, bleek zeer kenschetsend,
en viel bij andere vertegenwoordigers uit deze groep niet waar
te nemen.

De heer Van Gemerden schreef ons later nog, dat hij een-
zelfde plant in een collectie ook onder den naam Opuntia andicola
had aangetroffen. Een enkele blik op de hierbijgevoegde foto
zal ieder, die O. andicola kent echter wel overtuigen, dat dit een
geheel andere soort is. De kleur der leden is bij deze niet licht-
groen, zooals bij O. boliviana, doch glanzend bruin-groen, soms
bijna zwart. De vorm der doorns is trouwens ook geheel anders.

Het is wel opmerkelijk, dat zich onder de ,,vergeten” cactussen
vele Opuntia’s bevinden, welke in de oude literatuur van om-
streeks 1850 wel voorkomen, doch waarover de nieuwe schrij-
vers zwijgen. Het zou ons niet verwonderen, dat deze oude (of
verouderde?) soorten nog afkomstig zijn uit de indertijd zoo bek-
ende Salm-Dycksche collectie. Wat ons in die meening versterkt
is, dat het soorten zijn welke voor pl.m. 40 à 50 jaren terug ook
door Nederlandsche verzamelaars werden gekweekt. Zoo weten 
wij, dat Ds. L. M. de Boer in Augs. 1919 op 76 jarigen leeftijd te
Hulst overleden, in zijn collectie onderscheidene cactussen bezat,
o.a. ook Echinopsis- en Mamillaria-soorten, welke thans waar-
schijnlijk in onze verzamelingen niet meer voorkomen en in de
nieuwere literatuur ook niet meer worden beschreven.

Doch, zooals gezegd, om de nomenclatuur bekommerden de
enkele liefhebbers van een halve eeuw geleden zich heel weinig.
En daarom is het zoo moeilijk uit dien tijd afdoend materiaal te
verzamelen betreffende de werkelijke namen dezer soorten en de
herkomst daarvan. Misschien zijn er onder onze oudste verzame-
laars nog enkelen, die van een of ander dienaangaande nog
heugenis hebben. Om deze herinneringen voorgoed aan de ver-
getelheid te ontrukken, zou men ons met mededeeling daarvan
zeer verplichten.

G. D. D.
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behulp van den ,, Focusbelichtingsmeter” te controleeren. Bij goede
aanwending is deze meter absoluut betrouwbaar, terwijl de aan-
schaffingskosten betrekkelijk gering te noemen zijn, n.l. Fl. l.-.

Ik heb gezegd ,,bij goede aanwending” en dan moeten wij
precies volgens de daarbij gevoegde gebruiksaanwijzing te werk
gaan, welke zeer eenvoudig is. Daaraan moet ik echter toevoegen,
en het is jammer, dat dit niet uitdrukkelijk is aangegeven, leg hem
niet neer met het strookje papier naar den hemel gekeerd, maar
plaats den meter zoo, dat het te kleuren stukje papier naar de
lens is gericht; dus alsof we er een foto van gaan maken.

Deze fout heb ik dikwijls zien maken, met als gevolg onder-
belichting der plaat en veroordeeling van den meter.

Ondertusschen hebben we nog even het eventueel te gebruiken
geelfilter opgezet en houden met de daardoor ontstane vertraging
terdege rekening.

Over het gebruik der filters zal ik maar niet spreken, alleen
raad ik U aan, gebruik uitsluitend filters van een goede fabriek, o.a.
,,Lifa”, waarvoor het vermenigvuldigcijfer voor diverse plaatsoorten
is aangegeven.

Om de noodige scherpte te krijgen gebruiken wij natuurlijk een
klein diafragma.

Gelukkig, nu is alles klaar voor de opname. Het moment van
lensopenen is gekomen en . . . . . . worden dikwijls heel wat platen
verprutst.

Wat toch is het geval ? Door al die drukte van voorbereiding
zijn we wat overspannen geraakt en waarschijnlijk als gevolg
daarvan, drukken wij de sluiter zoo overhaast in, dat het toestel
even trilt, heel even maar en na ontwikkeling der plaat bemerken
wij, dat er ,,beweging” in zit.

,,Wat is dat nu toch jammer” is ons eerste gezegde en voorwaar,
dat is het, maar. . . . . het verbetert niets aan de plaat. Handel
daarom kalm, laat geen personen loopen en wacht even indien er
auto’s of dergelijke voorbij gaan. Zijn we zoo gelukkig, dat we
een tijdopname moeten doen, ga dan als volgt te werk. Trek de
schuif uit het cachet en houd deze voor de lens, open deze gelijk
U doet met instellen en trek de schuif zooveel seconden weg als
noodig is, daarna de schuif er weer voor en sluit de lens ver-
volgens. Bij deze methode zit er geen ,,beweging” in Uw plaat.

Zooals U weet, is het verdere verloop nu, dat wij de plaat in
de donkere kamer gaan ontwikkelen. Meerdere menschen vinden
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EENIGE WENKEN OP FOTOGRAFISCH GEBIED.

Alvorens ik mijn causerie 1) begin, moet ik U bovenal mede-
deelen, dat ik amateur ben en dat ik tot nu toe nog maar zeer
weinig plantenfoto’s heb gemaakt. Bovendien hebt U bijna allen
de mooie en prettig geschreven verhandeling over het fotografeeren
van planten van den Heer Becht in Uw bezit.

Een en ander maakt dan ook, dat ik mij een weinig onprettig
gevoel en roep ik daarom bij voorbaat Uw clementie in.

Ik heb de veronderstelling reeds geuit, dat U allen in het bezit
zijt van de eerder door mij genoemde beschrijving van den Heer
Becht, en aangezien ik geen protesten hoorde, mag ik wel aan-
nemen, dat mijn veronderstelling juist was.

Teneinde nu niet vervelend te worden, heb ik mij slechts tot enkele
punten beperkt, die m.i. wel voor eenige uitbreiding vatbaar zijn.

Allereerst krijgen we dan de opstelling en verlichting van de
te fotografeeren plant.

Geschiedt dit buiten of in de kas, alwaar wij tamelijk veel boven-
licht hebben, dek dit licht dan eens af met een stukje dun papier
of doek, zoodat de lichte koppen, die bovendien dikwijls ineen
vloeien, verdwijnen en waardoor onze kiek allicht heelwat aan
schoonheid wint.

Deze afdekking moet naar mijn ondervinding tamelijk hoog boven
de plant geschieden en waarschijnlijk op een afstand van ongeveer
2 Meter. Het resultaat der afdekking moet zijn, dat wij meer
verspreid licht bekomen.

Indien de ruimte het toelaat, stel de planten dan zoo ver als
mogelijk is van den achtergrond af op; liefst minstens 3 maal den
afstand van plant tot toestel. Bij gebruikmaking van zeer klein
diafragma moet deze afstand eerder grooter zijn.

Nu de plaatsing van ons fototoestel. De Heer Bech t raadde
ons reeds aan, de planten zoo dicht mogelijk te naderen. Dit is
juist, maar beschikken wij over een vergrootingskoker, ga er dan
maar verder afstaan en maak van de opname een vergrooting,
hetgeen reeds op zeer klein formaat kan geschieden. Ik heb op-
namen gemaakt op platen 9x 12 en wel 5 planten op één rij, en
iedere plant op 9X 12 formaat papier vergroot.

Voorts krijgen we de belichting van de plant, voorwaar een
kardinaal punt. Deze schat ik altijd eerst, om ze daarna met

1) Lezing op 11 Juli voor Kring A’dam gehouden.
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100 gram is dan door de div. platen opgezogen, resp. aan de
schaaltjes blijven hangen.

Na dit verblijf knippen wij het bruine licht aan en plaatsen
de plaat zonder af te spoelen in het schaaltje met ontwikkelaar.

Over de div. ontwikkelaars zal ik maar niet spreken, doch het lijkt
mij wel van belang, U iets over de ontwikkeling zelf te vertellen.

Sedert geruimen tijd ga ik als volgt te werk:
Ik leg de plaat in een schaaltje en giet den ontwikkelaar over

de plaat. Na 15 seconden ledig ik het bakje in een gewoon
drinkglas en laat de plaat 105 sec. stil liggen. Deze manipulatie
herhaal ik zooveel keeren, totdat ik denk, dat de plaat krachtig
genoeg is.

Ter verduidelijking van een en ander is het misschien beter,
dat ik even voorlees, wat daarover geschreven wordt. Het is
te vinden in het boekje ,,De techniek der ontwikkeling”, Uitg.
,,Focus”, Bldz. 32.

,,Dit denkbeeld, den ontwikkelaar gelegenheid te geven zijn
werk te doen, nadat deze geabsorbeerd is door de gelatine, bracht
ook Gaedicke er toe, in deze richting proeven te nemen. Hij
verklaart dit verschijnsel aldus. Wanneer men een belichte plaat
met ontwikkelaar verzadigt, en dezen er dan afgiet, zoodat alleen
de geabsorbeerde hoeveelheid vloeistof haar werking kan uit-
oefenen, dan zal de ontwikkelaar in de lichte partijen spoedig
uitgeput zijn, terwijl hij op de zwak belichte plaatsen blijft door-
werken. Zoodoende heeft men het in zijn macht, de schaduw-
partijen langer te ontwikkelen en voorkomt men, dat de lichte
partijen een te sterke dekking bekomen.

Het behandelen der plaat met nieuwen ontwikkelaar wordt zoo
dikwijls herhaald, als noodig is om de noodige kracht aan het
negatief te geven. Nadat de ontwikkelaar voor de laatste maal
met de plaat in aanraking is gebracht, laat men dezen gedurende
4 minuten inwerken. Bij de toepassing van deze methode heeft
men het in de hand, door verlenging der pauzen een negatief,
dat onder gewone omstandigheden hard zou worden, heel zacht
te ontwikkelen. Door deze methode heeft Gaedicke bij sensito-
metrische proeven 14 verschillende halftonen in een negatief
waargenomen, waarvan 12 in het positief konden worden onder-
scheiden. Hij heeft de platen, nadat zij met den ontwikkelaar
verzadigd waren, eenvoudig aan de lucht blootgesteld en beweert,
dat deze geen spoor van sluier vertoonden.”
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dit een vervelend werkje: het is daar zoo donker en dikwijls zeer
ongezellig.

Beiden zijn evenwel niet noodzakelijk, althans ik heb een zeer
goede verlichting n.l. bruinlicht, zoodat ik zien kan wat ik doe en
doordat ik mijn fleschjes en schaaltjes enz. ook nog goed kan
onderscheiden, kan ik onmogelijk zeggen, dat het er ongezellig is.

Nu ik toch met U in mijn donkere kamer zit, zal ik U even
het merk laten zien van de platen, die ik reeds eenige jaren ge-
bruik. Het zijn de ,,Perutz”platen Braun Siegel Backed, die ook
voor rood licht gevoelig zijn. Ik gebruik ze steeds met een ,,Lifa”-
filter en ben er zeer tevreden over.

Doordat genoemd merk ook voor rood gevoelig is, moet ik ze
in volslagen donker in de chassis doen en alvorens ze te ont-
wikkelen baad ik ze gedurende één minuut in een oplossing van
,,Pinakryptolgroen”, een aniline-kleurstof, die U in staat stelt, de
platen verder met bruin licht af te werken.

Het ,,Pinakryptolgroen” is zeer duur, n.l, f 1.75 per gram,
maar als ik U vertel, dat U 1 gram in 5 Liter water moet op-
lossen en U deze 5 Ltr. als amateur Uw geheele leven niet kunt
opgebruiken, zult U daar anders over denken. Misschien hebt
U reeds in gedachte 4 vrienden of kennissen opgezocht, teneinde
de hoeveelheid te deelen. Gelukt U dit, dan vergt zooiets een
uitgave van Fl. 0,35 en hebt U iets waarvan U bij goed gebruik
jaren plezier hebt.

Het goede gebruik bestaat hierin, dat U 1 gram P. in één
halven liter ,,kokend” water oplost. Gebruik daarvoor een emaille
pannetje, waar geen stukjes af zijn. Laat de oplossing koud
worden en verdeel deze voorraadoplossing onder de liefhebbers.
Vertel erbij, dat het in een bruine flesch in donker bewaard moet
worden. Verder hebben zij een bruin fleschje te nemen van
250 gram. Daar wordt 25 gram van de voorraadopl. ingegoten,
om het vervolgens tot 250 gram met water bij te vullen. De
andere flesch wordt daarna dichtgelakt.

Alvorens nu een plaat te ontwikkelen, dompelt men haar ge-
durende één minuut in dit bad en werpt dit daarna weer in de
flesch terug. Er komt natuurlijk een tijd, dat dit voorbad verarmd
is geraakt. Om dit tijdstip nauwkeurig aan te geven is zeer
moeilijk, maar indien U deze 250 gram zoolang gebruikt, totdat
er tenslotte ongeveer een 150 gram is overgebleven en het dan
wegwerpt, kunt U aannemen, dat U veilig zijt. De verdwenen
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stond zij in de huiskamer, de laatste jaren echter bij plaatsgebrek in
de gang voor een raam boven de voordeur, dus slechts matig warm,
ik hield dan tot Januari de plant aan den drogen kant. Nu begin
1930 maakte de plant steelvormige stengels, dit beteekende waar-
schijnlijk uitgeputte aarde, zooals ik uit ,,Succulenta” geleerd had.
Dus sloeg ik de plant uit den pot, maakte een iets grootere pot
schoon, voorzag de bodem van scherven en gaf haar een grond-
mengsel, bestaande uit goedverteerde blad- en mestgrond, scherp
zand, een weinig fijn gestooten klei, (van molshoopen) en wat
roetkalkpuin. En zie, reeds na ongeveer vier weken vertoonden
zich op de aarde 3 kleine roode puntjes, die daarna zichtbaar
waren als knoppen, en zich langzaam aan uit de aarde verhieven
met vuurroode stengels tot zij een lengte bereikten van 15 c.M.

Intusschen was het nu begin Juni geworden, toen zich op een
dag twee bloemen zeer langzaam openden. Het was een prachtig
gezicht om de opening van deze beeldige, groote witte bloemen
te volgen.

‘s Morgens reeds begonnen de roode smalle dekbladen te wijken,
om gevolgd te worden door eveneens smalle gele dekbladen, nu
zag men langzaam aan de hagelwitte kelk te voorschijn komen,
tot eindelijk ‘s avonds elf uur de bloemen in volle pracht ontloken
waren. Ze waren wonder mooi, en verspreidden tevens een sterke
geur, die echter ‘s morgens van den volgenden dag verdween, één
dag prijkten zij in volle pracht, de tweede dag minder mooi en
de derde hingen zij verwelkt neder. Na een week opende zich nu
de derde en laatste knop, waarvan den goede kennis zoo wel-
willend was een photo te maken. Bovenstaande heb ik daarom
zoo uitvoerig beschreven, omdat ik zoo gaarne de juiste benaming
van deze Phyllo wilde weten. Uit den aard der zaak had deze
plant veel bekijks, en ontving ik van enkelen ook de vraag: hoe
heet die cactus? daar men ze dan gaarne bij een bloemist wilde
bestellen. Mocht iemand mij den naam kunnen noemen dan houd
ik mij zeer aanbevolen.

Mejuffr. A. WINKELMAN.
Loenen a/d Vecht.

Bijschrift:
De foto was voor reproductie niet zoo geschikt. Naar de uit-

voerige beschrijving te oordeelen, vermoeden wij dat de naam
van deze mooie bladcactus is: Phyllocactus hybr. albus superbissimus
Wie het beter weet, zegge het! RED.
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Dit laatste kan ik onderschrijven, aangezien ik daar ook geen
hinder van heb. Echter moet ik er aan toevoegen, dat wij acht
moeten geven, dat de plaat, na het afgieten van den ontwikkelaar
geen kringen maakt. Wanneer de gelatinelaag eenigszins vet is,
wil dat euvel wel eens optreden

Bij gebruik van bruin licht moet ik er ook nog even voor
waarschuwen, de ontwikkeling niet te vroeg te onderbreken. In
bruin licht lijkt het alsof de plaat na een poosje genoeg dekking
heeft gekregen, maar later blijkt het, dat zij te dun is. Ontwikkel
dus na dat moment nog een weinig door.
Het fixeeren en spoelen geschiedt op de welbekende manier.
Neem echter na het spoelen een propje natte watten en wasch
daarmede de gelatinelaag af; alle ongerechtigheden verdwijnen
daarmede. Watten en gelatinelaag steeds nat houden.

Nadat de plaat gedroogd is, bekijken wij deze eens goed, om
te overleggen, wat er gemist kan worden van de opname en wat
niet. Gebruik bij het afdrukken een inlegmasker, om de overbodige
dingen af te dekken. Onze foto’s worden daardoor wel wat
kleiner, maar veel mooier.

Hebben wij de beschikking over een vergrootingskoker (door
middel van Uw eigen toestel kunt U zeer mooie vergrootingen
maken), dan moeten wij daar zeer zeker aan denken, aangezien
er bijna géén opname gemaakt wordt, kan worden zou ik durven
zeggen, waar niet ,,te veel” opstaat. Neem eens eenige reepen
papier en dek daarmede verschillende deelen van Uw foto’s of
andermans kieken af; U zult moeten toegeven, dat zij er mooier
op worden.

Ik eindig met U ,,veel succes” toe te wenschen.
C. BOERLIJST.

MIJN WITTE PHYLLOCACTUS.

Ongeveer half April 1925, ontving ik van een kennis, een
ongeworteld stekje van ongeveer 7 c.M. grootte. Het volgend
voorjaar hadden zich reeds nieuwe stengels gevormd, die, wanneer
zij pas voor den dag kwamen, rood van kleur waren, na eenigen
tijd kregen zij de gewone groene kleur. De plant groeide verder
voorspoedig door, ieder jaar een paar nieuwe stengels makende.
Van Juni tot half September stond zij buiten en gedurende dien
tijd gaf ik eenige malen zeer verdunde koe- en vogelmest. ‘s Winters
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niet om hoeven op te zoeken. Bij den aanplant van de Aloë in

Cactuslandschap aan de Noordkust van Curaçao.
Photo Steinmeyer.

groot die zijn wijzen de menschenfiguren uit, waarvan één voor
de lichting 1899 als te zijn lang 1 M. 85 staat geboekt.
Curaçao, Juli 1930. C. P. A.

NOG EENS: ERVARINGEN MET MELOCACTUSSEN.

Naar aanleiding van het artikel over Melocactussen in ,,Suc-
culenta” van Augustus, wilde ik ook gaarne mijn bevindingen
over deze plant laten weten. Voor 3 jaar dan zag ik een Melo-
cactus communis bij een bloemenhandel staan en daar hij er mooi
gaaf en florissant uitzag, wekte hij zoodanig mijn verlangen op,
dat ik er terstond beslag op legde. Ik was toen eerst kort Cac-
tus-verzamelaar en ‘t was dus wel eenigszins een waagstuk. Doch
‘t is meegevallen en ik heb er tot nog toe veel genoegen van
gehad. Ik herinner me nog goed, dat ik op een middag thuis-
kwam, en het eerste bloempje aanschouwde. Verder in den
zomer kwamen er steeds meer bloempjes, en dan is het een
aardig gezicht wanneer op het cephalium een krans van de lieve
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CACTUSLANDSCHAPPEN OP CURAÇAO.
,,Toen de zee haar laatste sprongwijze daling maakte lag dit

zoomrif onder water.” Zoo dachten we, toen we bij ons bezoek
aan de plantage Santa-Catharina de noordkust van het eiland op-
zochten en op het terras staande, de golven haar kracht op de
zes à zeven meters hooge kust zagen beproeven.

Vóór de daling, bespoelde de zee dus gindsche bergen, kalk-
bergen met hier en daar druipsteengrotten, die weer aanleunen
tegen diabaasheuvels.

Het terras waarop we stonden werd door een enkele golf over-
spoeld, die de zachte deelen meesleepte en plantengroei onmoge-
lijk maakte. Honderd schreden landwaarts in was de koraalbank

Weg met cactussen afgezet.
Photo Steinmeyer.

al met zand en klei overdekt, aangevoerd bij regenval uit de
bergstreek. De vegetatie uit die streek had de teellaag gevolgd,
voorzoover het cactussen waren zagen we, behalve de Opuntia
elatior Mill, de Cereussen repandus en griseus. Deze drie flan-
keerden ook den weg, die naar de kust voerde. Dergelijke wegen
treft men in Curaçao veelvuldig aan.

Onze foto geeft een terrein te zien, waar we heusch Mexico
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het nu verlaten veld, heeft men de Cereusreuzen laten staan. Hoe



Antw. De beste tijd voor het verplanten van Epiphyllums is
als de rusttijd na den bloei is afgeloopen, dus ongeveer half April.
Verpotten in niet te groote pot, gevuld met voedzame bladaarde,
vermengd met scherp zand. G. D. D.

Vr. Sommige mijner Cactussen, zoowel bol-, zuil-, als slang-
en schijfvormige, groeien zoo spichtig op, dat men de soort haast
niet kan herkennen. Dat bevreemdt mij te meer, omdat zij het
niet alle doen, en ook geen bepaalde soort. Gedurende de vier
jaar, dat ik nu cactussen kweek, geef ik ze als grondmengsel:
bladaarde, geestgrond, scherp zand, Limb. klei, een weinig turf-
molm, houtskool en kalkpuin. De verhouding van dit mengsel
maak ik anders, naar dat ik met verschillende soorten te doen
heb. De planten staan in een verplaatsbare broeikas, tot den
rand van hun pot in turfstrooisel. Ik geef ze altijd zooveel water,
dat de grond matig vochtig is, niet doornat, en niet te droog.
‘s Zomers heb ik altijd eenige ruiten van het kasje af, en de voor-
ruit gekalkt. Vloeimest geef ik ze niet. Kunt U een verklaring
geven van het bovenstaande? C. A. V. M. te L.

Antw. Het genoemde verschijnsel wordt alleen veroorzaakt
door een te hooge temperatuur en gebrek aan frissche lucht. Bij
sommige soorten, die meer warmte en gespannen lucht kunnen
verdragen zal de groei normaler blijven, doch de soorten welke
in koeler streken thuis behooren, groeien ijl en spillig op. Voer
de temperatuur in den winter en ook in het voorjaar, als de
nieuwe groei begint, niet te hoog op, geef van het vroege voor-
jaar af veel frissche lucht en neem in den zomer, van begin Mei
tot einde September op zonnige dagen het glas geheel weg, zoo-
dat de planten iederen dag in de buitenlucht staan. De ontwikke-
ling zal dan een normaal verloop nemen. G. D. D.

UIT DE AFDEELINGEN.

Kring Amsterdam en Omstreken.

Vergadering op Vrijdag 5 Sept. Prinsengracht 1015, 8 uur.
Besprekingen van het bezoek aan de kassen van Mej. 1. Mees in Hilversum

op Zondag 7 Sept.
Het adres van den Secretaris is thans Marco Polostraat 103 1.
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licht-roode bloempjes staat te prijken. Deze duren echter niet
langer dan een dag.

Nu iets over de behandeling die ik hem geef. Eerst moet ik
echter vermelden, dat, toen ik hem kocht, hij in een klein kistje
stond, onmogelijk klein voor den kolos. Mijn eerste werk was
toen hem over te planten. Daar er geen pot te krijgen was,
waarin hij goed paste, kocht ik een gewonen grooten kattebak,
waarin ik een paar gaten sloeg voor den waterafvoer. Wegens
de enorme zwaarte en de tallooze doorns, kon ik hem niet
hanteeren en bond dus een stevig touw er omheen. Zoo heb ik
hem dan, met behulp van mijn vrouw, nadat ik het kistje uit
elkaar had genomen, overgeplant. Ik heb de kleiachtige aarde
waarin hij stond, aangevuld met gewone cactusaarde en klaar
was Kees. ‘s Zomers bespuit ik hem iederen dag met lauw water
(behalve het Cephalium, waarop absoluut geen water wegens
rottingsgevaar mag komen) en geef ook dagelijks flink water.
Dit verminder ik geleidelijk tegen het najaar, om hem ‘s winters
geheel droog te houden (behalve dan af en toe bespuiten). Hij
komt dan in een verwarmde kamer-serre te staan, waarin een
vochtig warme (gespannen) atmospheer van minimum 15° Celsius
heerscht. Natuurlijk zet ik hem ‘s zomers in de volle zon, en
zorg er ook voor ‘s winters zooveel mogelijk licht te geven.

Met deze behandeling heb ik tot nu toe veel succes gehad,
daar de plant zich uitstekend houdt en het cephalium zeker wel
5 c.M. gegroeid is. Thans zijn de afmetingen: plant hoog 31 c.M.,
cephalium 17 c.M., dus totaal 48 cM. Breedte aan den basis
24 c.M.

Voor belangstellenden is de plant te allen tijde te bezichtigen.
Hoogachtend,

W. VAN DIJK,
Hilligersberg, 4 Augustus 1930.

Kerstant v. d. Bergelaan 46a.

VRAGENBUS.

Vr. Wanneer is het de beste tijd om een Epiphyllum te ver-
potten? Welk grondmengsel heeft zij noodig?

A. W. te L. a/d. V.
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Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.

Vergadering op Zaterdag ‘20 September des avonds acht uur in het gebouw
Amicitia, Westeinde 15.

Agenda ter vergadering.
Causerie door den Heer J. J. Verbeek Wolthuys.
Ruil en Verkoopbeurs.

MUTATIES LEDENLIJST.
ADRESWIJZIGINGEN.

J. Uri, Amstelveen, Amstelveenscheweg 166 (in plaats van 170).
L. C. Jonker, Amsterdam O., v/h. Copernicusstraat 68, thans le Atjehstraat 4huis.
F. W. van Voorst, Amsterdam C., v/h. Tuinstraat 172 I. thans Rozenstraat 217 II.
H. Witte, Amsterdam W., v/h. Orteliusstraat 37 I. thans Marco Polostraat 103 I.
Ir. L. F. Dooremans, scheik. ing., Dordrecht, v/h. Krispijnsche weg 107, thans

Oranjelaan 24.
Mej. Henny Bloem, Nijmegen, Batavierenweg 49, is inmiddels gehuwd, heet thans

Mevrouw H. Heuff-Bloem en woont te ‘s-Gravenhage, Weissenbruchstraat 302.
Ds. F. C. Bosboom, Ned. Herv. Pred., v/h. Gelselaar (Gem. Borculo), thans

Hillegersberg, de Montignylaan 12.
H. ten Brink, Maastricht, v/h. Elis. Strouvenlaan 33. thans Mergelweg 31a.
E. Cramer, Rotterdam, v/h. Mathenesserlaan 281, thans Schiedamschesingel 316.
H. Verveen, Rotterdam, v/h. Ploegstraat 66a, thans Strevelsweg 42b.
G. Fransen, Schiedam, v/h. Rotterdamschedijk 74 B, thans Boerhavelaan 47a.
B. J. Jonkman, Utrecht, v/h. Waalstraat 14, thans Rijnlaan 153.
Mevr. W. C. Raatgever-Roosenschoon, Utrecht, v/h. Groenestraat 55, thans

Sternstraat 1.
F. Voorwinde, Zwollerkerspel, Schellerallee B 237 (in plaats van B 192).

BEDANKT.

K. F. Ludwig, ‘s-Gravenhage, Valkenboschlaan 59.

NIEUWE LEDEN.

T, Lindeman, Fabrikant van glas in lood, Amstelveen, Amstelveenscheweg.
Mej. L. M. C. van Aalderen, Bilthoven, Mozartlaan 17.
Mej. A. de Haan, Culemborg, Waldeck Pyrmontdreef.
Mevr. W. Borgerhoff-Mulder. ‘s-Gravenhage, Jan v. Nassaustraat 38.
Mej. B. A. van der Crab, ‘s-Gravenhage, Car. van Nassaustraat 11.
G. H. Helliesen, ‘s-Gravenhage, Ligusterstraat 49.
Dr. W. van Heyningen, ‘s-Gravenhage, Hollanderstraat 85.
G. Klinkenberg, ‘s-Gravenhage, Escamplaan 182.
Mej. N. van Leyden, ‘s-Gravenhage, Hofzichtlaan 5 (park Marlot).
J. Fokkinga, Groningen, Buiten Damsterdiep 98.
P. C. van Bosveld Heinsius, Haarlem, Lorentzplein 10.
P. Groenhuyzen, Hilversum, Leeuwenstraat 21.
J. Peursum, Hilversum, Kamerlingh Onnesweg 31.
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Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.

Op Zondagochtend 20 Juli verzamelde zich een aantal Haagsche kringleden
voor de poort van den Cultuurtuin van de Technische Hoogeschool te Delft.
Waarschijnlijk hadden de vele regenbuien van de vorige dagen op hun geweten,
dat het gezelschap niet grooter was. Zij, die thuis bleven, hebben veel gemist,
het weer liet niets te wenschen over en de succulentenverzameling te Delft is een
bezoek overwaard.

Reeds dadelijk bij het betreden der cactuskas, die volgens de dames een echt
gezelligen indruk maakt, ruim, licht, ordelijk en keurig onderhouden: viel het een
ieder op, dat er een waar succulentenvriend en een uitstekend vakman den scepter
zwaait. Fraaie Aloë’s, Agaves en Euphorbia’s, waaronder een groote veelarmige
Euphorbia virosa en een omvangrijke Euphorbia splendens met een schat van
vroolijk lakroode bloemetjes. vormen een achtergrond voor de cactussen, die op
beide tabletten vooraanstaan. Alle planten, ook de importen, zijn flink in den
groei. Een goed gekweekte Opuntia brasiliensis vertoont den typischen ronden
stam met de platte takken: een verschijnsel, dat meestal verloren gaat, wanneer
de plant uit een schijf is gekweekt. Tusschen den turfmolm slingert zich Cero-
pegia stapeliformis, waarvan de sierlijke lantaarnvormige bloemen veel grooter
zijn (± 6 cM.) dan van de andere succulente Ceropegia soorten. Daar deze plant
bij de meeste Haagsche liefhebbers onbekend was, werden verschillende bezoekers
gelukkig gemaakt met een stek. De plant groeit gemakkelijk en stelt geen hooge
eischen.

Een tweede kas herbergt wat men gewoonlijk de ,,vetplanten” noemt. Een
groote verscheidenheid groeit en bloeit daar, dat het een lust is, om te zien. Zij
zijn zóó gerangschikt, dat ze allen goed tot hun recht komen. Bij den ingang
staat een Crassula obliqua en een Crassula portulacea groot genoeg om een
liefhebberskasje geheel te vullen. Toch vertoonen de planten geen bloei. Mooie
exemplaren van Echeveria arizonica, Dudleya pulverulenta, Cotyledon undulata
spreiden hun witte pracht ten toon. Een Bryophyllum calycinum prijkt met een
enormen tros bloemen, waarvan de bleekrood gekleurde bloemkroon bijna geheel
in den grooten rooden kelk schuil gaat, daar de eerste bloeitijd voorbij is. Een
aardige Gasteria n.l. Gasteria armstrongii was uit zaad gekweekt.

Nadat de succulenten onder de vriendelijke leiding van den Heer de Vries en
met toelichtingen van den Heer Verbeek Wolthuys voldoende bewonderd waren
en verschillende stekken als souvenir waren rondgedeeld, werd een bezoek gebracht
aan de tropische kassen, waar de meeste technische gewassen van den cultuurtuin
zijn ondergebracht. Vanille, rijst, suikerriet, rubber, kaneel, katoen, de papyrus-
plant zoowel als bananen en ananassen worden in deze kassen gekweekt: ape-
nootjes groeien er en de planten, waaruit cocaïne bereid wordt of een tegengift
tegen slangenbeet, evenals gewassen, die bloedstelpende watten of een soort sponsen
opleveren. Tal van bijzonderheden werden ons op onderhoudende wijze door
den heer de Vries medegedeeld: zij maakten, dat soms heel eenvoudig uitziende
planten met de grootste belangstelling bekeken werden.

De deelnemers aan deze excursie zullen zeer zeker met genoegen aan het 
stapje naar Delft terugdenken.

J. E. VAN DEN THOORN.
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A. Kuiper, Hoorn (N.-H.), Koepoortsweg 99.
A. F. H. Buining. Leusden.
E. de jong. Ambt. Centr. Beheer Huis ter Heide, St. Nicolaasga (Friesl.)
G. Bernd. Fortuyn, Burgemeester, Nieuwpoort (Z.-H.), West Binnenhaven I28.
Mej. J. Kuiper, Winschoten, Binnenvennen 14.

Buitenland

Th. Dejasse, Angleur, rue St. Jacques 48, (België.)

Rectificatie Ledenlijst.

Door een abuis werd van de ledenlijst geschrapt
Jac. J. Berkhout, Hoek van Holland, Tuinderstraat 17 (in te laschen op pag. 14).

BIBLIOTHEEK

Adres: Chr. de Ringh, van Ostadelaan 23, Hilversum

RUILRUBRIEK.

In ruil aangeboden tegen andere planten: Cereus flagelliformis, C. marginatus
C. Pringlei, C. silvestrii Echinocactus Fiebrigii, E. Grusonii, E ingens, E. minus
culus, E. submammulosus, E. pilosus; Mam. centricirrha, M. elegans, M. gracilis,
M. gracilis pulchella, M. megacantha, M. pusilla, M. pusilla var. multiceps,
M. Heyderi applanata, Echinocereus Salm Dijckianus, E. Scheerii, E stramineus;
Echinopsis triumphans, E. tubiflora, E. rhodotricha var. argentiniensis ; Opuntia
diademata var. Calva, O. leptocaulis, O. Salmiana, O. leucotricha, O. microdasys,
O. Rafinesquei: Euphorbia globosa, E. submammillaris, E. splendens: Agave
americana, A. Victoriae Reginae: Crassula Schmidtii, C. lycopodioides: C. pseudo-
lycopodioides: Mesembr. echinatum, Stapelia variegata : Echeveria agavoides
cristata, E. metallica, E. secunda, E. Weinbergii: Faucaria triginum: Anacamp-
seros rufescens, Umbilicus spinosus, Hawortia fasciata, H margaritifera granata,
Gasteria verrucosa, G. sulcata, G. minima, G glabra, G. intermedia, Aloë longia-
ristata, Semperv. arachnoideum, S. Braunii, S. fimbriatum, E. Hookeri, S. patens,
S. tectorum, S. tectorum bicolor, S. tomentosum, S. Haworthii.

Wie kan mij helpen aan een plantje Cotyledon maculata, Crassula maculata,
Crassula pyramidalis, Anacampseros papyracea en Dudleyae candida?

Adres: T. Mandemaker, Marienpoelstraat 13, Leiden.

Ondergeteekende biedt aan een paar mooie Opuntia’s van 1,50 M. hoog en
80 cM. breed in ruil tegen Mamillaria’s, Echinocereus of Cereus

P. J. Vester Jr., Haarlem Brouwerstraat 91.

In ruil aangeboden: Obregonia denegrii, Etus recurvus, Mathsoni, pilosus,
pampeanus, Cyncinatus, texensis, myriostigma, asterias, Mam: erecta, bumamma,
longimamma, Wildii, Pheifferii, cirrhifera longispina, Cereus Engelmanni, Esis
tubiflora

Adres: J. van Cattenburch, Sweelinckstraat 52, 's-Gravenhage.
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Etus tulensis. 
Etus minusculus cristata.

 Etus asterias.
Etus mammulosus.

EEN HEERLIJK GROEPJE.

Voor wie een uitgebreide cactuscollectie bezit is het niet moei-
lijk zoo nu en dan eens een interessant groepje op de gevoelige
plaat te vereeuwigen. Van zoo’n groepje, een vorig jaar op de
kweekerij van Firma De Laet te Contich genomen, geven wij

11e Jaargang. OKTOBER 1930. No. 10.

   

   
   



Wij hebben in ‘t vroege ochtend uur, als de opgaande morgen-
zon door de ramen kwam schijnen, dit wonder in stilte gade-
geslagen. Hoe rijk is de schoonheid der Cactusplanten, hoe arm
is de mensch die zulk een schoonheid niet naar waarde weet te
schatten. G. D. D.

Stapelia Gigantea N. E. Br.

De laatste jaargangen van Succulenta doorbladerende, vond ik
daarin geen enkele foto of beschrijving van deze bloem vol grillige
schoonheid. Hoewel reeds een paar jaar in mijn bezit, was ‘t me
nog niet gelukt, deze grootste aller Stapelia’s in bloei te krijgen.

Stapelia gigantea met knop Photo Ed. Becht.

Twee jaar geleden in dien strengen winter die velen zich zullen
blijven herinneren en waarin heel wat Succulenten sneuvelden, had
de plant nogal geleden. Na dien koudsten aller nachten, toen
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hierbij een afbeelding. Is het niet om van te watertanden? Boven
prijkt Echinocactus platensis Speg. (= Gymnocalycium Br. & R.)
in 1896 uit de grazige bergstreken van Argentinië geimporteerd.
Vol eenvoud is de plant, maar vol gratie de van buiten blauw-
achtig-groene, van binnen zuiver witte bloemen, welke rijk en dank-
baar verschijnen. Een echte liefhebbersplant, welke weinig eischen
stelt, gemakkelijk groeit en getrouw elk jaar zich met bloemen tooit.
Op de onderste rij zien wij links de veel meer varieerend be-
doornde Echinocactus tulensis Pos. (= Thelocactus Br. & R.),
door de spiraalvormig gestelde ribben wel iets op een Mamillaria
gelijkend. Hoewel reeds in 1853 uit Mexico naar Europa over-
gebracht, treft men ze in onze collecties slechts zelden aan, wat
wel jammer is, want het is een mooie plant, welke ‘s zomers bloeit
met 2½ c.M. groote, roze roode bloempjes.

Beter bekend en als importplant de laatste jaren veel aangeschaft
is Echinocactus asterias Zucc. (= Astrophytum asterias Lem.) door
J. J. Verbeek Wolthuys in den zevenden jaargang van ons
Maandblad (Succ. 1925 pag. 18) met het volste recht ,,Een chef
d’oeuvre der Natuur” genoemd. Dat is een elite plant, vol van
edele schoonheid, een cactus met brieven van adeldom, krachtens
geboorte en verdienste, mocht dat bij onze gedoornde vrienden
mogelijk zijn. Reeds sedert 1845 bekend, doch slechts sporadisch
uit Mexico naar Europa overgebracht, heeft men ze door de vele
importen der laatste jaren beter leeren kennen en waardeeren.
Wij hebben ze bij Firma De Laet gezien, die planten van
hoogen adel, gekroond met gouden kelken, schitterend in het
stralend zonlicht van den helderen Augustushemel.

En dan, als de deugd in ‘t midden, ziet ge nog een bloeiend
exemplaar van Echinocactus minusculus Web. (= Rebutia minus-
cula K. Sch.) varieteit cristata. De type-vorm kent ieder en is in
elke verzameling wel aanwezig, het lieve, eenvoudige dwergplantje,
elk voorjaar overrijk bloeiend met haar glanzend roode bloempjes.
Maar heeft men de cristata vorm wel eens in bloei gezien? Wat
waren wij aangenaam verrast, toen wij dit plantje in al haar be-
koorlijke eenvoud bij Firma De Laet konden bewonderen! In
bochtig-gewonden plooien was het anders zoo keurig regelmatig
gevormde bolletje uitgegroeid, een wonder van interessante schoon-
heid op zich zelf. Maar, alsof dit niet genoeg was, zij wilde ook
pralen met een lieftallig bloempje, in stille bescheidenheid het
wonder vergrootend en verdiepend.
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zijn tweemaal zoo lang en veel lichter van kleur, sommige zelfs
geheel wit. Wat deze bloem ook op andere Stapelia’s voorheeft,
is het zoo goed als geheel ontbreken van de minder aangename

Stapelia gigantea in bloei.
Photo Ed. Becht.

geur, die vooral bij St. variegata zoo hinderlijk kan zijn. U ziet
dus, een in alle opzichten zeer aanbevelenswaardige soort.

G. J. B. v. O.

ALS DE HERFST KOMT.

Na een zonloozen, regenrijken nazomer is de herfst gekomen,
met harden wind en regenvlagen. Koud en lang zijn de nachten,
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de snerpende Oostenwind door alle kieren drong, waartegen bijna
niet te stoken was, spoedde ik mij ‘s morgens vroeg naar de kas
en zag daar tot mijn grootste ontsteltenis de thermometer 4 graden
onder nul staan. Ik dacht niet anders, dan dat een deel mijner
planten er aan zou gaan. Evenwel bleek later tot mijn groote
verwondering, dat de cactussen absoluut niet geleden hadden.
Alleen een paar vetplanten, die door haar zooveel weeker en sap-
piger takken eerder van de koude te lijden hebben, gingen te gronde.
Hoewel ook eenige Stapelia’s geel begonnen te worden, kon ik er
toch nog een deel van redden, dat na 2 jaar weer tot een bloei-
bare plant opgroeide. ‘t Is mijn vaste overtuiging, dat ik het
weinige verlies grootendeels te danken had aan ‘t zoo goed als
geheel droog houden der planten gedurende de geheele vorstperiode.

De Stapelia gigantea begon dit jaar reeds in Juni een paar
nieuwe scheuten te vertoonen, waarvan zich in Juli een knopje
ontwikkelde, dat tamelijk snel groeide. Zooals ieder waarschijnlijk
weet, bloeien de stapelia’s meestal aan den nieuwgroei. Ik hield
de plant goed nat en besproeide een paar maal daags. Met den
duimstok werd telkens vastgesteld, hoeveel de knop groeide, totdat
deze 14 Augustus zijn vollen wasdom, 13½ c.M. had bereikt.
Een wonderlijk ding, die knop, die door zijn steeds zwaarder
worden, den geheelen tak naar beneden trok (op de foto is ze aan
een stokje gebonden) van onderen licht groen, van boven door
het zonlicht rose gekleurd, met duidelijk zichtbare nerven, geleek
de knop het meest op een kleinen luchtballon; alleen het mandje
ontbrak.
Den volgenden dag, ‘s morgens om 11 uur, begon de bloem
zich te openen, ze ontplooide zich meer en meer en ‘s middags
om 5 uur, prijkte ze in haar volle pracht, een wonder van vorm
en schoonheid. Van punt tot punt gemeten was ze precies 25 c.M.
Ik ken eigenlijk geen enkele bloem, die eenige gelijkenis vertoont
met die der Stapelia gigantea. In grondkleur flets geel, is ze geheel
doorsneden met paarsroode, eenigszins verheven adertjes, in het
hart dicht aaneengesloten, waardoor dit, mede door den rooden
stamper, donker van kleur gelijkt, naar de punten toe hoe langer
hoe meer verloopend. Zeer eigenaardig is de kleurschakeering.
Vlak van voren bekeken, gelijkt de bloem zacht geel van kleur,
echter van opzij gezien, gaat deze in paarsrood over door de
volkomen bedekking van de bloembladeren met fijne ½ c.M. lange
haartjes van laatstgenoemde kleur. De wimpers aan de randen
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=-een dak boven haar hoofd kunnen gewennen. Over dag wordt
den eersten tijd, ook al schijnt de zon niet, volop gelucht; doen
we dat niet, dan ontstaat heel gemakkelijk schimmel of rotplekken.

Hebben wij de planten in een broeibak met den pot ingegraven,
dan nemen wij ook deze op een zonnigen dag eens flink onder
handen. De potten worden gereinigd en het bovenste aardlaagje
ververscht. Bemerken wij dat sommige planten met de wortels
door het afvoergaatje zijn heen gegroeid, dan snijden wij die wortels
niet weg, maar zetten de plant met pot en al in een grootere pot,
na hierin vooraf een laagje lichte aarde gedaan te hebben. De
ruimte tusschen beide potwanden wordt eveneens met lichte aarde
aangevuld. Op deze wijze beschadigen wij de wortels niet en heeft
de plant niets te lijden, ‘t Volgend voorjaar kunnen wij dan het
kleine potje stuk slaan en de plant definitief in een grooteren pot
overplanten.

Zooals gezegd, is het gevaar voor nachtvorsten nu nog niet groot,
en daarom kunnen de planten nog wel een poosje in den broeibak
blijven. Evenwel graven wij de potten liefst niet meer in de
aarde, doch zetten ze op plankjes, daar anders de potkluit allicht
op den duur te vochtig wordt en de wortels kunnen gaan rotten.
Ook in het zomerkasje halen wij de potten, als deze op het tablet
staan ingegraven, omhoog, zoodat ze wat dichter bij het glas komen
te staan, en zoodoende meer van het licht en de zonnewarmte
wordt geprofiteerd.

Hebben wij nog kleine plantjes of pas bewortelde stekken, dan
zetten wij deze potjes in vlakke kistjes, waar over zoo noodig een
glasruit wordt gelegd, teneinde de groei nog iets te bevorderen.
Zoo’n partijtje potjes bij elkaar in kistjes laat zich, als de nood aan
den man komt, ook gemakkelijker en vlugger naar binnen brengen.

Een voorname factor wordt thans het gieten. Bij elke plant
moet afzonderlijk worden beoordeeld, of, en zoo ja, hoeveel ge-
goten moet worden. Sommige planten kunnen bij zonnig weer
nog elken dag bevochtigd worden, anderen moeten misschien een
keer overslaan. In elk geval gieten wij niet meer dan strikt
noodzakelijk is en alleen des voormiddags bij zonnig weer. Een
enkele plant kan misschien bij gunstig weer nog eens geheel be-
spoten worden, maar bij de meeste soorten bevochtigen wij uit-
sluitend de aarde rondom de plant. Vooral met dicht bedoornde
of behaarde cactussen en fraai berijpte succulenten moet men
zeer voorzichtig omgaan en niet met water op de planten morsen.
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korter worden de dagen, terwijl het meermalen gebeurt, dat de
zon een heelen dag schuil blijft achter donkere wolken.

De sterkere Cactussen en vele andere succulenten, welke ge-
durende den zomertijd het rotstuintje sierden of anderszins buiten
waren gezet, moeten nu weer naar binnen gebracht, indien zulks
althans nog niet gebeurd is. En zoo zitten wij dan ineens midden
in de drukte - en misschien ook wel in de zorgen.

In de drukte, want het binnen brengen der planten eischt heel
wat werk. De potten moeten eerst gereinigd en ook de planten
zelf mogen wel een goede beurt hebben. Door den regen zijn
aarddeeltjes op de planten gespat, soms treft men spinnewebjes
en dergelijke aan. Daarom worden de planten met een stijve
ganzenveer of een zacht penseeltje van stof en vuil gereinigd.
De bovenste aardlaag in den pot is allicht in een harde korst
veranderd, of met groene aanslag bedekt; beide verwijderen wij
voorzichtig met een puntig houtje en vullen daarna de ruimte weer
aan met fijne, goed gezeefde, zuivere bladaarde, waarin zich geen
half verteerde bladdeelen meer bevinden.

Misschien brengt het binnen brengen der planten ook zorgen
mee, zorgen, waar we al die potten zoo maar ineens moeten bergen.
Want hebben wij broeibakken of een zomerkasje, dan zijn die
natuurlijk al tot den nok toe gevuld. En waar moeten dan de
planten heen die gedurende den zomer buiten hebben gestaan.
Want, al nadert de herfst, toch kunnen wij nog wel mooie zon-
nige September- en Octoberdagen krijgen; terwijl het gevaar voor
nachtvorsten nog niet van dien aard is, dat nu alle planten maar
hals over kop binnenshuis moeten worden gebracht, ‘t Brengt zoo’n
volligheid in huis, waarmee we liefst zoo lang mogelijk willen
wachten, terwijl de planten het buiten, mits onder glas, toch ook
nog beter naar den zin hebben dan in de meestal niet zoo zonnige
winterbewaarplaats.

Het beste doen wij daarom een soort overgangsmaatregel te
treffen. Oude groote planten, die den geheelen zomer onder glas
hebben gestaan, zooals sommige Aloë’s en Gasteria’s, Echinopsis-
en Echinocactus soorten, benevens zuilvormige Cereussen, brengen
wij voor een zonnig raam in de kamer. Vooraf verzuimen wij
niet ook deze planten zoo noodig af te poetsen en de bovenste
aardlaag door een versche te vervangen.

Op de aldus ledig gekomen plaatsen worden de planten gezet
welke tot nu toe buiten stonden, zoodat deze geleidelijk weer aan
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Twee uur later hadden de huisgenooten al maatregelen ge-
nomen, het uur der ontluiking was nabij. Helaas hadden we geen
magnesiumpoeder, maar al wat lamp was werd aangedragen en
elk stopcontact werd in dienst der fotografiekunst gesteld. Het
resultaat was verblijdend: 15 minuten is er met 250 Watt belicht
- focus 4½, opening 32.

Het was diep in den nacht voor we aanspraak konden maken
op onze welverdiende rust, want gaarne wilden we onze filmen
behoorlijk gespoeld weten, voor we ze te drogen hingen.

Van de bloem zij nog gezegd dat ze, met de vingerdikke steel,
ongeveer 18 c.M. lang was. De stamper was groen, met twaalf
stempels, Groen waren ook de helmdraden, de helmknoppen waren
geel. De binnenste bloembekleedsels waren melkwit, naar buiten
werden ze groengeel en lichtgroen. Geur konden we aan deze
schoone niet opmerken. Helaas slechts enkele nachtelijke uren
tooide zij den forschen stengel.

Het schijnt dat vele cereussen nachtbloeiers zijn. Van C. gran-
diflorus weten we het uit de lectuur, maar noch aan C. repandus,
noch aan C. griseus heb ik ooit op den dag geopende bloemen
opgemerkt.

Curaçao, 31 Juli 1930. C. P. A.

DELOSPERMA ABERDENEENSE. N. E. Br.

Deze Mesembrianthemum soort is nog niet lange jaren bekend
maar wordt toch tamelijk veel in onze collecties aangetroffen. En
geen wonder, want er zullen weinig succulenten zijn, welke zoo
gemakkelijk groeien, zoo lang en zoo rijk bloeien. Wij hadden
verleden herfst twee volwassen planten over gehouden, één daarvan
begin Mei buiten gezet op een luw, zonnig plekje, terwijl een in
het zomerkasje kwam te staan. Beide bloeiden volop, van Mei
af tot nu toe; bij het onder glas gehouden plantje komen de bloemen
echter niet zoo goed tot haar recht als bij de soortgenoot in de
open lucht. Dit verschijnsel komt trouwens bij de meeste struik-
vormige Mesembrianthemums en andere Kaapsche succulenten voor.
Veel frissche lucht en daarbij veel zon maakt planten van een
gedrongen groeiwijze met veel intenser gekleurde bloemen, terwijl
bij de planten onder glas, door de vochtig-warme atmosfeer, lange,
slappe stengels en dito bladeren worden gevormd. Door deze
meer ijle groeiwijze staan de bloemen verder van elkaar en hebben
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Voor het overige zorgen wij de temperatuur midden op den
dag niet te hoog op te voeren, teneinde de planten niet tot een
overmatigen groei te prikkelen, waardoor het weerstandsvermogen
verzwakt. Zooveel mogelijk geven wij midden op den dag veel
frissche lucht, wat vooral voor de hoogsucculente Mesembrianthe-
mums en Crassulaceae van het hoogste belang is.

G. D. D.

CEREUS PERUVIANUS. MILL.

Van deze Cereus waren op heel Curaçao slechts twee exemplaren
aanwezig. Ze stonden in het tuintje van den gouverneur te ver-
schrompelen. Een tak daarvan is ongeveer een half jaar in mijn
bezit en mag zich in een goede verzorging verheugen.

Cereus peruvianus.
Photo Steinmeyer.

Daar merkte ik op een kalme morgen in den top een knopje,
ter grootte van een erwt. Mijn vermoeden dat het een nieuwe
tak zou zijn werd niet bewaarheid, want tien dagen later was de
knop gezwollen tot een bloemknop, als een kalkoenei zoo groot.

Zondagsavond, vóór ik naar de bioscoop ging, controleerde
ik het geval nog even: ,,Morgen kon die bloem wel eens open
gaan, we hebben nog filmen hè”?

208



w

m

half September, staan rondom de plant buiten tientallen jonge,
reeds flinke ontwikkelde zaailingen, terwijl ook in het zomerkasje,
in het rivierzand tusschen de op het tablet ingegraven potten, en
op de potaarde van naburige planten onderscheidene zaailingen
zijn opgekomen, waarvan enkele reeds bloemknoppen vertoonen.
Men kan dus wel zeggen, dat deze Mesembrianthemum soort zich
spontaan uit zaad vermeerdert.

Een zelfde verschijnsel merkte ik verleden jaar op bij een
Ceropegia Woodii. Uit een der bekende kleine lantaarnbloempjes
ontwikkelde zich een lange peulvormige vrucht, welke, rijp ge-
worden, haar pluizige zaadjes overal door het kasje verspreidde.
En na enkele weken kwamen op verscheidene plaatsen, op en
tusschen de potten, jonge Ceropegia plantjes met fraaie gemarmerd
blaadjes te voorschijn. Anacampseros rufescens geeft op gelijk
wijze elk jaar verscheidene zaailigen, terwijl ik van Gasteria
verrucosa al eens langs natuurlijken weg, dus door de plant zelf
gezaaide kiemplantjes verkregen heb, welke echter in den laten
herfst nog te klein waren om den winter met goed gevolg door
te maken. Maar in een ‘s winters verwarmde kas was ook de
zeker gelukt. Bij Echinocactus minusculus, E. Ottonis en E. Fie-
brigii, hebben zich op de potkluit rondom de moederplant bijna
elk jaar eigener beweging wel zaailingen ontwikkeld. En zulke
ervaringen zullen anderen evenzeer hebben opgedaan.

Doch, om tot onze Delosperma terug te keeren, uit bovenstaande
mag voldoende gebleken zijn, dat het een eerste klas lievelings-
plant is, bij uitstek geschikt voor den pasbeginnenden liefhebber,
die met weinig zorg toch graag liefst het eerste jaar al volop
bloemen wil hebben. Wie deze soort nog niet bezit, noteere ze
dus op z’n verlanglijstje om ze een volgend voorjaar te kunnen
bestellen; duur is ze ook niet, voor anderhalve Belga kan men
bij Firma De Laet reeds in het bezit van een bloeibaar plantje
komen.

Delosperma aberdeneense N. E. Br. (= Mesembrianthemum
aberdeneense L. Bolus) is afkomstig uit het Karroo-gebied van de
Kaapprovincie, waar ze door R. Frith bij het dorpje Aberdeen
werd ontdekt. Naar dit dorpje met haar Engelschen naam, doch
Nederlandsch Afrikaansche bevolking werd ze dan ook genoemd.

G. D. D.
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doorgaans ook bleeker kleur. Zoo waren bij mijn buitenstaande
D. aberdeneense de bloempjes fraai purperrood, bij de plant onder
glas meer lichtrood.

Daar D. aberdeneense een mooie rijk vertakte, kruipende groei-
wijze heeft, tamelijk sterk is, ‘s zomers heel wat vocht kan ver-

Delosperma aberdeneense N E. Br.

dragen en ongemeen rijk bloeit, is het een ideale plant voor den
rotstuin. Van Mei af tot dat de vorst invalt overdekt het plantje
zich geheel met levendig purperrood gekleurde bloemen, welke
tegen de bijna cylindervormige, met glanzende papillen bezette
bladeren fraai afsteken.

De vermeerdering van dit allerliefste zodevormig groeiende
plantje geschiedt gemakkelijk door stekken gedurende den geheelen
zomer. Maar nog gemakkelijker heeft de vermeerdering plaats
uit zaad, zelfs zonder opzettelijke zaaibakjes en kweekkasjes.
Trouwens, ik heb bemerkt, dat verscheidene succulenten soorten,
ook sommige Cactussen, op haar eigen, natuurlijke wijze, veel
gemakkelijker een nakroost telen, dan wij met vaak omslachtige
en nauwgezette zaaimethode’s bereiken. Dit bleek mij ook weer
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met Delosperma aberdeneense het geval te zijn. Want thans,



KLEINE POTJES.

Zoo nu en dan wordt mij gevraagd naar een adres van goed-
koope kleine Cactuspotjes, welke naar het schijnt niet overal
geschikt verkrijgbaar zijn. Ik heb daarom eens geinformeerd
bij een Friesche aardewerk fabriek, die het artikel bloempotten
in massa fabriceert. Als prijzen werden mij opgegeven voor:

potjes 6 c.M. wijd en hoog f 1.70 per 100.
" 7 " " " " - 1.80 " "
" 8 " " " " - 2.75 " "
" 10 " " " " - 3.--- " "

Deze prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, zoodat dus
de vracht voor koopers rekening komt. Bij afname van grooter
kwantum, wat door gezamenlijk inkoopen van liefhebbers in een
zelfde woonplaats heel goed mogelijk is, kunnen de prijzen allicht
nog iets lager worden gesteld. Mochten kringbesturen of eenige
liefhebbers gezamenlijk tot bestellen willen overgaan, dan zal ik
eventueele bestellingen, met opgave van aantal en soorten, gaarne
aan den fabrikant doorzenden.

G. D. D.

OP DEN UITKIJK.

Vetplanten door J. M. van den Houten met ruim
60 afbeeldingen ; tweede druk. Rotterdam, W. L. en J.
Brusse 1930. Prijs f 1.50.

De eerste druk van dit handige, practische en voor iedereen
begrijpelijk geschreven boekje verscheen in Februari 1928. Thans
ligt de tweede druk voor ons, waarmee de gebruikswaarde vol-
doende bewezen is. Een verblijdend feit voor schrijver en uit-
gever, maar niet minder voor ons, als leden van ,,Succulenta”.
Want het noodig zijn van een herdruk is voor ons het telkens
terugkeerend bewijs, dat de succulenten liefhebberij geen mode-
gril is, doch een duurzamer strekking heeft. En, wie het wel als
een mode beschouwde om met enkele succulenten in den salon
te pronken, die zal bij het lezen van dit boekje ongetwijfeld tot
andere, betere gedachten komen, met het gevolg dat de planten-
collectie wordt uitgebreid en men blijvend verzamelaar wordt.

Wie onzer leden dit boekje nog niet mocht bezitten, raden wij
aan het thans te bestellen, de lange winteravonden staan voor de
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MIJN ERVARING MET CEREUS GRANDIFLORUS.

Sinds 1928 heb ik in mijn verzameling een Cereus grandiflorus;
het was toen nog slechts een bewortelde stek, welke zich echter
in 1929 zeer sterk heeft ontwikkeld.

Dezen zomer vertoonde de plant drie bloemknoppen, waarvan
de eerste op een der laatste dagen van Augustus uit kwam, doch
(door welke oorzaak is mij onbekend) maar voor een klein ge-
deelte openging.

Met de tweede ging het beter, deze was even na middernacht
geheel open, doch bleef veel kleiner dan haar voorganger.

De derde bloem ontplooide zich op 2 September. Zij was van
veel grooter afmeting dan de beide anderen en verspreidde een
heerlijke vanille geur. Van het ontluiken der bloem gaat een
groote bekoring uit en kan ik liefhebbers aanraden om het even-
eens met deze plant eens te probeeren. De moeite wordt ruim-
schoots beloond!

De plant staat bij mij des zomers buiten in een kas, terwijl ze
‘s winters met de andere planten uit mijn verzameling binnenshuis
wordt gehaald. Als grondmengsel gebruikte ik goed verteerde
bladaarde, vermengd met een flink kwantum rivierzand onder
toevoeging van eenig kalkpuin. Gedurende den zomer bespoot
ik de stengels zeer dikwijls met lauw water.

Men ziet hieruit, dat het dus zonder warme kas ook wel mogelijk
is de Koningin der Nacht in bloei te krijgen.
Haarlem. J. J. HAYE Jr.

FOCKEA CAPENSIS.

In de Nieuwe Rott. Courant van 25 Aug. l.l. was een foto
met beschrijving van deze zeldzame Asclepiadaceae, waarvan in
het geheel slechts drie exemplaren bekend zijn. Wij weten niet
wie de schrijver van dit artikel was, maar klaarblijkelijk is het een
trouwe lezer van Succulenta”. Daarom richten wij bij dezen tot
den onbekenden schrijver het verzoek ons een foto van bedoelde
plant te willen toezenden, opdat wij deze, tegelijk met het inte-
ressante artikel, in een der eerstvolgende nummers van ,,Succulenta”
kunnen opnemen. G. D. D.
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zal worden gevoegd, zoodat de kooper van enkele plantjes direct
een raadgever voor de kweek der Cactussen in de kamer bij de
hand heeft.

Met den uitgever hopen wij, dat het boekje hier te lande een
goed onthaal zal vinden en dat het mag meewerken om vele
nieuwe vrienden voor de Cactus liefhebberij te winnen.

G. D. D.

Tuinplanten door J. M. van den Houten met 56 af-
beeldingen. Rotterdam, W. L. en J. Brusse 1930. Prijs f 1.50.

Als vierde in de serie, een reeks voor liefhebberijen verscheen
dit boek van onzen geachten penningmeester, waarop wij onze
lezers eveneens gaarne attent maken. Hoevelen onder ons hebben
niet een tuintje, waarin zij na volbrachten arbeid naar hartelust
kunnen liefhebberen. Welnu, dan zal men ook gaarne willen weten,
op welke wijze volgens de heer van den Houten, het meeste
succes met zoo’n eigen tuintje, terecht ,,een kostelijk bezit” ge-
noemd, kan worden bereikt. En neemt men de practische wenken,
in dit rijk geillustreerde boek neergelegd, ter harte, dan kan het
niet anders, of dit ,,kostelijk bezit” wordt ons nog dierbaarder.

G. D. D.

BERICHT.

Het lijkt ons niet ondienstig de uitvoerige mededeelingen inzake
den uitvoer van planten naar Ned. Oost-Indië ons door den
Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen gedaan, in ,,Succ.”
te publiceeren, e. e. a. ten behoeve van naar Indië vertrekkende
leden, die gaarne planten zouden willen medenemen.

Ook voor hen, die aan vrienden of verwanten in onze Oost
planten, stekken of zaden zouden willen doen toekomen (per post),
is het onderstaande van belang.

M. K.

UITVOER VAN PLANTEN NAAR NED. OOST-INDIË.

Zendingen planten of deelen daarvan, vruchten, zaden, bollen,
knollen, wortelstokken, welke bestemd zijn voor Ned. Oost-Indië,
moeten steeds voorzien zijn van een gezondheidscertificaaf, af-
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deur, de lees- en studietijd is weer aangebroken, terwijl de prijs
voor zoo’n handig boekje met fraaien omslag en 69 duidelijke
foto’s niet hoog is en binnen ieders bereik valt. Deze tweede druk
is vrijwel gelijk aan den eersten, doch door het nieuw bijgevoegde
register gemakkelijker in het gebruik.

G. D. D.

Vogel-Idyllen van vreemde kusten door J. Vijverberg.
Met 49 afbeeldingen naar fotografieën. Rotterdam, W. C.
en J. Brusse 1930. Prijs f 1.90.

Tegelijk met ,,Vetplanten” zond Brusses Uitgevers Mij. ons
ook bovenstaand boekje ter bespreking toe. Hoewel buiten onze
succulentenliefhebberij liggend, kunnen wij toch niet nalaten de
aandacht op dit vlot geschreven en keurig geillustreerde werkje
van Vijverberg te vestigen. Zelf een groot liefhebber en be-
wonderaar der vogelwereld, heb ik de beschrijving van het vacantie
uitstapje naar de Scilly-eilanden met het grootste genoegen ge-
lezen. Onderhoudend als een roman, maar daarbij zoo levendig
beschreven, alsof men zelf den auteur op zijn excursies vergezelt,
wordt men telkens verrast door het oneindig mooie ons in de
gevederde vrienden geschonken. Vogelvrienden onder onze succu-
lenten liefhebbers zij het van harte aanbevolen.

G. D. D.

Cactussen bij ons thuis. Een raadgever voor de kweek
der Cactussen in de kamer. Uitgave Friedrich Adolph
Haage Jun, Erfurt 1930.

Dit boekje is een vertaling van het Duitsche werkje ,,Kakteen
im Heim”, een geheel nieuw omgewerkte uitgave van de bekende
handleiding ,,Haage’s Kakteen-Zimmerkultur”.

Dit nieuwe boekje, in fleurig omslag, vlot geschreven, geeft in
48 pagina’s, beknopt doch zakelijk, een antwoord op alle vragen
welke de pasbeginnende verzamelaar zich stelt. Het is een propa-
gandaboekje van het beste soort, geschikt om overal in de brievenbus
te worden gestoken waar men een paar Cactussen in de venster-
bank ziet staan. Een 38 tal aardige afbeeldingen illustreeren den
tekst, welke ook voor meer gevorderde liefhebbers ongetwijfeld
zoo hier en daar nog wel wat leerzaams biedt.

Wij weten niet wat de prijs van dit handige boekje is, doch
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veronderstellen, dat het voor een gering bedrag bij elke bestelling



OVER HET NUT VAN CACTUSKASJES GLAS IN LOOD.

Van den fabrikant der glas in lood-cactuskasjes, de heer C. A.
Schuit, Snijdersstraat 97, ‘s-Gravenhage ontvingen wij een
brochure onder bovengenoemden titel, waaraan wij het volgende
ontleenen:

,,Het gebruik onzer glas-in-lood-kasjes voor Cactussen en andere
succulente planten neemt hand over hand toe. Er ligt een groot
voordeel in het gebruikte materiaal. De strooken glaslood, waarin
de ruiten gevat worden, zijn veel smaller dan zulks het geval kan
zijn bij houten kasjes. Er wordt dus veel minder zonlicht onder-
schept. Bovendien wordt het glaslood niet aangetast; hout daar-
entegen verteert door het water, waarmede de planten worden
begoten. Daardoor is men dus gevrijwaard tegen telkens terug-
keerende reparaties. De planten groeien in onze glas-in-lood-
kasjes veel beter, omdat de atmosfeer in de kasjes vochtiger is,
meer gespannen, dan in welk vertrek ook. Als de zon er op
schijnt, parelt het vocht aan de binnenzijde op het glas: de
planten staan daardoor in een warm vochtige ruimte. De droge
kamerlucht, die zoo dikwijls den groei in erge mate belemmert,
kan hier geen ongunstige invloed op de Cactussen in de glas-in-
lood-kasjes hebben. De planten zijn gevrijwaard tegen kamerstof,
dat wil dus zeggen, dat de huidmondjes, waardoor de planten
ademen, niet door stof verstopt worden; en een verstopping zou
hun dood tengevolge hebben. Het verplaatsen der planten, be-
hoeft, indien onze cactuskas gebruikt wordt, niet stuk voor stuk
te geschieden. De kas wordt met de planten in haar geheel op-
genomen, en op de gewenschte plaats gezet.”

Door den fabrikant worden de kasjes in verschillende modellen
en afmetingen gemaakt. Een volledige opgave van maten en
prijzen wordt op aanvraag aan belangstellenden zonder eenige
verplichting verstrekt.

G. D. D.

UIT DE AFDEELINGEN.
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gegeven door den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen.
Wanneer dit niet het geval is, bestaat groote kans, dat de zen-

dingen bij aankomst in Oost-Indië worden vernietigd, of naar den
afzender teruggezonden worden. Ook voor als postpakket verzonden
plantenmateriaal is een phytopathologisch onderzoek verplichtend.

De inspectie hier te lande kan behalve door den Plantenziekten-
kundigen Dienst te Wageningen ook geschieden te Amsterdam
of Rotterdam, hetgeen vooral van belang is voor reizigers, die
planten willen medenemen.

Bij eventueel vertrek uit Amsterdam per Stoomvaart Maatschappij
,,Nederland” kan de inspectie het gemakkelijkst geschieden aan
het goederenbureau der Stoomvaart Mij. Wanneer men zijn planten
naar die Mij. zendt, kan men desgewenscht tevens de Directie
verzoeken bij den controleur van den Plantenziektenkundigen Dienst
inspectie aan te vragen (het adres is aldaar bekend). Men kan
zich echter ook regelrecht met den controleur in verbinding stellen.
Hij is op Dinsdag-, Woensdag-, Donderdag- en Zaterdagochtend
tot 1 uur te bereiken Handelskade O., teleph. 35144 en op
andere dagen aan zijn particulier adres Amstelveenscheweg 996,
teleph. 20101.

Bij vertrek uit Rotterdam kan men zich vervoegen tot het
kantoor van genoemden Dienst aldaar, gevestigd Boompjes 49,
kamer 41, teleph. 55500.

Voor reizigers staat echter nog een derde weg open en dat is
om bij aankomst in Ned. Indië inspectie aan te vragen bij het
Instituut voor Plantenziekten te Buitenzorg, dit kan echter alleen
geschieden indien men te Tandjong Priok aankomt of wel te Medan.
Aan deze havens zijn nl. ambtenaren van het Instituut aanwezig.
In verband met de uit te voeren inspectie aldaar kan evenwel
eenige vertraging in de doorzending der planten enz. ontstaan.

Tot slot zij nog gemeld, dat de inspectiekosten te Amsterdam
of Rotterdam 35 ct. per collo bedragen en het certificaat 10 ct.
In Ned. Indië is dit een paar gulden duurder.

Voor alle verdere inlichtingen wende men zich tot den Planten-
ziektenkundigen Dienst te Wageningen (teleph. 118).
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Kring Amsterdam en Omstreken.
Vergadering van den Kring op Vrijdag 17 October in Gebouw ,,Koningin

Wilhelmina”, Prinsengracht 1015, 8 uur.
Evenals vorig jaar zal deze avond speciaal zijn een conversatie- en demon-



Mevr. N. IJkema, Voorburg, Laan van Leeuwensteyn 43.
Mevr. J. H. Doncan, Wormerveer, Zaanweg 63.

Buitenland.
The Cactus & Succulent Society of America. Librarian: G. A. Frick Esq.,

1800 Marengo Street, Los Angeles, California (U.S.A.).
J. Schollaert, Brederodestraat 164, Antwerpen (België).
Alwin Berger, Am Staigfriedhof 44, Cannstatt bei Stuttgart (Duitschland).

RECTIFICATIE.

Alwin Berger, Am Staigfriedhof 44, Cannstatt bei Stuttgart (Duitschland).
J. Schollaert, Brederodestraat 164, Antwerpen (België).
J. van Os, Lamorinièrestraat 61, Antwerpen (België).

E. Shurly Esq., ,,Pilatus”, The Mall, Park Street Larie, Nr. St. Albans
(Engeland). Niet London!

BIBLIOTHEEK.
Adres: Chr. de Ringh, van Ostadelaan 23, Hilversum.

RUILRUBRIEK.
In ruil tegen andere soort planten worden de volgende aangeboden:
Cereus flagelliformis, C. marginatus, C. Pringlei, C. Silvestri, C. Jamacaru;
Echinocereus Stramineus; Echinocactus Fiebrigii, E. Grusonii, E. ingens, E.
minusculus, E. Submammulosus, E. pilosus; Mammillaria elegans, M. gracilis,
M. gracilis pulchella, M. megacantha, M. pusilla, M. pusilla var. multiceps;
Echinopsis triumphans, E. tubiflora, E. aurea E. Schickendantzii, E. rhodo-
tricha, E. Eyriesii; Echidnopsis cereiformis; Opuntia diademata var. Calva;
O. leptocaulis, O. Salmiana, O. leucotricha. O. microdasijs, O. Rafinesquei;
Euphorbia globosa, E. submammillaris; Agave americana; Crassula Schmidtii,
C. lycopodioides, C. maculata, C. barbata; Aloe longiaristata, A. Hanburiana;
Gasteria verrucosa; Haworthia fasciata, H. cymbiformis, H. tessalata, H. marga-
rithifera, Echeveria metallica, E. agavoides cristata, E. secunda, E. Wein-
bergii. Faucaria tigrinum; Anacampseros rufescens; Sempervivum arachnoideum.
S. Braunii, S. fimbriantum, S. Hookeri, S. patens, S. tectorum, S. tectorum
bicolor, S. tomentosa, S. Haworthii.
Importplanten beworteld: Etus grandis, E. Ingens, E. Mathsonii, E. horizon-
talonius, E. Rafaelensis, E. obvallus, E. hexodrophorus; Coryphanta Palmeri.
Pectinatus regidissima; Mam. bicolor, M. Colina, M. meiacantha, M. Walterii,
M. Haageana. M. Heeseana, M. gladispina, M. pallida, M. Gurkiana, M. Plu-
mosa, M. Cornifera, M. Hildalgensis in bloeiknop.

Gevraagd Cotyledon maculata ; Anacampseros papyracea Fetbey: Dudleija
candida, Crassula haemisphaerrica: Haworthia Nigra. H. pilifera, H. attenuata
var. clariperla Haw, H. atrovirens, H. viscosa, H. Subulata, H. cuspidata:
Euphorbia tuberculata; Crass. pyramidalis; Mah. fuscata var. esperanza; Etus
Asterias.

Adres: F. Mandemaker, Marienpoelstraat 13m, Leiden.
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stratieavond. Men wordt daarom verzocht zooveel mogelijk plantenmateriaal
mede te nemen.

Op onze laatste vergadering is het idee naar voren gebracht om ook, evenals
het Hoofdbestuur indertijd gedaan heeft aan de nieuwe leden bij hun intrede
een aantal stekken of zaailingen cadeau te geven. Dit vond algemeen instemming.
De verzending aan de nieuwe leden van den Kring geschiedt door den secre-
taris aan wien ook alle stekjes kunnen worden gezonden.

H. WITTE, Secretaris, Telefoon 80422

MUTATIES LEDENLIJST.
ADRESWIJZIGINGEN.

Mej. C. Munnik, verpleegster, ‘s-Gravenhage, v/h. Laakkade 396, thans Noord-
polderkade 472.

W. Pas, 's-Gravenhage, v/h. Deimanstraat 66, thans Guido Gezellestraat 90.
Jhr. H. de Ranitz, v/h. Soest, Soesterbergschestraat 107, thans ‘s-Gravenhage,

Anna Paulownaplein 6.
H. Molle Gzn., Hillegersberg, v/h. Strekkade, thans Burgem. Lefèvre de Montigny-

plein 1.
G. Kamsteeg, Rotterdam v/h. Jan Luykenstraat 4, thans Betje Wolffstraat 40.
H. Rietberg, v/h. Maassluis, Govert van Wijnkade 7, thans Wageningen,

Lawicksche Allee 33

Buitenland.

Dr. E. Joakim, v/h. Bandoeng, p/a. J. W. R. Borgerhoff van den Bergh,
Regentsweg 1 b, thans Lembang (Java, N.O.I.), Villa Pondokrosa

NIEUWE LEDEN.

H. Brouwer, Alkmaar, Laat 22.
F. Rempt, Alkmaar, Schoutenstraat 9.
Mevrouw Speur, Alkmaar, Achterdam 11.
W. Haakmeester, Almelo, Ootmarssumsche straat
A. Veen, gepension. Hoofd der School, Amersfoort
W. P. Combé, Fotograaf, Amstelveen Loopveld, H
Mevr. Buhrs, Amsterdam C., Nieuwendijk 60.
P. Wisdom, Amsterdam W., van Oldenbarneveldts
Mevrouw G. Heikens-Hoven, Bilthoven, Hridelaar
Mevrouw C. W. Hommes-Taconis, Bilthoven, Soe
Mevr. Thijssen, Den Dolder (Utr.).
J. A. Gentil, ‘s-Gravenhage, Schoutenstraat 70.
F. J. Jonker, Heiloo (N.-H.), Heerenweg.
S. Rodriques Pereira, Hilversum, Albertus Perkstraat
C. Kok, Makelaar, Leiden, Fagelstraat 5.
J. Zeven, Arts, Muntendam (Gron.).
Mej. E. van Dorssen, Schiedam, Groote Markt 39.
C. J. Sonsbeek. Utrecht, Acaciastraat 10.
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In ruil aangeboden: Het Cactusboek door J. J. Verbeek Wolthuys (nieuw)
tegen  ,,Onze cactussen” door G. D. Duursma. Adres: J. W. van Nieuwn-
huyzen, Sneep te Dinteloord.

In ruil aangeboden: zaailingen Ceropegia Woodii, die beginnen met ranken-
vorming; (zaailingen van deze zomer) en bewortelde stekken Kalanchoë Dyeri
tegen zaailingen of bewortelde stekken van Ceropegia stapeliiformis; C. dicho-
toma; Ceropegia Sandersoni; diverse Euphorbia's doch niet E. submamillaris,
E. globosa, E. splendens, eventueel komen ook diverse Stapelia's in aanmerking.

Adres: W. J. v. Essen, Joh. Verhulstweg 34, Bloemendaal, post Santpoort.
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CEREUS JUSBERTII. REB.

 De heer H. P. Dings te Tegelen was zoo vriendelijk ons een
mooie foto te zenden van een Cereus Jusbertii welke dezer dagen
in zijn collectie bloeide.

In het begeleidend schrijven spoort de heer Dings onze lezers
aan om deze plant meer te gaan kweeken, daar ze zoo gemakkelijk
bloeit. ,,Ik kreeg” aldus de heer D., ,,in Juni 1927 een onbewortelde
stek van ± 25 c.M. lang en 3 à 4 c.M. dik. Thans, in 1930,
zitten er 4 bloemknoppen aan de plant, welke inmiddels ruim
één meter lang is geworden. De eerste bloem ontplooide zich
in ‘t laatst van Augustus, ‘s avonds tusschen 7 en 8 uur en bleef
open tot den volgenden morgen circa 11 uur. De tweede bloem
ontplooide zich half September en had eenzelfde verloop. Thans
zitten er nog twee knoppen aan, ter halver hoogte van den stengel,
doch deze vertoonen geen neiging van vooruitgang meer.”

Wij zijn de heer Dings dankbaar voor zijn mededeeling en
hopen, dat menig lezer deze mooie Cereus op z’n verlanglijstje
zal noteeren. Het aantal vroegbloeiende Cereussoorten welke in
onze collecties worden aangetroffen is jammer genoeg gering en
lang zoo uitgebreid niet als b.v. het sortiment Mamillaria’s en
Echinocactussen. Hoogstens bepaalt het aantal bloeiende Cereus-
soorten zich tot Cereus flagelliformis, C. silvestrii en C. speciosus.

Cereus Jusbertii Reb. (= Harrisia Jusbertii Br. & R.) is een
soort welke het midden houdt tusschen de slangvormige en de
zuilvormige soorten. In haar vaderland, Argentinië en Paraguay
kan ze ettelijke meters hoog worden. Eerst staat de stam recht op,
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zijn 20 c.M. lang, de buitenste bloembekleedsels zijn lichtgroen
met roodachtige spits, de binnenste zuiver wit.

Wie een warm kasje bezit en dus over wat meer ruimte beschikt
dan wanneer men op kamercultuur is aangewezen, zal van deze
twee Cereussoorten zeker veel genoegen kunnen hebben en ze
ongetwijfeld onder de dankbare bloeiers rangschikken.

Cereus Spachianus.
Photo G. Heeres Jzn.

Nu wij het toch over bloeiende Cereussoorten hebben, geven
wij meteen nog een foto van een bloeiende Cereus Spachianus
Lem., de bekende soort welke zooveel voor onderstam gebruikt
wordt om daarop bolcactussen te enten.

Deze foto is genomen naar een exemplaar uit de verzameling
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later wordt de groeiwijze meer hangend. De 18 c.M. groote
bloemen zijn van buiten bruinachtig groen, van binnen zuiver wit,
zij openen zich, zooals de heer Dings reeds opmerkte, tegen den
avond

Cereus Jusbertii Reb.
Photo H. P. Dings.

Tot dezelfde verwantschap behoort Cereus Martinii Lab.
(= Harrisia Martinii Br. & R.) welke eveneens tamelijk gemak-
kelijk bloeit. ,,Van deze soort” schrijft de heer Dings verder,
,,ontving ik in 1927 eveneens een onbewortelde stek, waar aan
zich dezen nazomer twee flinke bloemen hebben ontwikkeld, terwijl
één knop nog niet geheel is uitgegroeid”. De bloemen dezer soort
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1
bloeiwijze behooren tot de Americanae- en Salmianae-groepen, die
in La Mortola door verscheidene soorten vertegenwoordigd zijn.
We kunnen ons voorstellen, dat deze planten met haar statige
inflorescenties niet nalieten indruk te maken op de eerste Europeanen,
voornamelijk Spanjaarden, die Midden-Amerika of Nova Hispania
zooals het destijds (d. i. in de 16de eeuw !) heette, bereisden en
voor ‘teerst met de ,,Maguey” (de inheemsche naam voor de
Agave) kennis maakten.

In zijn geschiedenis van Spaansch-Indië (Amerika !), verschenen
in de 2de helft van de 16de eeuw, wordt door Acos to over de
Agave gesproken als ,,el arbol de las maravillas es el Maguey”,
hetgeen wil zeggen, dat de Maguey een wonderboom is ! Bedoeld
is hier Agave americana L., een plant die zich met de jaren overal
waar ze werd ingevoerd - wel te verstaan in gewesten met een
mild klimaat! - enorm heeft verbreid, zoodat we ze thans alom
in Zuid-Europa, vooral in het subtropische Middellandsche Zee-
gebied, in verwilderden toestand aantreffen, doch ook aan de Noord-
Afrikaansche kust, op de Atlantische Eilanden, in Zuid-Afrika,
op Mauritius, Ceylon, ja zelfs tot in Indo-China! Naar verluidt
wordt deze soort in het land waar ze oorspronkelijk vandaan komt,
Mexico, evenals A. Salmiana Otto, een plant waar we later nog
uitvoerig op terugkomen, aangekweekt voor de bereiding van pulque
of pulco, de nationale drank der Mexicanen. Tevens zouden de
gedroogde bladeren een vezel leveren geschikt voor de vervaar-
diging van touw, voetbekleeding, enz. De bekendste en meest
waardevolle vezelagave is echter A. sisalana Perrine, die in de
Tropen, onder meer in Oost-Afrika, aangeplant wordt voor de win-
ning van een zeer bruikbare vezel, de zoogenaamde Tampico-hennep.

Maar om weer op A. americana terug te komen, is deze aan
de Rivièra een doodgewone verschijning, ze groeit er langs de
wegen of tegen de berghellingen, ja zelfs op rotsen vlak aan de
kust. Dat de plant ook in La Mortola voorkomt hoeven we
nauwelijks te zeggen! Vooral in het wilde gedeelte van den tuin,
langs brokkelige rotspaden en beneden op de rotspunt pal op het
Zuiden kan men tal van americana-exemplaren aantreffen gezellig
te samen groeiend met een conifeer met zilvergrijze schors en
lange slappe frischgroene naalden: Pinus halepensis Mill., de in
het mediterrane gebied inheemsche Aleppoden.

A. americana is in het bezit van licht grijsgroene bladeren, die
aan hun rand met grootere en kleinere stekels gewapend zijn en
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van den heer G. Heeres Jzn. te Meppel. Genoemde heer schreef
ons een vorigen herfst: ,,Ik heb met deze soort bijzonder veel
succes. Ik kreeg de plant vier zomers geleden van mijn tuinman
Zij was toen slechts 25 c.M. lang. Thans (Aug. ‘29) heeft ze
de respectabele lengte van anderhalve meter. De vorige zomer
bloeide ze met twee bloemen, zooals u uit de kiek ziet, thans ook
weer met twee, terwijl zich nog een derde knop aan de plant
bevindt. De bloem is van binnen zuiver wit, de buitenste bloem-
bekleedsels waren lichtgroen van kleur. Ze openen zich telkens
des avonds pl.m. 8 uur, doch den volgenden morgen is de grootste
glorie grootendeels voorbij, daar de bloemen zich dan weer be-
ginnen te sluiten”.

Zooals wij uit bovenstaande kunnen zien, mag Cereus Spachianus
Lem. (= Trichocereus spachianus Riccob) dus ook bij de gemakkelijk
en dankbaar bloeiende Cereussoorten worden ingedeeld.

Al deze soorten zijn zeer gemakkelijk te kweeken, zij vragen niet
anders dan iets vochtige warmte en een plaats waar zij zich on-
gestoord in de hoogte kunnen ontwikkelen.

Opmerkelijk is het, dat de bloemen bij C. Jusbertii en C. Marfinii
doorgaans op halve hoogte van de plant te voorschijn komen,
terwijl zij zich bij C. Spachianus meer aan den top ontwikkelen,
zooals beide foto’s ook duidelijk aantoonen.

G. D. D.

SUCCULENTEN ONDER ZUIDELIJKEN HEMEL.

I. Hortus mortolensis.
II.

(Vervolg van bladz. 171).

De bloei van verreweg de meeste Agaven valt in de zomer-
maanden. Wanneer men dan ook in het warme seizoen den
Hanbury-tuin bezoekt, wordt de aandacht al spoedig geboeid
door haar metershooge, slanke bloemstengels, die zich als reus-
achtige kandelabers scherp tegen den strakblauwen zomerhemel
afteekenen. De bloemen, waarvan de ver uitstekende gouden
meeldraden het meest opvallen, staan in bundels bijeen op het eind
van vrijwel horizontaal afstaande zijtakken van de stevige, recht
hoofdschacht en worden wegens haar rijk honiggehalte door tal
looze insecten omzoemd. Haast al deze groote Agaven met vertakt%

224



OMGEKEERDE GROEIVERSCHIJNSELEN BIJ
CACTUSSEN.

Van ons geacht medelid, de heer M. L. Spruyt te Gorredijk,
ontvingen wij eenigen tijd geleden het volgende schrijven: ,,In
den voorgaanden zomer kreeg een mijner Phyllocactussen een
stengel, waaraan zich gedurende den zomertijd luchtwortels ont-
wikkelden. Als proef of de wortels ook verder in den grond
den gewonen weg van groeien zouden volgen, sneed ik de top af
en plantte deze in een stekpotje met het afgesneden deel naar

boven, Tot de maand Maart bleef de stek onveranderd, doch
na dien tijd begon de werking. Tot mijn verbazing groeien de
uitloopers, in plaats van naar boven, naar beneden, zoodat de
plant er, wat den vorm betreft, uitziet als een treurboom. Een
zevental uitloopers zijn aanwezig en geen enkele heeft neiging zich
in den natuurlijken toestand te verplaatsen. Het schijnt, dat in
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in een scherpe punt uitloopen. De bloemstengel schiet 5 tot 8 M.
hoog op, een alleszins respectabele lengte! Er bestaan ook bont-
bladige variëteiten van, zoogenaamde gepanacheerde vormen, zooals
A. am. var. marginata Trel. met geelachtig witte tot diep goud-
gele bladranden; A. am. var. marginata aurea Trel., licht-groen-
achtig geel gerand, een der meest voorkomende bonte variëteiten:
A. am. var. medio-picta Trel. met een lichte, gele streep over het
midden van het blad, welke gewoonlijk door eenige groene strepen
onderbroken is. Zoo zijn er nog eenige min of meer uiteenloopende
variaties, die we hier echter verder niet willen opsommen. We zijn
in den Hanbury-tuin verscheidene bontbladige americana-vormen
tegengekomen, doch hebben dezen niet afzonderlijk genoteerd.

In Zuid-Frankrijk, met name de Provence, wordt A. americana
,,Aloué” genoemd. Men ziet, de plant wordt weer eens verhaspeld
met de Aloë, die er toch in zoovele opzichten van verschilt, ja
tot een geheel andere familie behoort! De Agaven vormen een
onderfamilie der Amaryllidaceae, de Agaveae, en hooren zonder
uitzondering thuis in de Nieuwe Wereld, terwijl de Aloë’s deel
uitmaken van de groote familie der Liliaceae en Afrika als vaderland
hebben. Wanneer men een Aloë-bloempje beziet, zal men dadelijk
het lelie-type herkennen. Hoe wijkt daar een Agave-bloem met
haar onaanzienlijk geel- of groenachtig perianth met ver uitstekende
meeldraden niet van af? Trouwens de geheele bloeiwijze is
absoluut anders!

De bladeren der Agaven hebben over het algemeen een ruw
oppervlak, zijn hard en leerachtig en in veel gevallen met scherpe,
hoornachtige tanden gewapend en loopen aan hun uiteinde in een
priemvormige punt uit. Bij de Aloë daarentegen zijn de bladeren
veel zachter en sappiger, hebben een gladdere opperhuid, bezitten
heel wat minder venijnige tanden aan hun rand en zijn in den
regel frisscher van kleur. Het duurt jaren voor een Agave krachtig
genoeg is om te bloeien ; in het subtropische Middellandsche Zee-
gebied heeft A. americana hier ± 15 jaar voor noodig, dit is eenige
jaren langer dan in haar heimat. De Agaven sterven na den
bloei af, doch meest is voor het voortbestaan der soort gezorgd
door tal van nieuwe uitloopers! De Aloë is op veel jeugdiger
leeftijd bloeibaar, en gaat na den bloei niet te gronde. In één
ding komen beide planten echter overeen en dat is de rosetvorm.
(Wordt vervolgd.) M. KARSTEN.
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geplante twijgen maakten, ten spijt van den remmenden licht-
invloed, haar wortels eveneens aan de basis gedeelten. Deze wortels
ontstonden meestal direct uit de basale snijvlakken, gedeeltelijk
ook uit de bastlaag even boven het snijvlak, sporadisch ontstonden
zij ook meer van het basale gedeelte verwijderd. Al deze wortels
vertoonden een negatief Heliotropisme. Die welke uit het basale
snijvlak ontstonden, groeiden aanvankelijk loodrecht naar boven,
daarna kromden zij zich in een grooten boog van het licht af.
De alleenstaande wortels werden in het licht gewoonlijk dikker
als in de aarde, daarentegen ontwikkelden zich bij de normaal in
den grond gevormde wortels meer zijwortels. Ontwikkelden zich
aan de omgekeerd gestekte twijgen zijscheuten, dan kromden deze
zich in groote bogen naar omhoog. Werden de proeven lang
genoeg voortgezet, dan gingen bij de verkeerd geplante stekken
de einden, zoover als ze met den grond in aanraking kwamen, te
gronde. Werden de rotte deelen dan nog tijdig weggesneden en
de stekken in haar natuurlijke stand geplant, dan gingen ze in de
meeste gevallen den groei hervatten, enkele stekken gingen ook
daarna geheel te gronde.

Gelijke proeven werden met twijgen van verschillende Phyllo-
cactussoorten en met Rhipssalis pachyptera verricht, alle met het
zelfde gevolg. De in de aarde gestoken stengelspitsen gingen
regelmatig rotten, terwijl de in het licht gestelde basale einden
wortels vormden. Ook stekken van Lepismium radicans werden
met de stengel uiteinden in den grond gezet. Men koos hiervoor
oude stengeldeelen, welke men verkreeg door lange leden in korte
stukken te snijden. Ook deze gingen met het zich in de aarde
bevindend deel spoedig te gronde, en verrotten geheel, wanneer
ze niet tijdig met het basale gedeelte normaal werden opgepot.

Over het algemeen is het contrast tusschen spits en bases bij
alle door mij onderzochte Cactussen ongemeen scherp. Men snijde
uit een oude Mamillaria een schijfvormig stuk, waaraan top en
basis uiterlijk nauwelijks te herkennen zijn en legge deze op een
willekeurige plaats ergens neer. Na eenigen tijd zal men bemerken,
dat uit het basale gedeelte langs den bastlaag een krans van
adventief-wortels te voorschijn komt, terwijl uit de oksels tusschen
enkele tepels aan het topeinde nieuwe plantjes ontstaan.

Bij eenige soorten maakt zich de wortelvormende werking van
het basale gedeelte der plant daarin kenbaar, dat de jonge scheuten,
terwijl zij nog aan de moederplant bevestigd zijn, aan het basale
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de plant een geduchte strijd plaats vindt, daar de groei zeer
langzaam is en boven aan zich ook wortels gaan vormen.

Mijn vraag is, hoe dient men deze groeiwijze te beschouwen,
als een unicum, of komt het verschijnsel meer voor?

Het verschijnsel als zoodanig is niet nieuw. Proeven met het
in omgekeerden stand aan den groei brengen van plantendeelen
werden reeds door Theophrastus (390 - 286 vóór Chr.) beschreven,
die daartoe proeven nam met twijgen van den wijnstok. Ook
Plinius (23 - 79 na Chr.) maakt daarvan melding. Vermoedelijk
geschiedden deze proefnemingen met het doel om dwergboompjes
te verkrijgen.

Malphigi, professor te Rome (1628 - 1694) merkte op, dat
wanneer men uitloopers van vijgen, pruimen en braambessen
omgekeerd, met het dunne einde in den grond stak, daar wortels
gevormd werden, doch dat de planten, welke uit zulke stekken
ontstonden, steeds kleiner en zwakker bleven. Ook met vlier,
wilg en aalbes werden soortgelijke proeven genomen.

Onze geleerde landgenoot Anthoni van Leeuwenhoek
(1632 - 1723) die proeven met stekken van kruisbessen, aalbessen
en wilgen had genomen, vermeldt, dat de omgekeerd in den grond
gestoken takken ook aan de spits wortels vormden, waarmee dus
de ervaringen van de heer Spruyt overeenstemmen.

Het zou ons te ver voeren hier al de proeven in den loop der
jaren verricht, op te sommen en te beschrijven; wij zouden daar-
mede meer dan een geheelen jaargang van ,,Succulenta” kunnen
vullen. Het onderwerp, hoe belangwekkend overigens, leent zich
ook minder voor een uitvoerige wetenschappelijke behandeling
in ons maandblad. Alleen willen wij nog vermelden de speciale
proeven met Cactussen genomen, welke ons door Dr. Herman
Vöchting worden medegedeeld. (,,Über Organbildung in Pflan-
zenreich. Physiologische untersuchungen über Wachstum-ursachen
und Lebenseinheiten”. Bonn 1878).

Wij lezen daar op bladz. 220-222 het volgende: ,,Krachtige
stekken van Rhips. paradoxa, ongeveer 15 c.M. lang, werden deels
rechtop, deels omgekeerd, ongeveer 4 c.M. diep in met aarde
gevulde schalen gezet, met glasklokken overdekt en in het volle
daglicht geplaatst. Aan de rechtopstaande twijgen ontwikkelde
zich in de aarde een rijkvertakt wortelsysteem, terwijl jonge scheuten
uit het bovenaardsche deel te voorschijn kwamen. De omgekeerd
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~-Toen ik zei, dat ik van die heer al een en ander gelezen had,
hoorde ik, dat de afstand naar Bindersleben maar een half uur
was en dat we er dus gemakkelik komen konden, als we in Peter-
born bij Erfurt kwamen logeren.

,,Hier in Dannheim is een oude vrouw”, werd me gezegd, ,,die
heeft een grote Kristusdoorn”. Of ik die kende ? Ik begreep, dat
het Euphorbia splendens moest zijn en toen ik de volgende dag
de plant zag staan, kwam het uit. In datzelfde huis stond ook
de enige radio; die moesten we horen. Met het oude vrouwtje
ging het toen natuurlik over haar plant. Zij wist dat het geen
kaktus, maar een euphorbia was. Ze had er nog een gehad, maar
die was te groot geworden, die had ze maar in de bakoven gestopt!

Hier en daar voor de ramen zag ik nog enkele phyllo’s, ook
een aloë variegata en op een paar muren, die daar alle erven
afsluiten flinke kluiten huislook. Als herinnering heb ik een paar
plantjes meegebracht.

Toen we de stekken zouden oppotten, leek me de grond wel
zwaar genoeg, maar zand was er niet, dat moest van elders aan-
gevoerd worden. We hebben er dus maar van gemaakt, wat we
konden. Ondervinding moet ook daar maar de beste leermeesteres zijn.

Zo, nu kunnen we eindelik naar Haage Jr. ‘s Morgens sporen
we uit Arnstadt naar Erfurt en gaan eerst de stad eens bekijken.
Na de middag halen we onze bagage en de tram brengt ons een
heel eind naar de kwekerij. We hebben wel niet de naaste weg
gehad, maar we komen er en we worden heel vriendelik ontvangen.

Om te beginnen mogen we onze naam zetten in het receptie-
album. Ik heb er eens in gebladerd, maar vond slechts heel
weinig Hollandse namen. Daarna worden we rondgeleid. Eerst
door een grote kas, die ‘s zomers zo goed als leeg is, daarna langs
talrijke rijen bakken, alle gevuld met gewone en minder gewone
en zeldzame sukkulenten, Voor ons, die zo hier en daar al tamelik
wat gezien hebben, was er veel moois en veel nieuws, maar voor
onze gastheer was het overstelpend. Bak op bak volgde, overal
was wat te vertellen. Heel veel stonden de planten in kistjes,
zodat een bak gemakkelik te ontruimen was. Toen nog door een
gloeiend warme kas, waar men zo waar aan het verplanten en
schoonmaken van zaailingen was. Onbegrijpelik, hoe men het
daar uithoudt.

Komt U in Erfurt, ga dan ook eens kijken, het is werkelik de
moeite meer dan waard.
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gedeelte luchtwortels produceeren. Ik heb dit verschijnsel meer-
malen opgemerkt aan scheuten van Rhipssalis paradoxa, Phyllo-
cactussoorten en bijzonder veelvuldig aan Epiphyllum truncatum
en aan de korte twijgen van Rhipsalis Saglionis. Vooral wanneer
men deze planten onder glasklokken zet, kan met het te voorschijn
komen van wortels aan bedoelde plaatsen niet zelden waarnemen”.

Gaat men het verloop der verschijnselen na, welke zich voor-
doen bij het stekken van Cactusscheuten in omgekeerde richting,
dan is het wel te begrijpen, dat in het binnenste der plant een
geduchte strijd moet plaats vinden, zooals de heer Spruyt terecht
opmerkt. De cellen, welke haar functies in omgekeerde richting
moeten vervullen, zullen in vele gevallen na korter of langer tijd
den strijd moeten opgeven, maar de wortelvormig aan het af-
gesneden gedeelte, dat zich buiten de aarde bevindt, wijst er op,
dat de plantencellen toch trachten te voldoen aan de bepaalde
functies waarvoor zij in normale omstandigheden moeten dienen.

G. D. D.

VER NAAR ‘T OOSTEN.

In het voorwoord van zijn katalogus schrijft Haage Jr. elk
jaar opnieuw : ,,Komt U in de bloemenstad Erfurt, dan nodig ik
U vriendelijk uit mijn kwekerij te komen bezichtigen”.

Velen onzer leden zijn al bij de Laet in Contich geweest,
slechts weinigen onzer hebben bovenstaande uitnodiging kunnen
aannemen.

Toen ik deze zomer zo gelukkig was enige weken te kunnen
doorbrengen in de gastvrije woning van een Thüringse kollega,
stond het bij mij vast, dat ik ook naar Erfurt wilde.

Vlak voor ons vertrek kwam er een ansicht van de dochter
van onze gastheer met het verzoek voor haar wat ,,Kakteenabfall”
mee te brengen. Dit werd gedaan, al was het juist niet allemaal
afval en zo zaten we in het kleine Dannheim al dadelik met een
uitstalling gewortelde en ongewortelde sukkulenten, die bewonderd
werd, omdat men de meeste nog nooit gezien had.

Even later kwam er familiebezoek, een zwager met zijn zoon.
Deze jongen had al meer kakteen gezien, hij vertelde, hoe ze laatst
met de school naar een tentoonstelling in Erfurt geweest waren
en daar door Pfarrer Bertram uit Bindersleben rondgeleid.
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EEN ONDERSCHEIDING.

FOCKEA CAPENSIS.

deeling, als zou het 150 jaar oude exemplaar te Schönbrunn het
eenigste der wereld zijn, gaat thans niet meer op. Tot 1906 was
het werkelijk de eenige plant die gevonden was en zich in kul-
tuur bevond, doch in dat jaar gelukte het Prof. Dr. R. Marloth
na lang zoeken een groot aantal dezer planten te ontdekken aan
de hellingen der Zandrivierbergen ten Oosten van Prince Albert.
Daar de planten tengevolge der heerschende groote droogte niet
bloeiden, moest hij tot 1909 wachten om de bloemen te kunnen
waarnemen. Bij vergelijking met herbariummateriaal te Kew, dat
afkomstig was uit Schönbrunn, konden de nieuw gevonden planten
met zekerheid als Fockea capensis worden gedetermineerd, In Kew
Bulletin van 1909 werd de teruggevonden Fockea door Prof.
Marloth uitvoerig beschreven.

Fockea capensis is een Asclepiadaceae, welke tot nu toe alleen
op bovengenoemde plaats en den laatsten tijd, dank zij het ijverig
zoeken van wege den botanischen tuin te Stellenbosch, ook op de
andere zijde dezer bergen, bij den zendingspost Amalienstein, in
groote menigte werd gevonden. Verwanten van haar, zooals
Fockea angustifolia, zijn lang zoo zeldzaam niet en worden ook op
verschillende plaatsen in het Karroo gebied algemeen aangetroffen.

Alle Fockea’s bezitten als waterbewaarplaats een grooten knol-
vormigen wortelstok, welke zich bij jonge planten geheel in den
grond bevindt. Eerst als de planten een omvang van een meter
en meer hebben bereikt, komt een gedeelte van 20 tot 30 c.M.
lengte boven den grond, evenals dit b.v. bij Welwitschia Bainesii
het geval is.

Fockea capensis groeit, evenals Testudinaria en soortgelijke
planten, uiterst langzaam, groote planten, welke wel een omvang
van twee meter en meer bereiken, zijn waarschijnlijk vele eeuwen
oud. De plant te Schönbrunn, welke omstreeks 1804 door den
toenmaligen directeur N. J. van Jacquin gemeten werd, had toen
een omvang van 41 c.M. Latere metingen gaven de volgende
cijfers: (1 Dec. 1886) 40.8; (28 Maart 1896) 40.6; (18 Juli 1905)
41 c.M. omvang. Van groei was alzoo in deze 120 jaar geen
sprake ! De omvang staat trouwens in verband met de meer of
minder groote hoeveelheid vocht dat zich in den wortelstok bevindt.
De grootste plant welke thans in kultuur is bevindt zich in den
botanischen tuin te Stellenbosch (Zuid Afrika) ; bij een hoogte
van 45 c.M. heeft zij een omvang van 66 C.M.

Jonge planten van twee maanden oud bezitten reeds een vrij
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Tussen de akkers door trachtten we toen naar Peterborn te
komen, hetgeen ook gelukte, maar dolblij waren we, toen we de
straatweg bereikten en de autobus ons opnam.

De volgende dag stapten we naar Bindersleben. Kerk en pastorie
waren spoedig gevonden. Bij het tuinhek moesten we bellen.
Een dienstmeisje kwam opendoen, maar vertelde dat Ds. Bertram
op reis was, naar Spanje. We mochten echter de kakteen wel
eens zien, men kon merken, dat er wel meer bezoekers kwamen.

Ds. Bertram. voorzitter van de kring Erfurt, heeft een aardige
verzameling. Een rotspartij met flinke opuntia’s, een broeibak vol
mooie planten. Tegen de tuinmuur een glazen afdakje, waar de
planten luchtig stonden, en toch beschermd tegen al te veel regen.

In de dorpsherberg kochten we een glas bier en daar hoorden
we weer eens Hollands. - Hier is Hilversum de A. V. R. 0.

Toen we een paar weken thuis waren, kregen we een briefkaart
van Ds. Bertram. Het speet hem, dat hij ons niet persoonlik
had leren kennen, hij wekte mij op lid te worden van de Duitse
Kaktusvereniging. Ik heb hem toen teruggeschreven, dat we hier
ook een bloeiende vereniging hebben. Ik heb hem een en ander
verteld van onze Hollandse Vetplantenliteratuur en ‘t zou me niet
verwonderen, als zijn naam eerdaags in onze ledenlijst staat. Er
wordt aan gewerkt,

D. b. T. B. TH, K.

Ons lid, de heer A. v. Meerten te Tiel, behaalde op de ten-
toonstelling van fruit en bloemen met zijn inzending Kaktussen en
Vetplanten, de eerste prijs, een zilveren medaille. Ook in 1925
was hij zo gelukkig. KR.

De schrijver van het artikel over deze plant in de Nieuwe Rott.
Crt. van 25 Sept. l.l. heeft zich nog niet gemeld, zoodat wij de
foto van deze vreemde succulent niet kunnen opnemen.

Wel ontvingen wij van de heer W. J. le Grand te R’dam
het Juni nummer der Gartenschönheit van 1928 ter inzage, waarin
van de hand van H. Herre een uitgebreid artikel voorkomt over
Fockea capensis. Hieruit blijkt, dat de schrijver van het N. R. C.
artikel blijkbaar een oude bron heeft geraadpleegd. De mede-
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UIT DE AFDEELINGEN

Kring Amsterdam en Omstreken.

Vergadering van den kring op Zaterdag 22 November 8 uur in het Clubhuis
Hoofdweg 126 - 130 bovenzaal.

Den Heer J. M v. d. Houten uit Rotterdam hoopt dan het 2de gedeelte zijner
lezing te houden over vetplanten met Iichtbeelden.

Alle leden (ook zij welke geen lid van den kring zijn) worden verzocht dezen
avond bij te wonen welke zeer interessant belooft te worden. Brengt liefhebbers mede.

Namens het bestuur van den kring,
H. WITTE. Secr.

Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.

Vergadering op Zaterdag 15 November des avonds 8 uur in het gebouw Amicitia,
Westeinde 15. Introductie toegestaan.

Op deze bijeenkomst zal de Heer D. J. Romeyn,  hortulanus te Utrecht,
spreken over: ,,De behandeling van onze planten’’.

Wij hopen, dat de leden deze vriendelijkheid van den Heer Romeyn op prijs
zullen stellen en voltallig ter vergadering aanwezig zullen zijn.

HET BESTUUR.

Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.

Op de vergadering van 20 September j.l. heeft de Heer Verbeek Wolthuys
gesproken over teratologische verschijnselen, naar aanleiding van enkele planten,
die tijdens het bezoek van den Kring aan den Hortus te Delft de aandacht hadden
getrokken.

Men onderscheidt monstruositeit, cristaatheid en aaneengroeingen of synfisen.
Deze laatsten worden verdeeld in adnatiën en connatiën: de eerste zijn aaneen-
smeltingen van organen van ongelijke orde b.v. van een zijtak met met een draagtak
en de tweede zijn aaneengroeiingen van organen van gelijke orde b.v. van twee
of meer bladeren.

Spreker trachtte zijn gehoor in te wijden in de geheimen van al deze vreemde
verschijnselen, waarvan de oorzaak nog vrijwel in het duister ligt. Hij verzocht
den aanwezigen, die planten bezitten, welke dergelijke afwijkingen vertoonen, deze
te fotografeeren, omdat de verschillende fasciatievormen voor velen een onderwerp
van studie uitmaken.

Na de pauze vond een groote verloting plaats n.l. van twee cactussen, die
daarvoor waren aangekocht, van een 20-tal planten, geschenk van Mej. Beerenborg
en van een aantal stekken, afgestaan door den Heer Harders.

Amalia van Solmsstraat 80, J. J, E. V. D. THOORN.

Kring Haarlem en Omstreken.

Nadat eerst de leden van ,,Succulenta” te Haarlem en Omstreken door Mevrouw
Schreuder-v. d. Berg zooveel mogelijk waren bezocht werd op Zaterdag 11 October j.l.
door het voorloopig bestuur van den kring een propagandavergadering gehouden in
Hotel Lion d’Or te Haarlem.
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grooten wortelstok en ook zijn daar tusschen de kiembladen de
normale bladeren reeds duidelijk te herkennen. Uit de wortelstok
ontwikkelen zich talrijke, tot 60 c.M. lange twijgen, waaraan de
tegenovergestelde 2 tot 3 c.M. lange en een tot 2 c.M. breede,
sterk gewelfde, glanzendgroene, langwerpig-elleptische bladeren
zich bevinden.

De bloemen verschijnen niet elk jaar, doch alleen na een regen-
periode gedurende de zomermaanden; op de natuurlijke groei-
plaatsen duurt de bloeitijd na een regentijd van Maart tot Juni.
Onder ongunstige omstandigheden, tengevolge van erge droogte,
kan de bloei soms jaren achterwege blijven, De bloemen zijn
3 - 4 c.M. lang, groenachtig grijs van kleur en met bruine vlekken
besprenkeld; zij staan ten getale van 3 - 5 bij elkaar. De plant
is twee huizig, d.w.z. mannelijke en vrouwelijke bloemen bevinden
zich op verschillende planten. Om zaad te verkrijgen moet men
dus steeds twee planten van verschillend geslacht bezitten.

De zaden zijn ongeveer 10 c.M. lang, rijpen in Januari of Februari
en verspreiden zich door middel van een vlieg apparaat, zooals
dat b. v. ook bij de Stapelia’s het geval is, waarmede de zaden
ook in kleur (donkergroen met bruine teekening) veel overeenkomst
vertoonen. Het zaad kiemt, bij voldoende vochtigheid, zeer snel
en reeds na drie of vier dagen verschijnen de kleine plantjes welke
van dien tijd af echter niet te nat mogen worden gehouden.

In de omgeving van Prince Albert noemt men de plant ,,Berg-
Barroe” terwijl zij in de omgeving van Amalienstein als ,,Kö”
bekend is. Deze naam beteekent ,,koe”, omdat de plant bij be-
schadiging een melkwit sap uitscheidt. Jonge exemplaren worden
rauw gegeten, evenwel maakt men er ook marmelade van of legt
ze in met suiker. Hiervoor wordt trouwens de in grooter aantal
voorkomende Fockea angustifolia meer gebruikt.

Tot zoover het artikel in ,,Gartenschönheit”, dat met een drietal
duidelijke foto’s is geillustreerd.

Aan het N. R. C. artikel ontleenen wij nog, dat Endlicher
deze plant met een afbeelding in zijn Iconographia generum plan-
tarum (1838) als Fockea capensis beschreef. De reeds eerder
genoemde N. J. de Jacquin had ze al vroeger in 1809 in zijn
Fragmenta botanica vermeld waar de plant Cynanchum crispum
heet, zoodat de juiste naam eigenlijk is Fockea crispa (Jacq.) K. Sch.

G. D. D.
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Kring Haarlem en Omstreken.
Vergadering van den Kring op Vrijdag 7 November 1930 des avonds 8 uur

(precies) in Hotel ,,Lion d’Or”, Kruisweg te Haarlem
Agenda: a) mededeelingen van het Bestuur.

b) bezichtiging van het interessante plaatwerk van wijlen den Heer
Fr. De Laet.

c) ruilbeurs.
d) diversen.

Brengt allen Uw ruilmateriaal mede!
Voorts wordt den leden verzocht enkele van hun mooiste planten ter Verga-

dering mede te brengen ter opluistering.
N.B. Het Bestuur verzoekt dringend aan alle leden op tijd aanwezig te zijn.

J. J. HAIJE Jr.,
Secretaris.

BESTUURSMEDEDEELINGEN.

Belangrijk bericht voor buitenlandsche leden! Het ligt in de bedoeling van
het Bestuur om op de eerstvolgende Jaarvergadering een voorstel in te dienen
om de contributie voor de buitenlandsche leden te verhoogen van f 3.- op f 4.-
met terugwerkende kracht tot 1. Januari 1931.

Toelichting : De inkomsten der Vereeniging worden bijna geheel besteed voor
de uitgifte van ons maandblad. De kosten der uitgifte worden extra verzwaard
door de hoogere porti voor de buitenlandsche verzending.

Wij vertrouwen, dat onze buitenlandsche leden zich dit kleine offer zullen
willen getroosten. Bezwaren kunnen ingebracht worden bij het Secretariaat voor
15 December a.s. (adres: Mej. M. C. Karsten, Terborg, Holland).

Unsren ausländischen Mitglieder zur gefällige Beachtung! Vom Vorstand
wird beabsichtigt auf die nächste Jahresversammlung einen Vorschlag ein zu
bringen zur Erhöhung des Jahresbeitrages für die Mitglieder im Auslande von f 3.-
auf 4.- Gulden mit rückwirkende Kraft bis 1. Januar 1931.

Begründung: Die Einnahmen des Vereins werden fast völlig verwendet zur
Ausgabe unsrer Monatsschrift. Die Kosten der Ausgabe werden jedoch extra
beschwert durch die höhere Versandkosten für das Ausland.

Wir erwarten, dasz unsre ausländischen Mitglieder dieses kleine Opfer bringen
wollen. Etwaige Beschwerde sind vor 15. Dezember ein zu senden an das
Sekretariat: Frl. M. C. Karsten. Terborg, Holland.

Important notice for foreign members! The Executive Board intends to put
forward on next annual meeting a proposal to raise the yearly subscription (in-
cluding membership) for members abroad from Fl. 3.--. (Dutch currency) on Fl. 4.--
to be dated back to January 1. 1931.

Memorandum: The receipts of the Society are nearly completely spent on the
issue of our magazine ,,Succulenta”. The costs of this publication are aggravated
by the much higher forwardingcharges for abroad.

We trust our foreign members will have no hesitation in making this little sacrifice.
Members who still might object to it are kindly invited to inform the Secretary.

Miss M. C. Karsten, Terborg, Holland, as soon as possible.
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De opkomst overtrof verre de verwachtingen en de zaal was om 8.15 uur bijna
geheel gevuld met belangstellenden w.o. vele geintroduceerden.

De leiding van de vergadering was in handen van den Heer Chr. de Ringh,
onzen eminenten voorzitter van de Vereeniging, die uitgenoodigd was om op
dezen avond een lezing te houden met lichtbeelden.

De Heer de Ringh opende de vergadering met een hartelijk welkom toe te
roepen aan zoo’n groote schare belanghebbenden en legde daarna het doel van de
vereeniging ,,Succulenta” uiteen, welke vereeniging tracht een band te leggen
tusschen hoofdbestuur en de leden en tusschen de leden onderling. Daar de leden
in de groote centra des lands, waaronder toch ook Haarlem behoort, een sterkeren
band wenschten, ging men over tot het vormen van Kringen, welke verdeeling
der hoofdvereeniging door spreker van harte toegejuicht werd. Deze sterkere
band wordt verkregen door het houden van maandelijksche bijeenkomsten waar
plantenbeurzen, ruilavonden, lichtbeeldenavonden gehouden, en excursies voor-
genomen zullen worden, waardoor de leden met elkaar in aanraking zullen komen
en afspraken kunnen gemaakt worden om elkanders verzamelingen te bekijken etc.
Hier las spreker iets voor uit eigen werk (Vademecum) met het oog op den
komenden winter en gaf verschillende wenken om met goed succes den winter
door te komen.

Tijdens de pauze werd overgegaan tot verloting van de groote doos Succulenten,
welke door enkele leden van den kring ‘s-Gravenhage belangeloos ter beschikking
was gesteld en daar er geen nieten waren, werd iedereen verrijkt met een aardig
plantje, Hartelijk dank, Haagsche collega’s!

Nu werd gelegenheid gegeven zich op te geven als lid van den kring, eventueel
als lid van de hoofdvereeniging en de kring, waarvan het resultaat thans is dat de
kring 34 leden telt en de hoofdvereeniging met 12 nieuwe leden verrijkt is. Een
prachtig succes dus wat veel belooft voor de toekomst.

Ook werd nog overgegaan tot samenstelling van een definitief bestuur en werden
gekozen Mevrouw J. C. Schreuder-v. d. Berg, en de Heeren J. J. Haye Jr., H. J. v. d.
Laan en W. C. v. d. Bilt.

Na de pauze kregen wij een keurig stel lantaarnplaatjes te zien, hoofdzakelijk
foto’s uit de verzameling van den Heer de Ringh, welke deze persoonlijk toelichtte.
De een was nog mooier dan de ander, en er waren zelfs zeer mooie en groote
Phyllobloemen bij, welke zeer in den smaak van het publiek vielen.

Wij vermelden verder dat de Heer Kion uit Haarlem, hoewel geen succulenten-
liefhebber, zoo bereidwillig was zich en zijn projectielantaarn voor ons beschikbaar
te stellen.

Een hartelijk applaus beloonde den Heer de Ringh voor zijn interessante lezing.
Nadat de Heer de Ringh de vergadering dank gezegd had voor hare opkomst

en voor het schitterende resultaat, dien avond bereikt, deelde spreker mede, dat
het bestuur van den Kring ten allen tijde op zijn steun kon rekenen, waarna de
Heer v. d. Laan hem uit naam van alle aanwezigen hartelijk bedankte voor zijn
welwillende medewerking.

Op verzoek van eenige leden werd besloten in den vervolge de kringavonden
te houden op een Vrijdagavond. Waar en wanneer deze vergaderingen gehouden
worden, zal in het maandblad ,,Succulenta” worden vermeld.

Circa half elf werd deze gezellige avond gesloten.
HET BESTUUR.
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Mej. M. J. Loep, p/a. Fam Hofstede Crull, Huize ,,de Ooyman”, Doetinchem.
J. van der Lee, Dordrecht, Buiten Walevest 13. (1931).
G. A. Mollenberg, Dreumel (Gld.). (1931).
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De leden worden er aan herinnerd, dat eventueele voorstellen, die men op de
e.v. Algemeene Vergadering behandeld wenscht te zien, vóór 15 December a.s. 
in het bezit van het Secretariaat moeten zijn. (Art. 23 sub b, H. Regl.).

Oproeping tot het stellen van candidaten voor de vervulling van 3 bestuurs-
functies wegens het periodiek aftreden van de Heeren Chr. de Ringh en
J. M. van den Houten en het bedanken van den Hooggel. Heer Prof. Ir.
A. M. Sprenger. De beide aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Opgaven van
candidaten worden voor 15 December a.s. ingewacht. (Art. 14, H. Regl.).
Een verklaring van den candidaat, dat hij een eventueele benoeming zal aan-
vaarden, is bij te voegen. Verzoeke te vermelden voor wien de candidaat in de
plaats gesteld wordt.

Voorstellen en namen der candidaten zullen in het Januari-no. opgenomen worden.
Om onaangenaamheden te voorkomen worden de leden herinnerd aan Art. 8

van het Huish. Reglement (Opzeggen lidmaatschap).
DE SECRETARESSE.

BUITENLANDSCH NIEUWS.
Ook Belgie heeft thans haar vereeniging van Vetplantenverzamelaars, wel een

bewijs, dat deze mooie en leerzame liefhebberij ook bij onze Zuidelijke naburen
zeer in zwang begint te komen.
Den 6den October j.l. werd te Gent opgericht de ,,Bond der Belgische Kaktusliefhebbers”
oftewel ,,Cercle des Cactéophiles Belges”. Secretaris is de Heer G. van de Weghe,
,,Les Glycines”, 542 Brusselsche Steenweg, GentbruggeStadium bij Gent.

Met vreugde begroeten we onze jongste Zustervereeniging en wenschen haar
een lang en bloeiend bestaan!

DE SECRETARESSE.

MUTATIES LEDENLIJST.
ADRESWIJZIGINGEN.

Mej. A. P. Rijnbende, Baarn, v/h. Nassaulaan 33, thans Pension Mej. Klein,
Sophialaan 25.

A. van Dam, Enschede, v/h. Lombokstraat 19, thans Pluimstraat 156.
Mevr. J, H. Th. Gebhard, v/h. Breda, Teteringsche dijk 60, thans Haarlem,

Emmastraat 7 (werd in het Juli-no. abusievelijk opgegeven als hebbende bedankt).
C. A. van Malssen, Leiden, v/h. Leeuwerikstraat 6, thans Resedastraat 20.
F. J. Trarbach, Rotterdam, Schiedamschesingel 89 B (in pl. van 41 A; vernummering).
Mevr. J. Jonker, v/h. ‘s Hertogenbosch, Triniteitstraat 4, thans Venlo, Oostsingel 14.
C. P. Amelunxen, v/h. Curaçao (N. W. I.), thans Velsen-Velserpolder.

Buitenland.
C. J. Keijzer, leeraar H. B. S., Embong Mawar 17, Soerabaja (Java, N. O. I.)

(Aanvulling).
NIEUWE LEDEN.

J. G. Aben, Ammerzoden, A 173.
W. L. Beyst, Amsterdam Z., van Eeghenstraat 29 B.
Y. J. de Boer, Amsterdam Z., Karperstraat 17.
N.V. v/h. Broese en Peereboom, Breda, Gr. Markt 37.
Mej. F. M. G. Zwaardemaker, Bussum, Nieuwe ‘s-Gravelandsche weg 48.
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J W. Huiskes, Enschede, Leemkuilstraat 60.
Mevr. B. Ch. Ledeboer, ‘s-Gravenhage, 2de Schuytstraat 194.
Dr. C van Leeuwen, Arts, ‘s-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 551. (1931).
R. A. Louwe, ‘s-Gravenhage. Bunschotenschestraat 29.
Laurens van Kampen Jr, ‘s-Gravenhage, Sweelinckplein 35.
Mevr. Vrins, ‘s Gravenhage, Koninginnegracht 25.
J. van den Abeelen, Haarlem, Ternatestraat 13. (1931)
W. C. van der Bilt, Haarlem, Garenkokerskade 28. (1931).
G. L. Bothof, Haarlem, A. L. Dyserinckstraat 75. (1931).
P. Dekker, Haarlem, Garenkokerskade 12. (1931).
J. H. W. Doornebosch, Haarlem, Merovingenstraat 19.
H. Jetses, Haarlem, Karel van Mandersstraat 81. (1931).
P. Kalbfleisch, Haarlem, Coornhertstraat 19. (1931).
J. J. Kloos, Haarlem, v. Costen de Bruynstraat 95. (1931)
W. Laatsch, Haarlem, Ternatestraat 21. (1931).
W. K. Mulder, Haarlem, Saenredamstraat 95. (1931).
T. Schipper, Haarlem, Linschotenstraat 57. (1931).
W. Vallenduuk, Haarlem, Rijnstraat 82. (1931).
H. A. Wijkhuizen, Haarlem, Zijlweg 80. (1931).
P. van Hoeckel Jun., ‘s-Hertogenbosch, Vughterstraat 44.
Mej. M. Verhoeven, Langerak b/z de Lek.
Mej. Anta. van Bergen, De Lier (‘t Westland), Kuiperskade A 35.
F. van Brussel, Arts, Numansdorp (Z.H.). (1931).
F. J. den Held, Rotterdam, Korfmakersstraat 123a.
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Men beware de ledenlijst goed, daar er het komende jaar geen nieuwe lijst
doch alleen een gehectographeerd supplement wordt uitgegeven.

Alle nummers van den huidigen jaargang zijn nog voorradig! Men kan dus
zoo men dit wenscht nog voor dit jaar lid worden.

SECRETARESSE.

BIBLIOTHEEK.
Adres: Chr. de Ringh, van Ostadelaan 23, Hilversum.

Een lijst der nieuwe aanwinsten verschijnt in het volgend no.

VRAAG EN AANBOD.

Ondergeteekende wil aan den meestbiedende afstaan een volledig en in keurigen
staat verkeerend exemplaar van alle jaargangen van ,,Succulenta”, dus van 1919
tot op heden. Mr. J. L. C. VAN ESSEN,

Utrechtschestraat 30, Arnhem.

VRAGENBUS.
Vr. Ik heb verschillende cactussen, welke winter en zomer in een kas staan

en die ik ‘s winters voldoende kan verwarmen, tenminste met de laatste harde
winter is er niet één bevroren.

Nu zou ik deze, inplaats van in potten, in de tabletten willen zetten, dus feitelijk
in den vollen grond. Ik stel me voor in die tabletten, die van hout zijn, op den
bodem asbest platen te leggen (gegolfd), om de planken lucht te geven en tevens
het eventueele water af te voeren, daarop een laag puin, scherven of kiezel en daarop
de aarde, vermengd zooals dit voor de soorten afzonderlijk vereischt is.

Ik zou iedere soort afzonderlijk in een vakje willen planten.
Denkt U dat dit voldoen zal en ze voldoende zullen groeien en bloeien?

Mevr. d. W.-S. G.

Antw. Het in den vollen grond van het tablet uitplanten kan zonder bezwaar
gebeuren, de kans is groot, dat de planten beter zullen groeien en bloeien.

RED

RUILRUBRIEK.
Aangeboden wegens aanschaffing van een groote broeikas: een geheel eiken-

houten kamerkasje (timmermanswerk), met geheel afneembare ruiten en van boven
losse luikjes. Bodemoppervlak 66 x 42 cM., hoogte 52 cM. Halverwege is een
glasplaat voor kleine potjes. Desverkiezende met bijbehoorende planten.

Verder nog een gewoon houten kasje, wit geschilderd, 50 x 36 cM. en 32 cM,
hoog, eveneens met glasplaat.

Adres; Mevr. v. Pelt-Kamphuys, Westzijde 200, Zaandam.

In ruil aangeboden tegen zaad van andere soorten de volgende zaden: Pele-
cyphora pectinata, Mam. Schiedeana, M. Donati, Etus Haselbergii, E. concinnus,
Cereus speciosus, C. Martinii, diverse Echeveria en Kalanchoë-soorten.

Adres; C. L. Harders, Willem Lodewijklaan 15, Den Haag.

240



/

SUCCULENTEN ONDER ZUIDELIJKEN HEMEL.

I. Hortus mortolensis.
III.

(Vervolg van bladz. 226).

Vervolgen we onze bespreking van de Agaven uit de Hanbury-
collectie met A. asperrima Jacobi, een tot de Salmianae be-
hoorende soort.

De bladeren dezer plant zijn dof donkergroen, al of niet grijs-
achtig berijpt, zijn gerekt-lancetvormig en loopen in een langen
priemvormigen punt of eindstekel uit. De bladeren zijn aan hun
onderzijde sterk convex, doch daarentegen aan de bovenzijde
geulvormig uitgehold, terwijl de met scherpe, bruine stekels ge-
wapende bladranden naar boven omgekruld zijn. De stekels staan
geplant op een eveneens bruingekleurd stekelkussen, waardoor de
bladeren bruingerand schijnen. Tusschen de stekels vormt de
bladrand diepe bochten.

De soortnaam asperrima, naar het Latijnsche asper = ruw,
duidt op een zéér ruw bladoppervlak, een kenmerk der soort.

We troffen deze species in bloei: de bloeiwijze is van het ge-
wone kandelabervormige type en niet buitengewoon hoog. A.
asperrima is overigens ook geen erg robuste groeier, de aanver-
wante A. Salmiana is een heel wat forschere verschijning. De
in La Mortola gekweekte exemplaren van A. asperrima had men
indertijd ontvangen van Herr Garteninspektor Purpus te Darm-

11e Jaargang. DECEMBER 1930. No. 12.

   

   
   



Berger uit Kew ontvangen.
De heer Berger heeft echter de plant tijdens zijn verblijf in

La Mortola niet in bloei mogen zien en bleken alzoo de beide
in ons blad gereproduceerde photo’s, die ons welwillend ter be-
schikking waren gesteld door Mr. S. F. Ovenden, een ,,Kewite”,
die in 1927 in den Hanbury-tuin werkzaam was, een ware ver-
rassing voor hem te zijn!
(Wordt vervolgd). M. KARSTEN.

Aanvulling.
Naar aanleiding van onze mededeelingen over een paar vezel-

agaven in ons vorige artikel, deed de heer G. Van de Weghe,
Gentbrugge-Stadium, ons het volgend overzicht toekomen van de
voornaamste vezelleveranciers, die het genus Agave oplevert.

Agave fourcroydes Lem.: wordt nog hoofdzakelijk verbouwd
in Mexico en in den handel gebracht onder den naam van
Hennequen, Deze vezel wordt in hoofdzaak tot bindtouw ver-
sponnen. Was vroeger ook bekend onder den naam A. rigida
var. elongata Bak.

Agave sisalana Perrine: deze treft men vooral aan op de
Bahama Eilanden, in Florida, op Java, Hawai en in Afrika
(Kenya, Tanganika, enz.) De vezel wordt in den handel gebracht
als sisal of sisal-hennep (niet Tampico-hennep!).

Agave cantala Jacobi: komt op het oogenblik hoofdzakelijk
van Java. De vezel is bekend als Java-cantala. Deze plant wordt
ook verbouwd op de Philippijnsche Eilanden, de vezel wordt dan
verkocht als ,,Maguey”.

Tampico-hennep is een Mexicaansche vezel en wordt vooral
verkregen van de Agave heteracantha Zucc. De vezel lijkt op
sisal-hennep voor wat het uitzicht betreft, hij is nochthans veel
harder en wordt meest gebruikt bij de fabrikatie van goedkoope
schuurborstels. --- Tot zoover de heer Van de Weghe, wien we
bij dezen ten zeerste danken voor zijn interessante mededeel-
ingen.

M. K.

VAN TWEE EMINENTE CACTUSKENNERS.

Wie onzer die de kweekerij van firma De Laet te Contich
bezocht, al was het nog zoo vluchtig, heeft niet kennis gemaakt
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stadt. Ze waren verzameld door diens broer, C. A. Purpus,
bij Viesca in den staat Coahuila (Mexico).

De naam, waaronder deze plant bij de Mexicanen bekend staat
is ,, Maguey cenizo”. Uit den zoogenaamden kop van de plant
wordt een sterk alcoholische drank gestookt, de mescal (of mexi-
cal, Tequila, aguardiente de Maguey), de bladeren leveren een
bruikbare elastische vezel (volgens Endlich).

De echte A. asperrima wordt weinig in verzamelingen aange-
troffen, de meeste onder dien naam gekweekte planten zijn van
A. marmorata Roezl.

Een geheel andere verschijning is A. bracteosa S. Wats., een
plant, die men bij ons eerste artikel over La Mortola in het
Augustus-no. vindt afgebeeld, in knop en in bloei. We hebben
hier wel met een zeer opmerkelijke Agave-species te doen; de dicht
opeenstaande smal riemvormige bladeren waaruit de roset bestaat
vormen met de slanke, aarvormige bloeiwijze een keurig geheel!
De bladeren zijn niet zeer succulent. doch elastisch en buigzaam,
zijn verder licht grijsgroen van kleur en aan den rand bezet met
zeer fijne scherpe tandjes. De bladuiteinden, die boogvormig naar
boven gericht zijn, loopen bij deze soort niet in een stekelpunt uit.

De geheele bloeiwijze is ± 80 c.M. hoog; het onderste gedeelte
van de bloemschacht is, zoo op de afbeelding duidelijk te zien is,
dicht bezet met lange, dunne, zeer smalle (min of meer draad-
vormige) schuin naar boven gerichte steelblaadjes. De bloempjes,
waarvan op onze afb. alleen de lange, ver uitstekende meeldraden,
die dik onder het stuifmeel zitten, zichtbaar zijn, staan getweeën
bijeen in de oksels van vliezige schutblaadjes, welke tot op de
helft van het vruchtbeginsel reiken. Aan de aanwezigheid dier
schutblaadjes of bractea heeft de plant haar naam te danken.

Bij andere Agave-soorten hebben we in plaats van deze schut-
blaadjes dekblaadjes (tepala). Daarentegen kan men de steel-
blaadjes, die in veel gevallen aardig groot worden, bij alle
Agaven aantreffen.

A. bracteosa, die tot de groep der Anoplagaven behoort, waar-
van ook de meer bekende A. Ellemeetiana Jacobi deel uitmaakt,
is herkomstig van N.O. Mexico, werd het eerst door Palmer
ontdekt en door dezen aan den botanischen Tuin te Cambridge
(U.S.A.) gezonden, alwaar ze in het jaar 1881 in bloei kwam.

Het exemplaar in den Hanbury-tuin was indertijd door Alwin
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dienstbetrekking, zijn verdiensten ten opzichte van den Belgischen
tuinbouw openlijk erkende en hem daarvoor decoreerde.

Behalve chef Joossens bezit firma De Laet nog een krachtige
hulp, die reeds jaren lang een groot deel der culturen verzorgde.
Het is de heer Frans Verhaert, die
reeds in 1897 als jong maatje bij den 
heer De Laet in dienst kwam om
de dagelijksche verzorging van de
liefhebberscollectie voor zijn reken-
ing te nemen. Van Verhaert, den
stillen werker, kan gezegd worden,
dat hij van jongs af aan zich met 
de practische verzorging der Cact-
ussen heeft bezig gehouden. Hij
kent al hun eischen en behoeften,
hij weet hun nukken en verras-
singen; hij heeft ze zien opgroeien
en zich ontwikkelen al die jaren
door van kleine zaailing af. Welk 
een ervaring werd door den heer
Verhaert in den loop der jaren opgedaan! Niemand heeft er beter

FRANS VERHAERT.

den slag van om twee Cactussen op elkaar te enten; men moet dat
hebben gezien om er zich een voorstelling van te kunnen maken.

Geachte vrienden Joossens en Verhaert, eminente Cactus-
kenners en -kweekers, wij wenschen u nog vele jaren van gezond-
heid, om uw volle aandacht te kunnen wijden aan ons aller
lievelingsplanten. G. D. D.

EEN RIJKBLOEIENDE PHYLLOCACTUS.

Hierbij gaat een afbeelding van een bloeiende Phyllocactus
Ackerrnannii, (genomen op 20 Oct.). Jammer, dat ik niet een
paar dagen gewacht heb, want nu pronkt ze met 10 groote,
vuurroode bloemen.

Door haar overdadigen bloei heeft deze Phyllocactus mij ver-
rast en verblijd. Dit voorjaar heeft ze meer dan 40 prachtige
bloemen tot ontwikkeling gebracht. Na ‘t verpotten in het in
,,Onze Cactussen” aangegeven grondmengsel (ik ben niet zuinig
met oude koemest) heb ik de langste scheuten afgesneden en ge-
stekt, en elke stek dit voorjaar, beworteld en bloeiend (één à 2
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met den chef-hovenier Jozeph Joossens? Wie heeft hem niet gezien,
met z’n blauwen voorschoot, het boek in de hand, den breedgeranden
zonnehoed op het hoofd en de trijppantoffels aan de voeten?

Zoo hebben wij hem gade-
geslagen in z’n werk en op z’n
rondgang door de kassen, ‘s mor-
gens vroeg van ‘t eerste zonne-
gloren, tot ‘s avonds, als in den
stillen schemer de tuin vol vrede-
rust lag. Zoo hebben wij hem
gezien en met hem meegewan-
deld, kas in, kas uit. Niets ont-
ging aan z’n wakend oog, niets
ontbeerde z’n zorgende hand.

Als de kisten met importen
arriveerden, dan was hij het, die
met den eersten oogopslag het
nieuwe van het reeds bekende
wist te onderscheiden. Op zijn

Chef Joossens heeft dus de geheele ontwikkeling van het thans
zoo omvangrijke bedrijf meegemaakt, en zeker is het mede aan hem
te danken, dat de firma als leverancier van het mooiste en beste op
succulentengebied zich een wereldreputatie heeft verworven.

Dat de heer Joossens een eminent kweeker en groot cactuskenner
is, zal niemand betwijfelen. Dit bewijst ook wel, dat de Belgische
Regeering op 15 Maart 1923, bij gelegenheid van zijn 25-jarige
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aanwijzing worden de nieuwe-
lingen in de kas geplaatst, en 
meer-malen per dag komt hijJOZEPH JOOSSENS.
eens kijken, met kennersblik 

rangschikken en sorteeren, kleur bij kleur, varieteit bij varieteit.
En als de bestellingen van de liefhebbers binnen komen, dan is hij

het, die als bij intuïtie het verlangen der koopers aanvoelt en met een
juisten oordeel aan hun wenschen weet te voldoen. Vandaar, dat de
koopers van De Laet’s planten zonder uitzondering hoogst tevreden
zijn met wat ze ontvangen. Dat is het geheim van chef Joossens!

Reeds van 15 Maart 1899 af is de heer Joossens op de kweekerij
van firma De Laet werkzaam geweest. Wijlen de heer De Laet was
van te voren uitsluitend verzamelaar voor eigen liefhebberij, doch
van dien datum af dateert ook de verkoop van cactussen.



Eigenlijk om eens te beproeven, wat zoo’n baas al niet verdragen
kan. En ziedaar, hoe ze mijn ,,schijnbaren” ondank beloont.
Eind October, en dan een plant in vollen bloei!

‘t Is met de planten als met de menschen. Als ze gezond zijn,
zullen ze niet gauw door weer of wind bedorven worden!

G. P. DE VRIES.

ONS SNUFFELHOEKJE.

De Aloë (Aloë Socotrina). - Ps. 45 : 9.

Door het alhier genoemde hebben de Joodsche en Christelijke
schriftverklaarders gemeenlijk het hout van den Indischen Aloë
(Excaecaria agallocha) verstaan. Dat deze boom niet in Westelijk

Azië groeit, baart geene bedenking, want het is als eene kostbare
specerij vermeld, en deze waren de Israëliten gewoon van de
Arabieren en anderen te krijgen, die dezelve waarschijnlijk uit
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bloemen), aan nieuwe liefhebbers gegeven, die verbluft opkeken
van zoo’n bloeiende tak.

En nu vertel ik U de geschiedenis van deze uitstekende bloeier
verder. In plaats van een enkele herfstbloem, zooals vorige jaren,
verrast zij nu met ± 30 bloemen. En dat na een Spartaansche
behandeling mijnerzijds. De plant heeft gedurende Juni, Juli en

Augustus tot half September op een hoog plat dak gestaan (in-
gegraven met pot en al in een stijfselkist) en heeft, al was ze in
haar rug beschut tegen Noorden- en Westenwind, al de giet-
buien en rukwinden van dezen zomer doorstaan.

Toen ‘t me te bar werd heb ik de andere Phyllocactus hybriden
en mijn teere succulenten binnengehaald (vroeger dan anders)
maar mijn groote ,,Ackermannii” heb ik als oudste laten staan.

246



Indië haalden. De boom levert wel is waar eene vergelijking aan
Biliam op (Num. 24 : 6), doch dit bewijst naauwelijks, zoo als
sommigen willen, dat het dus noodwendig een Syrisch voortbrengsel
zou moeten zijn: want, terwijl de kostbare specerij bekend was,
en er overvloedige narigten omtrent den boom, die haar voorbragt,
in omloop waren, kon men er in de Hebreeuwsche poëzij op zin-
spelen, even als onze dichters op den palmboom. Dezelve groeit
in verschillende deelen van Oost-Indië, ofschoon Malakka, Siam,
Cambaije en Cochin-China de beste oplevert. In verschillende
landen en streken gaat hij onder verschillende namen; de meest
gewone is: Calamba; doch misschien zijn wel de verschillende
varieteiten niet ten volle onderscheiden. Het volledig aromatiek
vermogen, dat in het hout ligt, is in elke plant niet zoodanig
ontwikkeld, dat het Aloëhout, in deszelfs besten staat elders dan
in Indië, kostbaar maakt, waar men zegt dat het oudtijds meer
dan tegen goud kon opwegen. De boom groeit gemeenlijk ter
hoogte van acht of tien voet, en heeft, blijkens bovenstaande
afbeelding, een belangwekkend voorkomen. Hij wordt door de
Indianen voor heilig gehouden, en niet dan met vele godsdienst-
plechtigheden geveld. De Joden gelooven dat de Aloë in Eden
groeit, gelijk dit mede de Oosterlingen over het algemeen beweren,
weshalve hij ook wel de paradijs-boom wordt genoemd. De
sterke geur van dezelfs hout strekte hetzelve niet slechts ter aan-
beveling als een reukwerk van den eersten rang voor kleederen
en vertrekken, doch gaf mede aanleiding om het als brandoffer in
de heidensche tempels aan te bieden. Ook heeft het, om deszelfs
opwekkende eigenschappen, als geneesmiddel, hooge waarde. Kapi-
tein Saris, de kooplieden onderrichtende hoe zij de beste Aloë
zelve kunnen uitkiezen, beschrijft deszelfs voorkomen en hoedanig-
heden aldus: ,,Hetgeen door de Engelschen met den naam van
,,Aloë-hout bestempeld wordt, noemen de Maleijers: garrû. De
,,beste soort komt van Malakka, Siam en Cambaije. Men kieze
,,die, welke zwaar en in groote ronde bundels gebonden is. Zij
,,is zwart, met aschkleurige aderen doorweven, eenigzins bitter
,,van smaak en tegelijkertijd zeer welriekend van geur, brandende
,,als pek, wanneer men een splinter er van op eene kool vuur
,,werpt; want als zij goed is, zal zij niet ophouden te branden,
,,voor en aleer alles verteerd is, en een alleraangenaamsten geur
,,achterlaten”. De meeste laatste kruidkundigen hebben er de
Aloë Socotrina, die op het eiland Socotora in de roode zee groeit,
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,,Prent-Bijbel”, versierd met nagenoeg duizend houtsneeplaten,
door

D. BROEDELET Dz.,
Hervormd Predikant te Durgerdam.

Gorinchem en Zalt-Bommel.
J. Noorduyn en Zoon en Joh. Noman en Zoon.

1847.

onder verstaan. Deze is geelachtig rood van kleur en heeft, hard
zijnde, veel glans. De bladeren der Aloë (die zich geheel onder
aan den steel bevinden), zijn vleezig en dik, 8 à 10 duim lang en
3 à 4 duim dik. Zij zijn getakt aan de rand, dof groen van kleur,
en hier en daar bezet met stekelige knobbels. De stengel, die
eene hoogte van nagenoeg twee voeten heeft, is met rechtopstaande
spitse schubben bedekt: de bloem is rood. Men kent vier soorten
van dezelve: de Socotrinische namelijk, de Lever-, de Kaapsche-
en de paarden-Aloë.

Bovenstaande werd ons door den Heer B. Th. Krabbendam
te Drumpt bij Tiel ter opname toegezonden.
Wie heeft meer bijzonderheden voor ,,Ons snuffelhoekje” ?

CEREUS PERUVIANUS.

In jaargang 1897 van het Monatsschrift für Kakteenkunde
schrijft Schumann, dat Cereus peruvianus zijn naam ten onrechte
draagt, daar deze soort volgens hem niet op de Westkust van
Z. Amerika voorkomt. Doch daar het zuidelijk deel van den
Mexicaanschen Zeeboezem Mare peruvianum werd genoemd,
kreeg deze Cereus, die ook op de Antillen groeit, zijn naam.
Nadat ik dit gelezen had, ging ik naar mijn vriend Bizarrus,
een minnaar van oude boeken. En na lang zoeken vond ik in
een bijbel van 1598 een halve wereldkaart.

Het gedeelte van den Grooten Oceaan heet bij Peru werkelijk
Oceanus peruvianus, terwijl op het overgebleven stuk van de
Antillenzee stond M. Hi, wat natuurlijk Mare hispaniola beteekent.
Op een latere kaart van 1689 stond peruvianus; daar was de
tweede U in een v veranderd. Daar Peru het goudland bij
uitnemendheid was, zal die Oceaan in veler mond geweest zijn.

A. DULFER.
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EEN PRIJSCOURANT UIT DE BAKERMAT DER

CACTUSSEN.

In September l.l. ontving ik een prijsaanbieding van Cactus-
planten uit Argentinië, waarbij eenige bijzondere soorten zijn.
Vier geslachten komen voor: Echinocactus, Cereus, Echinopsis
en Opuntia.

Onder Echinopsis vindt men Epsis aurea en Epsis ducis pauli.
E. aurea is in 1922 ontdekt, doch E. ducis pauli was reeds aan
Förster bekend. Ze schijnt verdwenen te zijn. In het Zeitschrift
für Sukkulentenkunde (1927-28) wordt melding gemaakt van een
bloeiend exemplaar, het eenigst bekende tot dusver. Nu biedt
de heer O. Gehrenbeck deze soort aan van 1 - 10 Dollar. Er
schijnt dus een goede hoeveelheid te zijn.

Verder staat er nog Epsis Graulichü en Epsis Kuehnrichü, die
ik nergens genoteerd vind. De Opuntia’s trekken de aandacht,
omdat het Kogelopuntia’s zijn. (Zie Succulenta, blz. 61, Reeks 8,
1930). Aangeboden worden O. aoracantha, waarbij reuzenkogels,
O. glomerata, type met 5 varies. O. glomerata var. calva is een
naakte ovale kogel, terwijl O. glomerata var. papyracantha witte of
gele papierstekels vertoont tot 15 c.M. Dan volgt O. nigrispina,
dicht zwart of grauwwit bedoornd en ten slotte O. weberii, een
plant met kleine leden en witte of bruine wolhaarachtige doorns.

Van alle soorten zijn kleine of groote planten te verkrijgen,
(zelfs O. aoracantha met 10 c.M. lange zwarte stekels) voor prijzen
van 30 tot 80 Doll.cent voor de eerste en 1½ tot 7 Dollar voor
de tweede catagorie. Mocht er iemand belang in stellen, dan is
het adres: O. Gehrenbeck, Sierra de Cordoba, Est: José de la
Quintana, Republ. Argentina. (Correspondentie Duitsch).

A. DULFER.

ALOË’s.
III.

Alvorens ons geschiedkundig overzicht der Aloë's te vervolgen,
nog enkele opmerkingen over de reeds genoemde soorten. In
ons eerste artikel (Febr. 1930) bespraken we een 12-tal soorten.
die omstreeks 1700 in ons land bekend waren. In de 18de eeuw
kwamen daar nog een vijftal soorten bij en wel:

13: A. mitriformis, 14: A. obscura, 15: A. dichotoma, 16: A.
lineata en 17: A purpurascens. Door een abuis vergaten we deze
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FOCKEA CAPENSIS.

Het Novembernummer was juist afgedrukt, toen wij van de
Redactie van ,,Het Schouwvenster” een cliché van deze interessante
succulent ontvingen.

Met dank voor de betoonde bereidwilligheid drukken wij dit
cliché hierbij af, zoodat onze lezers zich nu een beter voor-
stelling van het vreemdsoortige gewas kunnen vormen. G. D. D.

CEREUS SPACHIANUS ? ?

Van verschillende zijden ontving ik een schrijven, dat de op
bladz. 223 afgebeelde Cereus geen C. Spachianus Lem. kan zijn,
daar het aantal ribben hiermee niet in overeenstemming is. Firma
De Laet is de meening toegedaan, dat de afgebeelde plant een
soort van Cereus Boeckmannii Otto is, een rankende plant, wat,
gezien de groeiwijze, een reden van waarschijnlijkheid heeft. Wij
willen ons nu maar niet verder in gissingen verdiepen - gissen
doet missen ! - naar den juisten naam dezer plant. Misschien
kan de heer Heeres later nog wel eens een nauwkeuriger be-
schrijving van de plant en haar bloem geven, waardoor het mogelijk
is ze met zekerheid te determineeren. G. D. D.
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een jaar geleden een paar plantjes kreeg van Lions Head bij
Kaapstad. Zooals we reeds schreven, is deze soort gedurende
een paar eeuwen in Zuid-Afrika onvindbaar geweest en danken
we aan Dr, Marloth de wederontdekking ervan. In Europa,
in botanische tuinen en in het bijzonder aan de Rivièra is deze
soort heelemaal niet zeldzaam, en daarom is het te meer merk-
waardig, dat ze in hun stamland dan toch nog maar op een paar
plaatsen worden aangetroffen. Op de foto kan men zien, dat
beide plantjes zich flink gaan ontwikkelen en reeds de karakte-

Aloë succotrina var saxigena.
B.N.V. Photo: J. M. van den Houten.

ristieke kenmerken hunner soort gaan vertoonen. Dat zijn vooral
de fraaie witte vlekken op de bladeren en de krachtige witte
tanden op den bladrand. De maten, die Berger er voor op-
geeft, zijn bij deze jonge planten nog niet vergelijkbaar, maar hij
geeft van succotrina een nieuwe door hemzelf benoemde varie-
teit saxigena, die van den stamvorm afwijkt door de kortere
bladeren, die reeds vanaf hun basis gevlekt zijn en de grootere
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te nummeren, doch het zal een kleine moeite zijn, dit alsnog
even te doen. Bij een latere bespreking van de verschillende
Aloësoorten kunnen we dan naar deze nummers verwijzen, te
meer daar deze Aloëstudies uit den aard der zaak niet volledig
zijn en slechts voortgezet worden, zoodra ik de planten waar het
over gaat zelf in mijn verzameling krijg of ze bij anderen kan
bestudeeren. In dit verband zouden we op hoogen prijs stellen,
indien er onder onze leden zijn, die zich eveneens meer in het
bijzonder voor Aloë’s intereseeren, dat zij ons eens een lijstje
gaven van de soorten, die in hun bezit zijn, Door ruiling konden
we dan onze eigen collectie uitbreiden en wederkeerig anderen van
dienst zijn met onze duplicaten. (Ook stekken zonder naam kunnen
van nut zijn. Kunnen we den naam dadelijk zeggen, dan laten
we dit per omgaande weten en anders geven ze een nummer en
komen er later op terug.)

Behalve een aantal zuivere soorten bevinden zich onder de
Aloë’s tal van bastaarden en dat zijn in den regel degenen, die
de meeste moeite opleveren, omdat ze met hun kenmerken niet
zuiver tusschen de stamouders instaan, maar nu eens naar vaders-
en dan weer naar moederszijde overhellen. Nu zijn er onder
deze bastaarden inderdaad wel eens zeer aantrekkelijke planten.
In de natuur kan men ze verwachten, waar twee soorten in
elkanders onmiddellijke nabijheid voorkomen, maar nog gemakke-
lijker ontstaan ze in tuinen, waar men meerdere soorten bij el-
kander heeft, welke om den zelfden tijd bloeien, zooals dit aan
de Rivièra het geval is. Berger vermeldt, dat hij in den be-
kenden tuin van Ludwig Winter in Bordighera een groot aan-
tal hybriden zag van Aloë supralaevis, ferox, arborescens, Salm-
Dyckianus en anderen, waarbij alle denkbare overgangen en
tusschenvormen voorhanden waren. Dat men op deze wijze
vreemde vormen kan krijgen zal een ieder duidelijk zijn, die iets
afweet van de Mendelwetten. Van deze hybriden zullen er in-
tusschen wel niet veel in onze Hollandsche verzamelingen zijn
terechtgekomen, omdat het soorten betreft, die veel te groot
worden. Dat is trouwens met de meeste Aloë’s het geval. Voor
een liefhebber, die over niet al te veel ruimte beschikt, zijn slechts
enkele soorten blijvend geschikt, de anderen kan men alleen als
jonge planten eenige jaren opkweeken en dan moet men een
goed kosthuis voor ze zoeken.

De oudst bekende Aloë was A. succotrina (no. 1), waarvan ik
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eerste, die een tot dien tijd volledig overzicht gaf van het Aloë-
geslacht was Haworth in de Handelingen van de Linnaeus
Societeit te Londen (1804). Zelf had hij gedurende 15 jaar studie
gemaakt van deze plantengroep in de koninklijke tuin te Kew en
we mogen dus aannemen, dat hij de beschreven planten goed had
waargenomen. Voorloopig rekende hij de geslachten Apicra
Haworthia en Gasteria nog allemaal tot de Aloë’s. Het geslacht
Haworthia is het eerst zoo genoemd door Duval, en in Haworths
latere geschriften door hem overgenomen (1812). Bekijken we
dus alleen de Aloë’s, dan blijkt dat er in zijn eerste uitgave slechts

Aloë striata.
Links ex. uit Montagu Z. Afrika,

Rechts uit zaad gekweekt ex. A. Hanburyana.
Photo: J. M. van den Houten.

twee nieuwe soorten zijn bijgekomen en wel: 18 A. nobilis en
19 A. striata, beiden uit Kaapland meegebracht door den botanicus
en plantenzoeker Francis Masson.

A. nobilis is waarschijnlijk een verscheidenheid van de reeds
eerder vermelde A. mitriformis, en dus geen afzonderlijke soort.
Haworth heeft ze zelf eerst A. mitriformis spinosior genoemd
en pas later weer tot afzonderlijke soort verheven. Ze wijkt van

255

tanden. Deze varieteit groeit in la Mortola en Berger maakte
de beschrijving naar de aldaar aanwezige planten. Hij veronderstelt,
dat de door Mr. E. Dyke op Lionshead nabij Houtbaai ver-
zamelde planten eveneens tot deze varieteit behooren en waar nu
mijn beide plantjes van dezelfde vindplaats zijn, daarenboven ook
reeds de vlekkenteekening vanaf de bladbasis vertoonen, meenen we
wel te mogen besluiten hier met dezelfde varieteit te doen te hebben.

AIoë brevifolia.
Links uit de Kaap. Rechts uit Capri.

Photo: J. M. van den Houten.

Een tweede plant, waarvan we een foto kunnen bijvoegen is
Aloë brevifolia (no. 4). Dit is een klein blijvende soort en verdient
als zoodanig voor liefhebbers warme aanbeveling. Het rozet bestaat
uit 30 - 40 bladeren en krijgt een doorsnede van niet meer dan
10 à 12 c.M. De linker plant is een import uit de Kaap van het
vorige jaar, de rechterplant komt uit Italië en is al bijna bloeibaar.
A. brevifolia maakt geen stam, maar aan den voet ontwikkelen
zich kogelvormige scheuten boven den grond, in de oksels der
oudste bladeren. De bladeren zijn grijsgroen en ongevlekt, voorzien
van witte tanden aan den rand en het uiteinde van den kiel.

Om nu weer op ons historisch overzicht terug te komen. De
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de typische A. mitriformis af door den stam, die langen tijd be-
bladerd blijft en de stroogele tanden, die vooral aan jonge bladeren
heel mooi zijn. Op de beschrijving van deze soort komen we
nader terug.
Aloë striata (zie foto) door de kolonisten de Coral Aloë genoemd,
naar de helder koraalroode kleur der bloemen is een soort, waarin
men zich niet licht vergissen kan. De bladeren zijn gaafrandig
en voorzien van een witten hoornachtigen rand. Bij hybriden komt
het echter voor, dat deze rand grootere of kleinere tanden draagt.
Meermalen schijnt ze ook gekruist te zijn met A. saponaria (no. 3
met foto) waardoor vlekken in de bladeren gekomen zijn. In
sommige catalogi komt A. striata voor onder den naam A. Han-
buryana. Waar echter Haworth deze soort reeds in 1804 beschreef
en de laatste naam pas in 1875 voor het eerst gebruikt werd en
het hier volkomen dezelfde soort betreft, dient de laatste naam
te vervallen. Op de foto is de linker plant een import uit de
Kaap (bij Montagu) en de rechter een uit zaad onder den naam
A. Hanburyana gekweekt exemplaar. Zooals men duidelijk ziet,
zijn beiden volkomen identiek.

J. M. VAN DEN HOUTEN.

UIT DE AFDEELINGEN.
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Kring Amsterdam en Omstreken.

Vergadering van den Kring op Vrijdag 12 December, ‘s avonds 8 uur. in
Gebouw ,,Koningin Wilhelmina”, Prinsengracht 1015,

De Heer G. W. Broekema zal na de pauze een causerie houden over ver-
warming van kleine kasjes, een onderwerp dat altijd en vooral tegen den winter
zeer actueel is.

Wij rekenen op U allen. Laatste ruilbeurs.
Marco Polostraat 103. H. WITTE,

Tel. 80422. Secretaris.

Kring ‘s-Gravenhage en Omstreken.

Vergadering op Zaterdag 13 December des avonds 8 uur in het gebouw Amicitia
Westeinde 15.

Besprekingen zullen gehouden worden over de algemeene Vergadering te Utrecht
en over de voorstellen die op die vergadering in behandeling zullen worden ge-
nomen. Voorts zullen er plannen beraamd worden tot eene waardige en feestelijke
viering van het eerste lustrum van den Kring 's-Gravenhage, welke op 10 Januari 1931
zal plaats vinden.

J. J. E. V. D. THOORN,
Secretaresse.

Kring Haarlem en Omstreken.

Vergadering op Vrijdag 12 December 1930 des avonds 8 uur (precies) in
Hotel Lion d’Or. Kruisweg, Haarlem

Agenda:
1. Een populair praatje over cactussen in ‘t algemeen, over welk onderwerp

de Heer D. J. Romeijn, Hortulanus te Utrecht voor den Kring een causerie
zal houden.

2. Ruilbeurs.
3. Rondvraag en sluiting.

De causerie van den Heer Romeijn zal zeer zeker alle leden interesseeren en
rekent het bestuur er op, dat niemand zal verzuimen deze belangrijke avond bij
te wonen. Introductie voor dezen avond is toegestaan.

Aangezien de Heer Romeijn nog denzelfden avond naar Utrecht moet terug-
keeren worden allen dringend verzocht uiterlijk 8 uur aanwezig te zijn.

J. J. HAIJE JR., Secretaris.

Kring Haarlem en Omstreken.

Vergadering op 7 November 1930.
Onze eerste Kring-vergadering was vrij goed door de leden bezocht, en geeft

het bestuur alle reden tot voldoening.
Wij boekten wederom succes door 2 nieuwe leden voor de vereeniging te mogen

werven: en 6 nieuwe leden voor de afdeeling.
Het op de vergadering aanwezige plaatwerk van wijlen den Heer de Laet

mocht zich in aller belangstelling verheugen; evenals de ter opluistering aan-
wezige planten.

De ruilbeurs daarentegen was van minder beteekenis; en verdient het o.i. aan-
beveling dat de Kringleden toch vooral beschikbaar ruilmateriaal medebrengen :
dit is van zeer groot belang voor de beginnende verzamelaars.

Tijdens de vergadering kregen wij nog bezoek van ons mede-lid den Heer
J. Keijzer uit Amsterdam, welke daarmede wel blijk gaf van zijn belangstelling
in alles wat ,,Succulenta” betreft.

Voorts werden nog enkele planten ten bate der kas verkocht: dit goede voor-
beeld van enkele leden moge navolging vinden!
Ten slotte zij nog vermeld dat ook Mevr. S. Wildschut te Haarlem bestuurs-
lid van de afdeeling is, terwijl in het vorige maandblad abusievelijk werd vermeld:
de Heer W. C. v. d. Bilt hetgeen moet zijn: J. C. v. d. Bilt.

J. J. HAIJE JR., Secretaris.

Kring Utrecht en Omstreken.

Zaterdagavond, 20 December a.s. zal, zonder tegenbericht, voor ons als spreker
optreden, de Heer J. M. v. d. Houten te Rotterdam.

Het onderwerp zal nader bekend gemaakt worden, zoo mogelijk zullen licht-
beelden worden vertoond.

Tevens deel ik hierbij mede, dat nog exemplaren aanwezig zijn, van ,,Een
afgeluisterd gesprek tusschen Cactussen, welke op de voorjaarstentoonstelling zijn
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Mevr. C. Cramer-Niemeier, Haarlem, Tetterodestraat 32rood. (1931).
E. Klute, Haarlem, Schoterstraat 7. (1931).
C. J. Philippo, Haarlem, Teylerplein 41. ( 1931).
A. F. U. Bruning, Ambt. Secretarie, Leusden. (1931).
M. J. N. Kuiper, Postkantoor, De Lier (‘t Westland). (1931).
P. Bothof, Utrecht, Gansstraat 153/155. (1931).
J. Hendrikse. Utrecht, Tolsteegsingel 54.
K. van der Loo, Utrecht, Royaards van der Hamkade 46. (1931).
H. J. Evers, Zutphen, Komsteeg 10.

Buitenland.
O. J. Loggers, C.O. Sawo Djadjar, Glenmore, Java (N. O.-I.).

RECTIFICATIE.
Mej. B. Ch. Ledeboer, ‘s-Gravenhage, 2de Schuytstraat 194 in pl. van Mevr.).

VERTROKKEN ZONDER NIEUW ADRES OP TE GEVEN.

G. Klinkenberg, v/ h. ‘s-Gravenhage. Escamplaan 182.
Mej. M. C. Voet, v/h. ‘s-Gravenhage, Haviklaan 17.
Mej. C. Haring, v/h Vaassen, Elspeterweg: vertrokken naar den Haag (nader

adres onbekend).
P. C. van Huizen, v/h. IJmuiden. Havenkade 17.

Zijn er leden, die ons aan de gewenschte adressen kunnen helpen?

BIBLIOTHEEK.
Adres: Chr. de Ringh, van Ostadelaan 23, Hilversum.

NIEUWE AANWINSTEN.
Duitsch.

10. Harry Maasz. DIE SCHÖNHEIT UNSERER KAKTEEN. Mit 49 photogr.
Bilder, u. 4 Tafel in Vierfarbendruck.
Verlagsanstalt Trowitzsch & Sohn, Frankfurt Oder, 1925.

83. W. von Roeder. KAKTEENZUCHT LEICHT GEMACHT. Franckh’sche Ver-
lagshandlung, Stuttgart.

14. Die Welt der Pflanze. Herausgegeben von Ernst Fuhrmann.
Bd. III,: Kakteen, von Walther Haage. Mit 48 photogr. Aufnahmen.
Folkwang-Auriga-Verlag G.M.B.H. Friedrichssegen/Lahn, 1930.

Engelsch.
31. David Griffiths and Charles Henry Thompson. CACTI. United States

Dept. of Agriculture. Circular No. 66.
19 Plates (1 coloured fig.). Washington, 1929.

BESTUURSMEDEDEELINGEN.
JAARVERGADERING.

We stellen ons voor de e.v. Algemeene Vergadering te houden op Zaterdag
17 Januari 1931. Uur en plaats zullen in het volgend nummer worden bekend
gemaakt.

De leden worden er nogmaals aan herinnerd, dat eventueele voorstellen ter
behandeling op de Alg. Verg. vóór 15 December a.s. in het bezit der Secretaresse
moeten zijn (Art. 23 sub. b. H. R.).
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geweest”, in dichtvorm van de hand des Heeren A. W. Barten. Bij toezending

RUILRUBRIEK.
In ruil aangeboden: Phyllocactus Ackermannii, Cer. setispinus, Op. microdasys,

alsmede stekken en zaailingen: Cer. Sylvestrii, Mam. pusilla, gracilis, Op. Cylin-
drica en Esis Eyriesii, tegen andere cactussen, liefst een of meer grootere, en

MUTATIES LEDENLIJST.
ADRESWIJZIGINGEN.

F. L. Verster, Amsterdam W., Vondelstraat 174 (v/h. Kalverstraat 95).

Ds. A. H. Oussoren, v/h. Broek bij Dokkum, thans Ambt-Vollenhove, Pastorie.
J. F. Carrière, Scheik. Ing , v/h. Delft, Mijnbouwplein 7, thans Dubbeldam,

Burgemeester Jaslaan 6.
N. Noorlander, v/h. ‘s-Gravenhage, de Génestetlaan 61, thans, Ginneken, Duiven-

voordestraat 61.
J. H. Reiber, ‘s-Gravenhage, v/h. Ribesstraat 94, thans De Mient 106.
J. E. W. Velthuijsen, v/h IJmuiden, thans ‘s-Gravenhage, Hollanderstraat 58.
M. C. J. Stuy, v/h. Amstelveen, Wilhelminaplein 4, thans Haarlem (N.), Acaciastraat 47.
A. de Kluijs, Bloemist, Nijmegen, v/h. Berg en Dalscheweg 90, thans Daalscheweg 202.
Mej. E. Geertzema, v/h. Amersfoort, L. Bergstraat 16, thans Utrecht, Prins

Hendriklaan 11.
Buitenland.

Dr. A. Tischer, DireektorArbeitsamt, v/h. Waldshut a/Oberrheim, thans Bruchsal
in Baden (Duitschland).

OVERLEDEN.

L. Wiersma Ezn., Arts, Lochem.
J. Russcher, Nijmegen, Gorisstraat 48.
J. A. Weeland, Wateringen, Strijp A 414a.

NIEUWE LEDEN.

Mevr. Meeberg-de Groot, Alkmaar, Bruinvischstraat 9. (1931).
U. Bijvank, Amersfoort, Celebesstraat 10. (1931).
J. C. Enke, Amsterdam W., Da Costakade 111III. (1931).
Mevr. D. Lodeizen-del Valle, Amsterdam O., Meerlaan 59. (1931).
Mevrouw W. G. Voigts-van Leeuwen, Amsterdam O, Oosterpark 17. (1931).
Mevr. H. C. Langeveld-Hilhorst, Bilthoven, Van der Helstlaan 3. (1931).
J. Ph. Ringeling, Dordrecht, Violenstraat 10. (1931).
D. Ramondt, Directeur Post- en Telegraafkantoor, Ede. (1931).
G. H. ter Morsche, Enschede, Haaksbergerstraat 394.
G. A. Schouw, ‘s-Gravenhage, Snelliusstraat 40. (1931).
Mej. Nijland, Groningen, Staaldraaierstraat 27. (1931).
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A. Demmink, v/h. Amsterdam (O.), le Atjehstraat 35, thans Zijldiepstraat 4, Utrecht.

bloeibare exemplaren.
Adres: W. L. Beyst, van Eeghenstraat 29 B, Amsterdam.

van f 0.30 of storting op mijn girorekening No. 42052 wordt U, zoolang de
voorraad strekt, een exemplaar, franco toegezonden.

De Secretaris.
Joh. Seb. Bachstraat 33. F. TE WINKEL.



AAN DE LEDEN

Het bestuur heeft de beschikking gekregen over een aantal pulverisators volgens
onderstaande afbeelding.

De volgende modellen zijn beschikbaar:
Van No. I (inhoud 2 L.) 6 stuks: van No. II (inhoud 2 L.) 3 stuks: van No.

III (inhoud 3 L.) 5 stuks. No. III is tevens voorzien van een manometer.
De nummers I en II zijn gemerkt ,,Flora” en No. III ,,Holder”. Ze zijn geheel

van geel koper vervaardigd en van een verstuiver voorzien. Eenige exemplaren
zijn een paar keer gebruikt voor een demonstratie op een tentoonstelling, doch
ze verkeeren in uitstekenden staat.

De prijzen zijn voor de nummers I en II f 8,- en voor No. III f 10,-.
Het bestuur heeft gemeend deze voordeelige aanbieding den leden niet te mogen

onthouden. Zij, die van deze aanbieding gebruik wenschen te maken, worden ver-
zocht hiervan het secretariaat p/a. Mej. M. C. Karsten te TERBORG kennis te geven.
Betaling geschiedt na ontvangst aan onzen Penningmeester. Bij iedere zending zal een
girobiljet gevoegd worden en desverlangd een gebruiksaanwijzing.

CONTRIBUTIE-BETALING
De leden, die, door uitstedigheid of om andere redenen, de contributie over

1931 niet in de maand Januari a.s. kunnen overmaken. worden beleefd verzocht
hiervan vóór 1 Januari a.s. kennis te geven aan den Penningmeester: J. M. van
den Houten, Mathenesserlaan 364, Rotterdam.
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Bibliotheek der Nederlandsche Vereeniging van
Vetplantenverzamelaars ,,SUCCULENTA”.

CATALOGUS
(JANUARI 1930).

*32. P. P. van den Berg van Eysinga. HANDLEIDING BIJ HET
KWEEKEN VAN CACTUSSEN (vrij bewerkt naar het Duitsch
van F. Fobe) met 23 afb. N.V. Uitg. Mij. v/h. Firma
van Gorcum. Assen.

 25. J. van Breda de Haan. ANATOMIE VAN HET GESLACHT
MELOCACTUS. Met 3 platen. Academisch proefschrift, 1891.

*53. G. D. Duursma. DE BEHANDELING ONZER VETPLANTEN VAN
MAAND TOT MAAND. Met 18 afb. - No. 1 van ONZE VET-
PLANTEN, serie handboekjes uitgegeven door de N.V. v.
V. ,,Succ.” - Leeuwarden, 1926.

*64. Idem. ONZE CACTUSSEN. Practisch handboek voor
amateurkweekers. Met 93 zwarte en 3 gekleurde
platen. Uitg. Mij. Kosmos. Amsterdam, 1928.

*71. Idem. DE BEHANDELING ONZER CACTUSSEN

Met 35 afb. - No. 155 serie Weten en Kunnen.
Uitg. Mij. Kosmos. Amsterdam, 1928.

*54. Floralia. 7 SPECIALE VETPLANTENNUMMERS (l7 Juni ‘21,
9 - 16 Juni ‘22, 22 - 29 Mei ‘25 en 27 Mei - 3 Juni ‘27).
Met vele afb. van Cactussen en andere Succulenten.
Gecartonneerd.

*60. J. M. van den Houten. CACTUSSEN. Met ruim 50 afb.
W. L. en J. Brusse. Rotterdam, 1927

*65. Idem. VETPLANTEN. Met ruim 60 afb.
W. L. en J. Brusse. Rotterdam, 1927.

*79. Chr. de Ringh. VADEMECUM bij het verzamelen en kweken
van Cactussen en overige vetplanten. Met 50 afb.
Uitgave J. van Druten. Utrecht, 1929.

*47. Succulenta. 1e, 2e en 3e jaargang (1919-1921), gecart.
*47a. " " " " " " " "
*48. " 4e " (1922), "

EN ANDERE SUCCULENTEN VAN MAAND TOT MAAND.



*43a. Idem. (3e druk), met 14 afb. A’dam, Assen, 1926.
*43b. Idem.
 45.  Idem. ONZE GEDOORNDE VRIENDEN. Praatjes bij 100 

plaatjes van Cactussen. Uitg. T. v. d. Wey. Leeuwarden, 1924.
 78.  Idem. CACTUSBOEK. Met 113 afb. en gekleurde

frontispiece. Uitg. J. v. Druten. Utrecht, 1929.

DUITSCH.
 41.  Hugo Amhaus. UEBER DIE BIOLOGIE DER SUKKULENTEN.

Verlag J. Neumann. Neudamm, 1916.
 12.  Alwin Berger. SUKKULENTE EUPHORBIËN. Mit 33 Abb. Verlag

Eugen Ulmer. Stuttgart, 1907.
 13.  Idem. MESEMBRIANTHEMEN UND PORTULACACEEN. Mit

67 Abb. Verlag Ulmer, Stuttgart, 1908.
 13a. Idem. IDEM.
 37.  Idem. STAPELIEN UND KLEINIEN. Mit 79 Abb.

Verlag Ulmer. Stuttgart, 1910.
 58.  Idem. DIE AGAVEN. Beiträge zu einer Monographie.

Mit 79 Abb. und 2 Karten. Verlag Gustav Fischer. Jena, 1915.
 77.  Idem. KAKTEEN. Anleitung zur Kultur und Kenntnis

der wichtigsten eingeführten Arten, mit 105 Abb.
Verlag Eugen Ulmer. Stuttgart, 1929.

 29.  Blühende Kakteen. (ICONOGRAPHIA CACTACEARUM). Im Auf-
trage der D. Kakt. Gesellsch. begründet und herausgegeben
von Prof. Dr. K. Schumann, fortgesetzt von Prof. Dr. Gürke.
Tafel 1-60 (geb.) Verlag J. Neumann. Neudamm, 1904.

 29a. Idem. Tafel 61-100 (geb.)
 16.  Kurt Dinter. NEUE UND WENIG BEKANNTE PFLANZEN DEUTSCH-

SÜDWEST-AFRIKAS, mit 64 Lichtdruckbildern. Im Selbst-
verlag, Okahandja, 1914.

 36.  Idem. BOTANISCHE REISEN IN DEUTSCH-SÜDWEST-AFRIKA.
Fedde. Repertorium. Beiheft 3. Dahlem, 1921.

 36a. Idem. IDEM.
 44.  Idem. SUKKULENTENFORSCHUNG IN SÜDWESTAFRIKA.

Fedde, Repert. Beihefte. Bd. XXIII. Dahlem, 1923.
 70.  Idem. SUKKULENTENFORSCHUNG IN SÜDWESTAFRIKA.

II. Teil. Mit 8 Abb., einer Landkarte und Sachregister beider
Teile. Verlag Gustav Winter. Herrnhut in S., 1928.

 67.  Idem. SÜDWESTAFRIKANISCHE LITHOPSARTEN, Mit 20 Abb.
Verlag R. Graessner. Perleberg. 1928.
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*48a. Succulenta. 4e jaargang (1922) gecart.
*49. " 5e " (1923), "
*49a. " " " " "
*50. " 6e " (1924), "
*50a. " " " " "
*51. " 7e " (1925), "
*51a. " " " " "
*52. " 8e " (1926), "
*52a. " " " " "
*55. " 9e " (1927), "
*55a. " " " " "
*74. " 10e " (1928), "
*74a. " " " "  geb.
*81. " 11e " (l929), gecart.
 19. Dr. W. F. R. Suringar. NIEUWE BIJDRAGEN TOT DE KENNIS

DER MELOCACTI VAN WEST-INDIE. Verslagen en Meded.
Kon. Acad. v. Wetenschapp. 3e Reeks, 6e deel, 3e stuk,
p.p. 408-461. Met 1 schema. Amsterdam, l889.

 20. Idem. DERDE BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER
M. v. W.-I. Versl. en Meded. Kon. Acad. v. Wetensch.
3e Reeks, 9e deel, 3e stuk. p.p. 406-412, met 1 kaartje.
Amsterdam, 1892.

 21. Idem. VIERDE BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER
M. v. W.-I. Verhand. der Kon, Acad. v. Wetensch. 2e sectie.
Deel V, No. 3. (met 2 platen). Joh. Müller, Amsterdam, 1896.

 22. Idem. VIJFDE BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER

M. v. W.-I. Kon. Acad. v. Wetensch., Amsterdam. Verslag
Vergadering Wis- en Nat.kundige Afd. op 25 Sept. 1897,
p.p. 178-192, met 1 plaat.

 26. Idem. NEDERL. WEST-IND. EXPEDITIE, Verslag
en Reisverhaal, V. Het geslacht Melocactus, met 2 afb.
- Tijdschr. Nederl. Aardr. Genootschap. Amsterdam, 1886.

  9. Th. Uilkens. HANDLEIDING TOT DE KENNIS EN BEHANDELING DER
CACTUSSOORTEN. Uitgave S. E. v. Nooten. Schoonhoven, 1858.

*42. J. J. Verbeek Wolthuys. DE VETPLANTEN. Cultuur, geslachten
en soorten, met 16 afb. A’dam, Assen, 1923.

*43. Idem. DE CACTUSSEN. Handleiding voor de
verzorging en het aanleggen van verzamelingen van
planten uit de fam. der Cactaceae. 2e druk. met 14 afb. 
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*68. Idem. PRAKT. LEITF. ZUR ANZUCHT UND PFLEGE
DER KAKTEEN UND ANDERER SUCCULENTEN.
Neubearbeitet von W. Vorwerk. 4e Auflage. Mit 162 Abb.
und 4 Farben-Aufnahmen. Verlagsanstalt Trowitzsch & Sohn.
Frankfurt a. Oder, 1928.

*63. Ernst Schelle. KAKTEEN. Mit 300 Abb. und Tafeln. Verlag
Alexander Fischer. Tübingen, 1926.

 5.  Dr. Karl Schumann. VERZEICHNIS DER GEGENWÄRTIG IN
DEN KULTUREN BEFINDLICHEN KAKTEEN Verlag J. Neumann.
Neudamm, 1897.

 7.  Idem. GESAMMTBESCHREIBUNG DER KAKTEEN,
mit NACHTRÄGE 1898- 1902. Mit 153 Abb. 
Verlag J. Neumann, Neudamm 1903.

 7a. Idem. NACHTRÄGE 1898- 1902 v. d. Gesammt-
beschr. Mit 36 Abb.

 35. Idem. SUKULLENTE REISE-ERINNERUNGEN AUS
DEM JAHRE 1901. Verlag J. Neumann. Neudamm, 1902.

 80. Otto Stoye KAKTEEN-ALBUM. Bevattende 200 kaarten van
Cactussen en andere Succulenten. Uitgave van Otto Stoye
Pflanzenkarten-Verlag, Leipzig. 1928-1929.

*4.  F. Thomas. KURZE ANLEITUNG ZUR ZIMMER-KULTUR DER
KAKTEEN. 5e Aufl. mit 59 Abb. Verlag J. Neumann.
Neudamm, 1913.

*4a. Idem. IDEM.
*4b. Idem. IDEM.
 15. Dr. F. Vaupel. VERZEICHNIS DER SEIT DEM JAHRE 1903

NEU BESCHRIEBENEN UND UNBEKANNTEN GATTUNGEN UND
ARTEN AUS DER FAMILIE DER CACTEAE. Verlag J. Neumann.
Neudamm, 1913.

 15a. Idem. IDEM.
*73. Die Welt der Pflanze. Herausgegeben von Ernst Fuhrmann.

Bd. II: Crassula. Mit 40 Abb. Auriga-Verlag, e. G. m. b.
H.-Berlin, 1924.

 56. Zeitschrift für Sukkulentenkunde. Bd. I, (ontbr. Heft 13)
1923 - 1924. Gecarton.

 56a. " " " " (compleet)
 57. " " " Bd. II, 1925 - 1926.
 57a. " " " " " "
 58. " " " Bd. III, 1927 - 1928.
 57a. " " " " " "
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*2.  F. Fobe. DIE KAKTEEN UND IHRE KULTUR. Sonderabdruck
aus Möll. D. Gärtn. Zeit., Nos. 40-41, Jahrg. 1910.
Mit 23 Abb.

*76. Idem. IDEM. Dritte Auflage, herausgegeben von R. Graessner,
Mit 26 Abb. Verlag von R. Graessner. Perleberg, 1929.

 8.  Carl Friedr. Förster. HANDBUCH DER CACTEENKUNDE IN IHREM
GANZEN UMFANGE. Verlag Im. Tr. Wöller. Leipzig, 1846.

*59. L. Graebener. KAKTEENZUCHT. Verlagsbuchhandlung Paul
Parey. Berlin, 1925.

*11. Ferd. Haage. HAAGE'S CACTEEN KULTUR Handbuch für
Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen.
Mit 211 Abb. Im Selbstverlag, Erfurt.

*46. Haage’s KAKTEEN-ZIMMER-KULTUR Mit 37 Abb. Im Selbst-
verlag des Verfassers. Erfurt, 1914.

*1.  Karl Hirscht. BILDER AUS DEM KAKTEEEN ZIMMERGARTEN.
Mit 5 Abb. Verlag .J. Neumann. Neudamm, 1903.

*la. Idem. IDEM.
*61 Walter Kupper. DAS KAKTEEENBUCH. Mit 187 schwarzen

Abb. und Farbentafeln. Verlag der Gartenschönheit,
Berlin-Westend, 1928.

 72. Curt Liebe WöRTERBUCH FÜR KAKTEENLIEBHABER Mit
8 Abb. Sclbstverlag des Verfassers. Berlin-Kaulsdorf, 1928.

 30. Monatsschrift für Kakteeenkunde. Jahrg. 11 (1901).
 33. " " " " 27 (1917).
 34. " " " " 28 (1918).
 38. " " " " 30 (1920).
 39. " " " " 31 (1921).
 40. " " " " 33 (1922).
*62. Elly Petersen. TASCHENBUCH FÜR DEN KAKTEENFREUND.

Mit 24 Farbentafeln u. 36 photograph. Aufnahmen. Verlag
T. F. Schreiber. Eszlingen und München, 1927.

*27. F. Rehnelt. DIE KAKTEEN, IHRE ANZUCHT UND PFLEGE.
Mit 30 Abb. Verlag 1 Hachmeister & Thal. Leipzig, 1910

*3.  W. O. Rother. PRAKT LEITFADEN FÜR DIE ANZUCHT UND
PFLEGE DER KAKTEEN UND PHYLLOKAKTEEN Mit 45 Abb.
Druck und Verlag Trowitzsch u. Sohn. Frankfurt a. Oder.
1902.

*3a. Idem. IDEM.
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VOORWAARDEN VAN UITLEENING.

1. Een lid kan niet meer dan 3 boeken tegelijk in leen ontvangen.
2. De leestijd is één maand. Evenwel kan deze op tijdig verzoek,

d. i. vóor de termijn verstreken is, tot ten hoogste 2 maanden
verlengd worden.

3. De boeken worden door den bibliothecaris de(n) lezer(es)
franco toegezonden. De terugzending is echter voor rekening
van de(n) laatste. De leden worden beleefd verzocht ge en
briefjes bij de retourzending in te sluiten.

4. Het is den leden niet geoorloofd om uit de bibliotheek ont-
vangen werken aan derden ter lezing door te zenden, tenzij
dit door den bibliothecaris verzocht, wordt.

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

het Bestuur te bepalen bedrag te vergoeden.
b) de boeken, welke hij (zij) nog in bezit heeft wanneer bij

hem (haar) aan huis een besmettelijke ziekte is uitgebroken,
voor eigen rekening te doen ontsmetten.

6. Het maken van aanteekeningen in de boeken is niet geoorloofd.
7. Bui te nla ndsche lede n, die van de bibliotheek gebruik wenschen

te maken, betalen f 1.- per jaar als tegemoetkuming in de
portokosten der toezending.

HET BESTUUR.
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82. Monatsschrift der deutschen Kakteen-Gesellschaft, e. v
Sitz Berlin. Jahrgang 1, 1929-30.

ENGELSCH.
6.  N. L. Britton & J. N. Rose THE GENUS CEREUS AND ITS

ALLIES IN NORTH-AMERICA. Contr. from the United
States Nat. Herb., vol. XII, part. 10. With photographs.
Washington, 1909.

18. J. N. Rose. STUDIES OF MEXICAN AND CENTRAL-AMERICAN
PLANTS. Contr. from the U. S. Nat. Herb., vol. X, part. 3.
With photographs. Washington, 1906.

17. K. Schumann. KEYS OF THE MONOGRAPH OF CACTACEAE.
Verlag J. Neumann. Neudamm, 1903.

DEENSCH.
66. Nordisk Kaktus Tidsskrift. Forste aargang, 1921 - 22.
69. " " " Anden aargang, 1922 - 23.

FRANSCH en PORTUGEESCH.
23. Dr. J. Valckenier Suringar. CONTRIBUTIONS à L'ÉTUDE

DES ESPÉCES DU GENRE MÉLOCACTUS DES INDES NÉERLAN-
DAISES OCCIDESTALES. Verh. Kon. Acad. v. Wetensch.
2e Sectie. Deel VIII, No. 1. Amsterdam, 1901.

24. Idem. NOUVELLES CONTRIBUTIONS 
ETC. 2de Sectie, No. 3, deel XVI, 1910.

28. Archivos do Jardim Botanica do Rio de Janeiro. Vol. II.
1917. Bijdragen van Alberto Löfgren over Zygocactus en
Rhipsalis, met 10 platen.

De met een * gemerkte nos. worden den beginnelingen in het bijzonder aanbevolen.

PLAATWERKEN.
Alleen beschikbaar voor Afdeelingsbijeenkomsten en tegen ver-

goeding der verzendingskosten. (aan te vragen aan het Secretariaat).
A. Photo-album De Laet, I. 49 bladen, hoofdzakelijk met

photo’s van Cactaceae.
B. Photo-album De Laet, II. 47 bladen, photo’s van Cactussen

en andere Succulenten.
Tesamen bevatten deze albums 612 verschillende opnamen.
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